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У статті виявлено основі етапи розвитку і становлення туризму. З'ясовано, що протягом значного часу туризм, як
феномен перебував за межами філософського пізнання, оскільки його бачили як частку побуту чи культури, яка не чиN
нить значного впливу на загальне бачення людського буття. Визначено, що в сучасній науковій думці туризм трактують як
"феномен культури", "чинник індивідуальної та кроскультурної комунікації", "інститут суспільного виробництва", "факN
тор соціалізації молоді" тощо. Виокремлено групи причин, що сприяли виникненню та поширенню туризму як соціокульN
турного явища. Наведено основні підходи до класифікації видів туризму. Виявлено, що з початку двадцятого першого
століття відбувається виокремлення такого напряму, як івентивний туризм. З'ясовано, що івентивний туризм вимагає певN
ного роду технічних і фінансових засобів, а також способів і механізмів управління цими засобами (наприклад торгові та
розважальні центри та спортивні арени) з метою проведення спеціальних подій. Виявлено, що особливостями івентивного
туризму є: відсутність сезонності; можливість прогнозування; масовість; інтерактивність; інноваційність; регулярність
подій; стимулювання повторного відвідування дестинацій; видовищність. Запропоновано класифікацію видів івентивноN
го туризму на сучасному етапі (за ознакою локалізації, охоплення, тематикою, насиченості туру). Доведено, що івентN
туризм — це швидкозростаюча галузь, яка в останні роки займає одне з головних місць в загальній класифікації туризму.
В цій галузі туристи — це споживачі на потенційному ринку запланованих заходів. Але не всі події повинні бути орієнтоN
вані на туризм, бо деяке побоювання викликає потенційний негативний вплив, пов'язаний з прийняттям маркетингової
орієнтації. Також у івентNзаходів є й інші цілі і завдання, включаючи формування суспільства, відродження міст, культурN
ний розвиток. Заплановані події або івентNзаходи — це просторовоNчасовий феномен, кожен з яких є унікальним внасліN
док взаємодії навколишнього оточення, публіки, систем управління, включаючи розробку окремих елементів і програми.

The article reveals the basic stages of development and formation of tourism. The groups of reasons that contributed to
the emergence and spread of tourism as a socioNcultural phenomenon are identified. The main approaches to the classification
of types of tourism are given. It is revealed that from the beginning of the twentyNfirst century there is a distinction of such
direction as event tourism. It was found that event tourism requires some kind of technical and financial means, as well as
ways and mechanisms to manage these means (such as shopping and entertainment centers and sports arenas) in order to hold
special events. It was found that the features of event tourism are: lack of seasonality; possibility of forecasting; mass;
interactivity; innovation; regularity of events; encouraging reNvisits to destinations; entertainment. The classification of types
of event tourism at the present stage is offered. On the basis of localization, event tourism is divided into local, which involves
attending local holidays and events, city competitions, small ceremonies; regional, which includes visiting regional festivals,
exhibitions, shows; domestic, which includes attending national holidays, traditional congresses, fairs; international, which
includes attending international holidays, carnivals, festivals, exhibitions, contests, competitions, religious events. On the
basis of coverage, event tourism is divided into small, which is presented in the form of family, independent tourism; medium,
which involves groups of 10N50 people; large, involving groups of more than 50 people; global, involving groups of more than
300 people and mixed event tourism, in which participants are grouped into separate small groups with different numbers.
According to the subject, the organization of event tourism is divided into cultural, sports, art, public, historical, natural,
mixed. On the basis of the saturation of the tour, event tourism can be divided into narrowNformat, which involves attending
a specific event; mediumNformat, which involves attending two or three events, and largeNformat event tourism, which involves
the organization of a rich tour with a visit to a large number of locations.

Ключові слова: туризм, сфера туризму, туристична діяльність, туристичний бізнес, івент,
івентивний туризм, подієвий туризм.

