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Рябєв А. А., Шиян Д. В. Інфраструктурне забезпечення туризму на прикладі подієвого туризму в Україні
Подієвий туризм займає одне з провідних місць серед інших видів туризму. Він дає можливість отримання стабільного прибутку як його органі-
заторам, так і країнам, де ці події відбуваються. Слід зазначити, що будь-яка подія вимагає відповідних умов – інфраструктури туризму, в яких 
вона буде реалізована з максимальним позитивним результатом для всіх учасників сфери туризму, яка загалом відрізняється від інших видів 
економічної діяльності підвищеним ступенем ризиків через сезонність, мінливість попиту з боку споживачів турпродуктів тощо. Стан невизна-
ченості у випадку з інфраструктурою туризму загалом і на прикладі подієвого туризму зокрема можна подолати за рахунок доповнення існуючих 
видів класифікації подієвого туризму новими додатковими видами, а саме: «за періодичністю проведення» (одноразові та багаторазові); «за міс-
цем проведення» (постійні та перехідні); «за залежністю від сезону» (залежні та незалежні). Ці додаткові види класифікації дозволять органам 
влади (декількох країн, окремій країні, регіону, місцевості), що керують суб’єктами туристської діяльності – центрами туризму та рекреації, 
організаторам події, виробникам послуг і товарів (у тому числі туристських), посередникам в особі туроператорів і турагентів усвідомити об-
сяг необхідних перетворень існуючої інфраструктури туризму за умови її існування або робіт з її створення. Це, своєю чергою, допоможе в май-
бутньому проводити події, які будуть приносити прибуток та/або підвищувати імідж центрів туризму та рекреації, сприятимуть розвитку 
інших видів туризму завдяки використанню вже створеної або перетвореної інфраструктури туризму, яка не менш важлива, ніж природні, істо-
рико-культурні й інші антропогенні рекреаційно-туристські ресурси. Що стосується потенційних споживачів, то запропоновані додаткові види 
класифікації подієвого туризму дозволять підвищити привабливість подій за рахунок їх більш чіткої диференціації за відповідними ознаками.
Ключові слова: подієвий туризм, інфраструктура туризму, додаткова класифікація, розвиток туризму.
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Event tourism occupies one of the leading places among other types of tourism. It provides the possibility to make a stable profit both to its organizers and 
to the countries where these events take place. It should be noted that any event requires appropriate conditions – tourism infrastructure, in which it will be 
implemented with the maximum positive result for all participants in the tourism sphere, which generally differs from other types of economic activity by an 
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season» (dependent and independent). These additional types of classification will allow the authorities (several countries, a separate country, region, locality) 
that manage the entities of tourism activities – tourism and recreation centers, event organizers, producers of services and goods (including tourist goods), 
intermediaries represented by tour operators and travel agents to understand the amount of necessary transformations of the existing tourism infrastructure, 
subject to its existence or works on its creation. This, in turn, will help in the future to hold events that will bring profit and/or increase the image of tourism and 
recreation centers, will facilitate the development of other types of tourism through the use of already created or transformed tourism infrastructure, which 
is no less important than natural, historical, cultural and other anthropogenic recreational and tourism resources. As for potential consumers, the proposed 
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У світі доволі багато видів туризму, і одним із 
найбільш розповсюджених є подієвий туризм. 
Причому значна кількість подій відомі не 

лише в окремих країнах, а й у всьому світі, наприклад 
німецький «Октоберфест», карнавал у Бразилії, Ве-
неціанській карнавал та інші. Але Україна на сьогодні 
майже не відома як місце проведення туристських 
подій через значну кількість проблем, однією з яких є 
брак і недоліки інфраструктурного забезпечення ту-
ризму, що й обґрунтовує актуальність цієї проблеми 
у сфері подієвого туризму.

Питання розвитку сфер туризму та готельного 
господарства розглянуто в роботах багатьох вітчизня-
них і зарубіжних вчених, зокрема таких, як: О. В. Баб- 
кін, Т. І. Власова, Г. Г. Вишневська, Є. Г. Леонідова,  
В. І. Новикова, І. В. Писарева, М. М. Поколодна, О. М. Ра- 
діонова та ін. [1–12]. 

