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 26-27 вересня 2015 року, відбудеться черговий, туристичний форум - обласна 

виставка «Тур’євроцентр - Закарпаття». Відповідно до Плану офіційних заходів, 26 

вересня з 14.00 до 15.30 відбудеться - Міжнародна конференція на тему: «Туризм в 

Українських Карпатах в світлі Карпатської Конвенції», яка продовжиться, до 16.00 

- «Міжнародними контактами», у рамках вищевказаної конференції. 

 Натомість, наукову конференцію на вказаній виставці, було б доцільно звести до 

науково-практичної підготовки туристичної галузі краю до роботи по обміну 

інформацією й досвідом у галузі туризму між Україною та європейськими країнами, 

що конче необхідне закарпатським фахівцям. Тим паче, що, до цього нас спонукають 

умови статей 399, 401, Глави 16 «ТУРИЗМ», підписаної Угоди про Асоціацію, між 

Україною та Європейським Союзом і його державами-членами, яка вступає у силу з 

1 січня 2016 року та за якими, спiвробiтництво зосереджується на таких напрямках: 

 a) обмiнi iнформацiєю, найкращими практиками, досвiдом та передачi «ноу-

хау», зокрема iнновацiйних технологiй; 

 b) встановленнi стратегiчного партнерства мiж державними, приватними та 

суспiльними iнтересами з метою забезпечення сталого розвитку туризму; 

 c) просуваннi та розвитку туристичних продуктiв i ринкiв, iнфраструктури, 

людських ресурсiв та iнституцiйних структур; 

 d) розвитку та iмплементацiї ефективних полiтик i стратегiй, зокрема 

вiдповiдних правових, адмiнiстративних та фiнансових аспектiв; 

 e) навчаннi спецiалiстiв з туризму, а також нарощеннi потенцiалу в галузi 

туризму з метою пiдвищення стандартiв якостi надання туристичних послуг; 

 f) розвитку i сприяннi туризму на основi мiсцевих громад. 
  

 Виходячи з вищенаведеного і з урахуванням можливостей саме «Тур’євроцентру 

- Закарпаття 2015» - пропонуємо долучитись до обговорення таких, запропонованих 

нами тем, як: 

  1. Досвід становлення та розвитку туристичної галузі в Чеській Республіці 

та доцільність його використання в Україні (автор та доповідач Ключівський Ю.В.). 

 2. Роль, місце і значення туристичних інформаційних центрів (ТІЦ) в 

процесі транскордонних, міжрегіональних взаємин та співробітництва між 

містами-партнерами (автор Ключівський Ю.В., доповідач Пранничук Б.Д.).  
 

 Натомість, в ході роботи обласної виставки «Тур’євроцентр - Закарпаття», 

спеціалісти Інформаційно - аналітичної служби «Європейсько-східний діалог» 

(IASEED) мають намір презентувати справжні фестивалі туристичної галузі, які 

щорічно проходять у Центральній Європі, а саме: GO - Міжнародна виставка 

промисловості туристичного руху та REGIONTOUR - Міжнародна виставка 

туристичних можливостей в регіонах, які відбудуться 14-17 січня 2016 року в м. 

Брно, в Чеській Республіці.  

 Вищевказані виставки-ярмарки - найбільша презентація туристичної індустрії, 

що відбуваються за активної підтримки Міністерства місцевого розвитку ЧР та 
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Асоціації країв Чеської Республіки. Партнерами виставок виступають такі інституції, 

як: Асоціація туристичних компаній та агентств, державна громадська організація 

«Чехтуризм», Асоціація туристичних агентств, Асоціація чеських туристичних 

агентств та агентур, Асоціація туристичних інформаційних центрів Чеської Республіки 

та Асоціація готелів і ресторанів Чехії. Натомість, якщо виставка GO - присвячена 

інформаційно-пропагандистській роботі з метою організації виїзного туризму (тобто, 

поїздкам за кордон), в якій беруть участь, в основному місцеві туристичні агентства, 

націлені на популярні зарубіжні напрямки і зарубіжні туристичні центри, то виставка 

REGIONTOUR є ключовим проектом для підтримки внутрішнього і в'їзного туризму в 

Чеській Республіці.  

 Так, тільки в 2015 році, у вищевказаних виставках, яка займала площу 25 000 м2 

прийняли участь 1 021 фірма, з більше ніж 100 регіонів з 21 країни, стенди яких 

відвідали 31 721 відвідувач. Почесним гостем виставки, в 2015 році була Угорщина. 

Натомість, хід минулорічних виставок, які відвідали іноземці з 12 країн світу - 

висвітлювали 311 кореспондентів з цілого ряду, в основному, європейських країн.   
  

 З свого боку IASEED, для учасників, гостей та відвідувачів виставки 

«Тур’євроцентр - Закарпаття - 2015», презентує Умови участі та відвідання виставок 

GO та REGIONTOUR, як для українських учасників так і для відвідувачів з України. З 

цього приводу, важливо знати, що обидві виставки (GO та REGIONTOUR) проходять в 

один термін та є - нероздільними з точки зору реєстрації учасника, оплати єдиного 

реєстраційного збору тощо.  

 Натомість, з метою, уможливити участь у виставках-ярмарку, щонайбільшій 

кількості учасників з України, з Виставкомом (Veletrhy Brno a.s.) - ведеться робота про 

організацію єдиного національного павільйону, під робочою назвою - «Україна 

туристична». Про такі наміри IASEED проінформувала та запропонувала долучитись 

до співпраці - цілу низку державних інституцій України, починаючи від фахових 

Комітетів Верховної Ради і Кабінету Міністрів України і завершуючи найбільшими 

організаціями і суб'єктами туризму та рекреації країни.  

Саме з цією метою, IASEED, підготувала пропозиції щодо прийняття участі у 

роботі вказаних виставок, в якості учасника, в межах загальнонаціонального 

павільйону «Україна туристична», що можливо за такими формами, як: очна (реально, 

безпосередньо, фізично - за участі представника) та заочна (тобто, без фізичної участі 

представників учасника). Крім того, передбачено й відвідання виставки у якості 

відвідувача (туриста). 

Розуміючи нагальність та невідворотність змін у краї і той вклад, який робиться 

у сфері туризму, а також з урахуванням потенційних можливостей Закарпаття, саме у 

туристичній галузі, як-то: розвиток сільського, зеленого туризму, включаючи й 

організацію відпочинку співгромадян України, ми пропонуємо суб'єктам туристичної 

сфери - розглянути можливість та долучитись до участі у вищевказаних виставках, 

включаючи й місцеві органи влади та управління.  

Віримо, що наші пропозиції та зусилля у цій справі - дозволять не тільки гідно 

презентувати європейські можливості Закарпаття та України але й знайти достойних 

партнерів для українських учасників в Європейському Союзі, а також – корисно 

провести час в Чеській Республіці.  
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