Key words: tourism, sphere of tourism, tourist activity, tourist business, event, event@tourism,
event tourism.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом значного часу туризм як феномен

перебував за межами філософського пізнання,
оскільки його бачили як частку побуту чи куль(

тури, яка не чинить значного впливу на загаль(
не бачення людського буття. В сучасній нау(
ковій думці туризм трактують як "феномен
культури", "чинник індивідуальної та кроскуль(
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турної комунікації", "інститут суспільного ви(
робництва", "фактор соціалізації молоді" тощо.
З огляду на це, розвиток та осучаснення на(
прямів туристичної діяльності є актуальним
завданням на даному етапі розвитку нашої дер(
жави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Досідженню даної проблемати свою увагу
присвятили такі науковці: О. Власенко, Г. Гар(
бар, В. Герасименко, С. Галасюк, Ю. Гурбик,
Н. Корнілова, Ю. Миронов, І. Свидрук, О. Мі(
щенко, М. Поплавський, О. Раєвнєва, О. Тімець,
В. Яровий та ін. Однак, поза увагою залишають(
ся такі аспекти туристичної діяльності, як роз(
виток та впровадження у практичну діяльність
елементів івент(туризму, що є надзвичайно по(
пулярним у світі на сьогоднішній день.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою даної статті є з'ясування

особливостей івент(туризму як сучасної скла(
дової розвитку туристичної діяльності та його
класифікації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному соціальному світі провідне
місце туризму найбільш точно можна вирази(
ти у такому твердженні: "Він є феноменом куль(
тури". Варто акцентувати також увагу на тому,
що туризм як явище не може виникнути в не(
культурному середовищі, оскільки:

— некультурність середовища (суспільства)
завжди виявляється у різниці між горизонта(
ми очікувань та життєвим досвідом;

— однією з умов виходу з власного життє(
вого терену є демократія, тому в політично та
інформаційно некультурному середовищі де(
мократія безсила, або ж вона не виражена в
явних формах.

Туризм у своєму розвитку і становленні
пройшов п'ять основних етапів [11]:

І — маршрутні мандрівки людини в най(
давніші часи — дотуристський період;

ІІ — з найдавніших часів до виникнення пер(
ших туристських агентств — період зароджен(
ня туризму як галузі;

ІІІ — від виникнення перших турагентств до
початку ХХ ст. — період становлення туризму
як галузі;

IV — з початку ХХ ст. до 50(х років ХХ ст. —
період формування індустрії туризму;

V — від середини ХХ ст. до наших днів —
період масового туризму.

О. Раєвнєва підкреслює, що розвиток склад(
них соціально(економічних систем "...залежить
не стільки від їх внутрішніх реальних і потенц(
ійних можливостей, скільки від впливів і флук(
туацій ринкового оточення, що, динамічно
змінюючись, виступають джерелами виникнен(
ня спектру різноманітних суперечностей, які
обумовлюють поведінку підприємства в як в
сьогоденні, так і в майбутньому" [9, с. 2]. У цьо(
му контексті варто зазначити, що соціально(
економічний простір є складною, живою, ди(
намічною системою, елементи якої перебува(
ють у збалансованому стані, постійно рухають(
ся у пошуку оптимального рішення враховую(
чи інтереси, сторони та цілі розвитку. Саме со(
ціально(економічний простір формує спе(
цифічні взаємовідносини, для яких характер(
ними є локальна ефективність та виникнення
відповідних форм координації й економічної
взаємодії.