На основі аналізу робіт даних учених слід від-
значити, що особлива увага, з одного боку, приділя-
ється необхідності розвитку туристської інфраструк-
тури в цілому, але водночас не враховується необхід-
ність проведення спеціалізованих заходів (подій), які 
б були здатні просувати створену туристську інфра-
структуру. Розглядаються вченими також питання 
щодо окремих елементів інфраструктурного забез-
печення у вигляді інформаційного, транспортного, 
логістичного, будівельного, комунального та іншого 
забезпечення. Проте в більшості робіт необхіднос-
ті розвитку подієвого туризму, для якого необхідна 
туристська інфраструктура, з одного боку, і який сам 
здатен просувати існуючу туристську інфраструкту-
ру, з іншого боку, приділено недостатньо уваги.

У аспекті подієвого туризму та перешкод, що 
гальмують його розвиток, необхідно звернути увагу 
на недосконалість класифікації видів подієвого туриз-
му, що надає можливість точно здійснити планування 
події та використати існуючу інфраструктуру туриз-
му або оцінити необхідний напрям інфраструктур-
ного забезпечення, який би сприяв розвитку подіє - 
вого туризму. 

 Головною метою статті є формування додат-
кових варіантів класифікації подієвого туризму, які б 
дозволили здійснити його інфраструктурне забезпе-
чення та подальший розвиток. 

 Неухильне зростання впливу подієвого туриз-
му як на світову економіку в цілому, так і на економіку 
окремих країн і регіонів зокрема є однією з найбільш 
значних і довгострокових тенденцій, які супроводжу-
ють формування та розвиток світового господарства. 

Сьогодні ефективне функціонування системи 
подієвого туризму неможливе без планування, регу-
лювання, координації та контролю з боку структур, 
відповідальних за його розвиток. Від правильної по-
будови й ефективної реалізації туристичної політики 
залежать роль і місце конкретної держави на ринку 
міжнародного туризму.

Подієвий туризм – відносно новий, динаміч-
ний, перспективний вид туризму, завдяки якому ту-
ристи стають живими свідками найбільших подій у 
світі спорту, культури та мистецтва [1]. Він унікаль-
ний своєю невичерпністю за змістом: численні фес-
тивалі, свята, тематичні події з кожним роком тільки 
збільшуються завдяки міжнародній інтеграції, тісній 
взаємодії культур і міжнародному співробітництву. 

Визначення «подієвий туризм» вперше з’я ви-
лося у 80-х рр. XX ст. в Європі. Тоді подієвий туризм 
не виділявся як окремий напрямок у туризмі, а був 
частиною таких напрямків, як пригодницький ту-
ризм, екологічний туризм, гастрономічний туризм і 
деяких інших. Пізніше він виокремився й утвердився 
як окрема галузь туризму. Однак саме явище подіє-
вого туризму має досить глибоке коріння. В основі 
більшості сучасних фестивалів лежать історичні по-
дії, свята, традиції [2].

Заходи подієвого туризму мають велике еконо-
мічне значення. У період їх проведення акти-
візується діяльність усіх об’єктів туристичної 

індустрії. Споживчий попит значно перевищує про-
позиції, спостерігається відродження місцевих тра-
дицій, звичаїв, розвиток народної творчості.

Існує декілька підходів до класифікації подієво-
го туризму (табл. 1) [3].

Усі перелічені в табл. 1 заходи досить організо-
вані, де використовуються передові розважальні тех-
нології, яскраві декорації, якісний звук і світло. При-
діляється велика увага безпеці туристів, швидкому 
доступу глядачів на захід, мінімізації черг на вході та 
в установах, що надають послуги. Це все робить пе-
ребування туристів комфортним і безпечним. На по-
пулярність події також впливає популярність бренду, 
під яким проходить захід.

До основних переваг подієвого туризму можна 
віднести його всесезонність і високу прибутковість. 
А серед мінусів можна виділити лише неможливість 
передбачення попиту на подію.

Цільова аудиторія подієвого туризму – це за-
безпечені туристи з доходом вище середнього у віці 
від 20 до 55 років. 

Подієвий туризм в Україні користується стій-
ким індивідуальним попитом, але говорити про ди-
наміку його розвитку поки не доводиться. Розвиток 
цього сегмента не відбувається за кількома основни-
ми причинами: з одного боку, туристи не так сильно 
цікавляться подієвим туризмом, з іншого – його не 
так активно пропонують і просувають турфірми.

Основна причина відсутності масового попиту 
на такі тури – це досить висока вартість. Ціни на по-
дієві тури залежать від значущості самої події, місця 
його проведення, тривалості туру, кількості відвіду-
ваних локацій під час поїздки та ряду інших факторів. 
Так, у середньому подієвий тур в Україні на три дні 
коштує від 1000 грн до 10000 грн [4]. У ціну входить 
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Таблиця 1

Класифікація подієвого туризму за видами

Види класифікації 
подієвого туризму

За масшта-
бом події

міжнародний рівень

національний  
рівень

регіональний рівень

За темати-
кою події

національні фести-
валі та свята

театралізовані шоу

фестивалі кіно  
та театру

гастрономічні  
фестивалі

фестивалі та вистав-
ки квітів

модні покази

аукціони

фестивалі музики  
та музичні конкурси

спортивні події

міжнародні технічні 
салони

Джерело: складено за [3].

проїзд, послуги гіда, проживання в готелі зі снідан-
ком і медичне страхування.

Між тім, подієвий туризм – це нові можливос-
ті для України. Україна має вигідне місце розташу-
вання, незайману природу, самобутню кухню, цікаві 
звичаї та традиції. Туристи вже не просто їздять на 
відпочинок за кордон, де проводять час на пляжі або 
знайомляться з пам’ятками культури та мистецтва, – 
останнім часом все активніше відвідуються різнома-
нітні фестивалі, музичні та танцювальні шоу, етнічні 
свята, виставки. 

Україна може стати подієвою країною і збільши-
ти туристичний потік. Для збільшення попу-
лярності подієвого туризму, передусім, потріб-

но збільшити інформативність про події в Украї ні. Тут 
важлива роль відводиться засобам масової інформа-
ції – без їх участі та підтримки подія не збере туристів. 
У цьому напрямку має бути двосторонній рух: орга-
нізаторам заходів потрібно запрошувати ЗМІ, ство-
рювати умови для їх роботи, зацікавлювати їх, у тому 
числі замовляючи рекламу, а, з іншого боку, ЗМІ по-
винні бути більш «легкими на підйом» і висвітлювати 
ширше різні події та культурні проєкти. Для них по-
трібні оригінальні, незвичайні приводи, у тому числі 
при підготовці до події проводити прес-конференції, 
інтерв’ю з учасниками. Це цікаво і для підприємств, 
які рекламують продукт разом із подією.

Ще один потужний, якщо не головний в сучас-
них умовах, засіб просування турпродукту на ринок 

послуг – це Інтернет. В Інтернеті реклами українських 
подієвих заходів вкрай недостатньо. Україні для про-
сування як туризму взагалі, так і подієвого туризму 
зокрема потрібен серйозний інформаційний портал, 
який би розповідав про всі можливості рекреації ту-
ризму в Україні, у тому числі про всі цікаві події.

Потрібно відзначити те, що більшість великих 
міжнародних проєктів в Україні не мають своїх сайтів 
і сторінок в Інтернеті, також існує проблема перекла-
ду їх на іноземні мови. Це означає, що для іноземного 
туриста вони фактично не існують.

Ще однією з розповсюджених причин фак-
тичної відсутності індустрії подієвого ту-
ризму в Україні є недоліки планування. 

Навіть перетворення окремих місцевих заходів в 
індустрію вимагає часу на підготовку. Турпідприєм-
ства повинні сформувати програми, провести свої 
рекламні кампанії, щоб зібрати туристів на захід. Але 
цього недостатньо, оскільки для створення та підви-
щення привабливості події та її подальшої успішної 
реалізації необхідно починати з відповідного інф-
раструктурного забезпечення подієвого туризму та 
умов, які це забезпечення створює для подальшої ре-
алізації події. 

Сучасне розуміння інфраструктури сприйма-
ється як комплекс взаємопов’язаних обслуговуючих 
структур, які складають та/або забезпечують основу 
для вирішення проблеми (завдання). У науковій лі-
тературі термін «інфраструктура» найчастіше тлума-
читься у таких двох напрямах:
 сукупність галузей, видів діяльності, спеціалі-

зованих на конкретних діях систем у широко-
му розумінні, які безпосередньо забезпечують 
умови та процеси діяльності основної систе-
ми, маючи підпорядкований, допоміжний ха-
рактер по відношенню до неї;

 матеріально-технічна база, необхідна для 
функціонування самої спеціалізованої (галу-
зевої) системи [5].