Варто виокремити такі групи причин, що
сприяли виникненню та поширенню туризму як
соціокультурного явища [2]:

— соціально(економічні (розвиток су(
спільства, виникнення товарно(грошових
відносин, розвиток торгівлі, поділ праці); гео(
графічні (наявність нових природних ресурсів
тощо);

— демографічні (зростання народонаселен(
ня, збільшення частки вільного

часу та фінансових можливостей для здійс(
нення подорожей);

— історико(політичні (освоєння або заво(
ювання нових територій, перерозподіл сфер
впливу);

— психологічні, або — за визначенням ін(
ших авторів — мотиваційні (людська цікавість,
потреба в соціальному успіху та самореалізації,
потреба в нових враженнях і дозвіллі та ін.);

— екологічні (завдання охорони навколиш(
нього середовища);

— соціокультурні (релігія, культурна спад(
щина, культурний ландшафт, процес розвитку
культурного виробництва, мистецтва, науки
тощо).

Багатогранність туризму виявляється у різ(
них його видах і формах, які можна покласти в
основу його класифікації. Широковживаною є
класифікація видів туризму залежно від поход(
ження туристів [6]:

1) внутрішній туризм — тимчасовий виїзд
громадян конкретної країни з постійного місця
проживання в межах національних кордонів
своєї країни з метою відпочинку, задоволення
пізнавальних інтересів, занять спортом, ліку(
вання та в інших туристичних цілях;
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2) міжнародний туризм — систематизована
і цілеспрямована діяльність підприємств сфе(
ри туризму з надання туристичних послуг та
туристичного продукту іноземцям на території
конкретної країни (в'їзний туризм) та грома(
дянам цієї країни за кордоном (виїзний ту(
ризм).

На наш погляд, в епоху розумово(інтелек(
туального розвитку туризм, крім неактивно(
го відпочинку, перейшов ще й на дієве знаряд(
дя пізнання довколишнього світу і міжкуль(
турного діалогу. Прагнення, сполучаючи
відпочинок та освіту, збагатити власний
світогляд, понуривши себе у коловорот жит(
тя в інших країнах світу, примножити свою
соціальну мобільність і професійну універ(
сальність, стають основною мотивацією нової
генерації туристів. Так, в енциклопедичному
словнику(довіднику з туризму зафіксовано
такі види туризму [10]:

1. Науковий туризм — вид туризму, що
охоплює поїздки з метою участі в нарадах,
конгресах, симпозіумах. Цей вид подорожі є
порівняно новим у міжнародному туризмі і
його становлення пов'язане з розвитком зов(
нішньоекономічних зв'язків, НТР та матері(
ально(технічним прогресом, розширенням
міжнародних контактів серед представників
наукових кіл різних держав та прагненням ви(
користовувати передовий досвід інших країн
і народів у створенні духовних і матеріальних
цінностей.

2. Освітній туризм — це туристична по(
їздка, під час якої турист поєднує відпочинок і
навчання. Існують три різновиди освітнього
туризму: мовнонавчальний, спортивно навчаль(
ний, професійно(навчальний.

3. Мовно(навчальний освітній туризм роз(
рахований на осіб різного віку, мета якого —
вивчення мови всіх рівнів складності. Такі по(
їздки можуть бути індивідуальні та групові,
переважно, терміном 2—3 тижні.

4. Спортивно(навчальний туризм передба(
чає навчання гри у гольф, теніс, кінному спорту,
серфінгу тощо. Під час освітнього туризму
може знадобитися професійне навчання з мар(
кетингу, менеджменту, комп'ютерних техно(
логій, готельної справи тощо.

У контексті поширення тенденцій до впро(
вадження засад сталого розвитку, одним із най(
вагоміших видів сучасного туризму є екоту(
ризм. Його піднесенню сприяє виняткова різно(
манітність природи Землі, жага людей її пізна(
ти. Те саме торкається й України, яка теж має
неабиякі природні багатства, які до сьогодні
залишаються порівняно не багато освоєними.

Про розвиток екотуризму свідчить усе зроста(
юча чисельність туристів, які подорожують на
природі.