Інфраструктурне забезпечення подієвого ту-
ризму відбувається аналогічно тому, як це відбува-
ється в туризмі. Туризм не тільки прямо або побічно 
охоплює значну кількість галузей економіки, а саме: 
промисловість, сільське господарство, будівництво, 
транспорт, страхування, зв’язок, торгівлю, громад-
ське харчування, житлово-комунальне господарство, 
сферу побутових послуг, культуру, мистецтво, спорт, 
навчання, ЖКХ тощо. Туризм стимулює розвиток 
усіх галузей, що пов’язані з ним, виступаючи своєрід-
ним драйвером одного з напрямів в економіці будь-
якої країни, що і підтверджує практика.

Рентабельність і комерціалізація подієвих захо-
дів має бути високою. Щоб цього досягти, потрібно 
чітко розуміти, на кого розрахований захід, скільки 
туристів він здатен привернути, які кошти має вклас-
ти бюджет та спонсори, і що в підсумку вони зможуть 
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отримати. Наприклад, у Києві щорічно проходить 
міжнародний музичний фестиваль «Atlas Weekend», 
на якому зароблено, за даними організаторів (Дмитра 
Сидоренка, Євгена Красавцева й Андрія Маркевича), 
майже $900 тис., при тому, що величина витратної 
частини склала $5–10 млн [6]. Але навіть якщо країна 
спрацює за чистим прибутком від події в нуль, ефект 
буде все одно позитивний. Вкладені в створення ту-
ристичної інфраструктури гроші працюватимуть на 
країну у вигляді створених об’єктів, набутого досвіду, 
отриманого позитивного іміджу, що окупиться в най-
ближчій перспективі. 

У числі рентабельних і самоокупних великих 
проєктів України можна назвати: Міжнародний 
музичний фестиваль «Atlas Weekend» (м. Київ); 

Одеський міжнародний кінофестиваль (м. Одеса); 
Всеукраїнський фестиваль верхової їзди та кінного 
спорту «Horses Spirit» (м. Харків); Міжнародний фес-
тиваль ретро-автомобілів «Leopolis Grand Prix» (м. 
Львів), Міжнародний фестиваль моди «Kyiv Fashion» 
(м. Київ) [6–8; 13; 14]. Чим більше буде в Україні таких 
заходів, тим більше про українців знатимуть за кор-
доном, тим швидше країна досягне показника з екс-
порту туристичних послуг у $500 млн на рік. На жаль, 
в умовах пандемії за 2020 р. Україна заробила тільки 
половину цієї суми ($263,4 млн), порівняно з 2019 р. 
показники впали на 21,3% або на $71,5 млн [15].

А якщо йдеться про зовсім нову подію, яку 
необхідно створити, то зв’язка «планування – інфра-
структурне забезпечення» зіштовхується з невизна-
ченістю через брак досконалості та повноти класи-
фікації подієвого туризму. У ситуації невизначеності 
опиняються майже всі потенційні учасники події:
 споживачі, для яких подію організують: на-

приклад, споживач бажає розуміти сезон, час, 
місце, періодичність (якщо раптом не вийде 
відвідати подію в цьому році, то зможу відві-
дати в наступному) проведення події, а також 
умови, в яких споживач може опинитись, від 
яких значною мірою залежить комфортність 
перебування, тобто все те, що впливає на уні-
кальність і вартість події для потенційного 
споживача;

 організатори, які створюють подію, можуть 
не завжди реально усвідомлювати ступень 
необхідних витрат (часових, трудових, фінан-
сових та інших), що необхідні для проведення 
заходу;

 виробники будь-яких товарів і послуг (засоби 
розміщення, транспортні компанії, підпри-
ємства ресторанного господарства, поста-
чальники продуктів і напоїв тощо), що будуть 
запитані з боку споживачів та організаторів 
події;

 посередники – туроператори та турагенти, які 
повинні знати все про подію, щоб представи-

ти її у найбільш вигідному вигляді для потен-
ційного споживача турпродукту;

 органи влади (місцевої влади), які повинні 
розуміти обсяг кількісно-якісних інфраструк-
турних перетворень конкретної місцевості, 
щоб створити умови для організації та прове-
дення події, наприклад реконструкцію авто-
шляхів.

Ліквідувати стан невизначеності можливо за 
рахунок приділення уваги періодичності про-
ведення подій, їх прив’язки до певної місце-

вості та сезону (пори року). Виходячи з цього автора-
ми статті пропонується доповнити підходи з класи-
фікації подієвого туризму такими класифікаційними 
ознаками, що наведені в табл. 2. 