Слід зауважити, що з початку двадцятого
першого століття відбувається виокремлення
такого напряму як івентивний туризм. Пропо(
нуємо під івентивним туризмом розуміти один
з перспективних підвидів туризму, в основі яко(
го лежать широкомасштабні заходи, основною
метою яких є створення позитивного іміджу
міста, де проводиться захід, що забезпечує його
просування на рівні держави та на міжнародній
арені. В основі івентивного туризму покладені
заплановані події. Заплановані події є певним
видом тимчасового феномену, і кожна окрема
подія є по своєму унікальною, оскільки події
розглядаються як перетин встановлених подій,
людей та системи управління. У більшості,
події, що виникають є унікальними, а особа, що
бере участь у цих подіях повинна отримати за(
доволення від того, що відбувається. У випад(
ку, коли особа не матиме змоги прийняти
участь у запланованих подіях, вона втратить
для себе певні можливості.

Івентивний туризм має важливу просвіт(
ницьку, пізнавальну, виховну, естетичну, роз(
важальну та економічну функції, бо проведен(
ня будь(якої події передбачає залучення різних
галузей туристичної індустрії й забезпечує
відродження місцевих культурних традицій та
звичаїв. В умовах недостатнього розвитку при(
родного, історико(культурного, інфраструк(
турного потенціалів івентивний туризм може
стати альтернативою туристичного розвитку
регіону [7]. Як правило, івентивний туризм ви(
магає певного роду технічних і фінансових за(
собів, а також способів і механізмів управлін(
ня цими засобами (наприклад торгові та роз(
важальні центри та спортивні арени) з метою
проведення спеціальних подій. З такого плану
подіями, передусім пов'язані професійні асоці(
ації та інші спілки.

Короткий огляд професійних асоціацій, що
мають відношення до різних напрямів діяль(
ності свідчить про те, що в 1885 році з'явилася
Міжнародна Асоціація Виставок (ІАЕЕ), тоді
як вже в 1928 році була заснована Національна
Асоціація Експозицій. Ці організації вперше
стали представляти інтереси менеджерів вис(
тавок та експозицій. У 2005 році відзначила своє
50(річчя Міжнародна Івентивна Асоціація, мета
діяльності якої є відзначення ювілеїв та свят(
кувань. У 1972 році була зареєстрована Спілка
Міжнародних Професіоналів, яка є самопро(
голошеною провідною організацією глобально(
го характеру, що формує та визначає певні ок(
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ремі напрями івент(індустрії та індустрії гос(
тинності. У 1987 році було засновано Міжна(
родне Спеціальне Івент Товариство (The
International Spеcial Івеnтs Sociaty, ISEC), що
охопило івент(дизайнерів, певну кількість
їхніх постачальників, а також різного роду
культурні та спортивні асоціації, карнавали
різної специфіки, що функціонують на локаль(
них, національних або ж на міжнародних рів(
нях [1].

Що стосується України, то на сьогодні в
країні застосовується партнерська модель, що
передбачає реалізацію управління галуззю че(
рез Державне агентство України з туризму та
курортів у складі Міністерства інфраструкту(
ри України. Варто зазначити, що, незважаючи
на те що туризм у нашій державі визнано од(
ним із пріоритетних напрямів розвитку еконо(
міки, державна політика щодо формування ме(
ханізму управління туристичною галуззю ха(
рактеризується недостатньою послідовністю
[3, с. 21].

В Україні кількість інституцій та їхні повно(
важення постійно змінюються, фінансування
їхньої діяльності не постійне, регіональна ме(
режа інституцій відсутня. Отже, як уже зазна(
чалося, ефективність роботи наявних органі(
зацій не забезпечує достатньою мірою реаліза(
цію заходів, необхідних для популяризації ту(
ризму в країні і за кордоном [4]. Здебільшого
це відбувається через постійну реструктуриза(
цію та реорганізацію центральних органів вла(
ди.