Таблиця 2

Авторська класифікація подієвого туризму  
за додатковими видами класифікації

Види класифікації  
подієвого туризму Класифікаційна ознака

За періодичністю  
проведення

одноразові події

багаторазові події

За місцем проведення
постійні події

перехідні події

За залежністю від сезону
залежні події

незалежні події

Джерело: авторська розробка.
 
Причому слід розуміти, що ці види та прита-

манні їм класифікаційні ознаки з точки зору впливу 
на інфраструктуру туризму мають спільний вплив на 
будь-якому рівні за вже існуючими ознаками, а саме: 
на міжнародному, державному та регіональному рів-
нях. Розглянемо запропоновані класифікаційні підхо-
ди більш докладніше.

1. Запропонований вид класифікації «за пе-
ріодичністю проведення», що поділяється на таки 
ознаки, як «одноразові» та «багаторазові» події дає 
можливість оцінки щодо підготовки відповідної інф-
раструктури туризму. 

1.1. Так, у випадку з одноразовою подією, на-
приклад, Чемпіонатом світу з футболу в якому-не-
будь місті, не виникає необхідності створення інф-
раструктури, розрахованої на довготривале викорис-
тання. Фактично, вся інфраструктура є одноразовою 
за виключенням тих її частин, що зливаються з при-
таманною місту проведення події інфраструктурою – 
 дороги, ресторанні підприємства, частково готелі й 
аналогічні засоби розміщення тощо.

1.2. У випадку з багаторазовими подіями, що 
повторюються щорічно, наприклад, «Октоберфест» 
у Баварії чи Бразильський карнавал, виникає необ-
хідність створення стійкої інфраструктури, що навіть 
може стати основою для подальшого розвитку міста.
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2. Вид класифікації «за місцем проведення», 
що поділяється на класифікаційні ознаки «постій-
ні» (Венеціанській карнавал та Burning Man у США) 
та «перехідні» (Олімпійські ігри), окрім можливості 
визначення необхідності створювати одноразову чи 
довготривалу інфраструктуру, дає можливість визна-
чити важливість події не лише для її організаторі, а 
передусім – для посередників (туроператорів і тура-
гентів), споживачів і виробників різноманітних по-
слуг і товарів, які під час події можуть бути придбані 
споживачами туристських та інших послуг і товарів.

3. Такий вид класифікації, як «за залежністю 
від сезону», що поділяється на класифікаційні озна-
ки: «залежні» (зимові або літні олімпійські ігри, що 
безпосередньо та/або значною залежать від погодних 
умов) і «незалежні» (Канський і Берлінський кіно-
фестивалі, що відбуваються в закритих приміщен-
нях) дають можливість оцінити напряму розвиток 
інфраструктури туризму с точки зору необхідності 
створення капітальних або тимчасових споруд. Так, 
наприклад, фестиваль Burning Man, що проводять в 
пустелі Блек-Рок (штат Невада) у США з останнього 
понеділка серпня до першого понеділка вересня, пе-
реважно знаходиться та проводиться безпосередньо 
в пустелі [16]. Якась чистина учасників розташову-
ється в місті, але більшість знаходиться у кемпінгу в 
пустелі. Звісно, що теплий осінній і вже не спекотний 
клімат пустелі сприяє підвищенню кількості відвід-
увачів, які можуть проживати в тимчасових спорудах, 
палатках, будинках-автопричепах і т. п., тобто витра-
ти на створення інфраструктури з боку організаторів 
події в цьому плані мінімальні.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищесказане, можна зазна-

чити, що масові, популярні, цікаві заходи необхідні 
для розвитку подієвого туризму в Україні, вони спри-
ятимуть тому, що країна займе гідне місце у світі у 
сфері міжнародного туризму в цілому та подієвого 
зокрема. А запорукою гарантованої можливості ор-
ганізації та розвитку подієвого туризму може стати 
подолання стану невизначеності в даній сфері завдя-
ки створенню відповідної інфраструктури туризму, 
кількісно-якісні характеристики якої можна визначи-
ти з використанням запропонованих авторами нових 
додаткових видів класифікації подієвого туризму –  
«за періодичністю проведення», «за місцем прове-
дення», «за залежністю від сезону». 

Ця запропонована класифікація в цілому дасть 
можливість усім учасникам сфери туризму більш гар-
монійно взаємодіяти один з одним, зменшувати со-
бівартість подій для організаторів і вартість для спо-
живачів подій як турпродукту.                  
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