Серед вітчизняних організацій найбільш
інтенсивно та ефективно виконують функції з
розвитку туристичної галузі Державне агент(
ство України з туризму та курортів і Всеукраї(
нська громадська організація "Туристична асо(
ціація України". Діяльність інших організацій
(ДП "Українська туристична інфраструктура",
ДП "Національний туристичний офіс" та ін.)
здебільшого є формальною [12].

На сьогодні в університетах України та
зарубіжних країн відбулося відокремлення
досліджень туризму, гостинності, сфери по(
слуг головним чином від професійного спря(
мування освітніх програм . Разом зі
збільшення кількості слухачів, викладацько(
го складу та освітніх програм ряд науковців
почали переносити наукові розробки з тео(
ретичних площин до академічних. Зважаю(
чи на це, виділення івент(туризму в окрему
галузь та його зв'язок з туризмом, рекре(
аційним менеджментом, гостинністю орга(
нічно систематизується та пов'язується з
відповідними напрямами освіти, що спів(

відносяться з івент(менеджментом. Так, ка(
федра туризму та рекреації Київського на(
ціонального торговельно(економічного уні(
верситету постійно працює над оновленням
та розробкою нових актуальних ексклюзив(
них унікальних освітніх програм, підготов(
ки фахівців за якими потребує ринок праці в
сфері послуг туризму, курортів, спорту,
івентів і рекреації, що на сьогодні фактично
охоплює значну частину сфери дозвілля. На
сьогодні пропонуються дві інноваційні, екс(
клюзивні програми освітнього ступеня
"магістр" підготовка за якими здійснюється
тільки  в даному університеті ,  а  сам е:
"Міжнародний івент(менеджмент в туризмі"
та "Міжнародний спортивний та рекреацій(
ний менеджмент".

В основі розвитку івентивного туризму ле(
жать івент(ресурси. Вони належать до дина(
мічних чинників формування туристичних по(
токів, оскільки включають мотиваційні пере(
думови подорожі до місця, де відбувається
подія чи явище. Спортивні змагання, культур(
но(мистецькі заходи, політичні акції, уні(
кальні природні явища — далеко не повний
перелік подій, які спонукають людину до ман(
дрівки. Івент(ресурси охоплюють найбільш
суттєві прояви сучасного суспільного буття
з його модою на глобалізацію, екологію, ак(
тивний та здоровий спосіб життя, переконан(
нями й уявленнями про стиль і стереотип по(
ведінки людини у соціумі, включають його
пропаганду та механізми реалізації. Цей вид
ресурсів не підлягає традиційному кількісно(
му вимірюванню. Можна говорити лише про
міру впливу івент(ресурсів на створення ту(
ристичної інфраструктури, формування ту(
ристичних потоків, яка у нинішньому світі,
насамперед, залежить від реклами події та
піар — акцій навколо неї. Це вказує на те, що
"подія", яка використовується у туризмі ве(
личезною мірою залежить від суспільних впо(
добань, від моди й уяви про престижність за(
ходу. Велике значення має постійність і пері(
одичність проведення заходів [5]. З огляду на
це, особливостями івентивного туризму є:
відсутність сезонності; можливість прогнозу(
вання; масовість; інтерактивність; інно(
ваційність; регулярність подій; стимулюван(
ня повторного відвідування дестинацій; видо(
вищність.

Івент(технології перетворюють події на
щось абсолютно виняткове, з точки зору її
відвідувачів. Завдяки івент(технологіям певна
подія — ділова чи наукова конференція, захід
для преси, політична акція — набуває культур(
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но(розважального характеру.
Професійно організований івент(
захід надає певного досвіду, без(
посередньо пов'язаному з брен(
дом, послугою, продуктом. Інте(
рактивні, емоційно(видовищні
форми активно впроваджуються
в соціально(культурні практики,
сприяючи розвитку міжкультур(
них комунікацій [8].

На рисунку 1 розглянемо ав(
торське бачення класифікації
видів івентивного туризму на су(
часному етапі.

Отже, за ознакою локалізації
івентивний туризм поділяється на
місцевий, що передбачає відвіду(
вання місцевих свят та подій,
міських конкурсів, невеликих це(
ремоній; регіональний, що перед(
бачає відвідування регіональних
фестивалів, виставок, шоу; віт(
чизняний, що передбачає відвіду(
вання національних свят, тради(
ційних з'їздів, ярмарок; міжна(
родний, що передбачає відвіду(
вання міжнародних свят, карна(
валів, фестивалів, виставок, конкурсів, змагань,
релігійних подій.

За ознакою охоплення івентивний туризм
поділяється на малий, що представлено у ви(
гляді сімейного, самостійного туризму; се(
редній, що передбачає залучення груп у кіль(
кості 10—50 осіб; великий, що передбачає за(
лучення груп в кількості понад 50 осіб; глобаль(
ний, що передбачає залучення груп в кількості
понад 300 осіб та змішаний івентивний туризм,
за якого учасники об'єднуються в окремі неве(
ликі групи з різною чисельністю.

За тематикою організація івентивного ту(
ризму розподіляється на культурний, спортив(
ний, мистецький, громадський, історичний,
природний, змішаний.

За ознакою насиченості туру івентивний
туризм можна розподілити на вузькофор(
матний, який передбачає відвідування конк(
ретної події; середньо форматний, який пе(
редбачає відвідування двох або трьох подій
та широкоформатний івентивний туризм,
який передбачає організацію насиченого
туру з відвідуванням великої кількості лока(
цій.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи усе вищесказане, можемо

зробити висновок, що івент(туризм — це

швидкозростаюча галузь, яка в останні роки
займає одне з головних місць у загальній кла(
сифікації туризму. У цій галузі туристи — це
споживачі на потенційному ринку запланова(
них заходів. Але не всі події повинні бути
орієнтовані на туризм, бо деяке побоювання
викликає потенційний негативний вплив, по(
в'язаний з прийняттям маркетингової орієн(
тації. Також у івент(заходів є й інші цілі і зав(
дання, включаючи формування суспільства,
відродження міст, культурний розвиток. Зап(
лановані події або івент(заходи — це просто(
рово(часовий феномен, кожен з яких є уні(
кальним внаслідок взаємодії навколишнього
оточення, публіки, систем управління, вклю(
чаючи розробку окремих елементів і програ(
ми. Запропоновано класифікацію видів івен(
тивного туризму на сучасному етапі (за оз(
накою локалізації, охоплення, тематикою,
насиченості туру). Аналіз основних особли(
востей івентивного туризму та подій показав
наступне:

— подія як туристичний ресурс має яскра(
во виражений мультиплікаційний ефект — вона
"змушує" розвиватися різні сектори туристич(
ної індустрії для ефективнішого використання
власного потенціалу;

— особливостями івентивного туризму є:
відсутність сезонності; можливість прогнозуван(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДИ ІВЕНТИВНОГО ТУРИЗМУ 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ  Місцевий івентивний туризм 
Регіональний івентивний туризм 
Вітчизняний івентивний туризм 
Міжнародний івентивний туризм 

ОХОПЛЕННЯ  Малий івентивний туризм 
Середній івентивний туризм 
Великий івентивний туризм 

Глобальний івентивний туризм 
Змішаний івентивний туризм 

ТЕМАТИКА  Культурний івентивний туризм 
Спортивний івентивний туризм 
Мистецький івентивний туризм 
Громадський івентивний туризм 
Історичний івентивний туризм 
Природний івентивний туризм 
Змішаний івентивний туризм 

НАСИЧЕНІСТЬ ТУРУ Вузькоформатний івентивний туризм 
Середньоформатний івентивний туризм 
Широкоформатний івентивний туризм 

Рис. 1. Класифікація видів івентивного туризму
на сучасному етапі

Джерело: згруповано автором.
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ня; масовість; інтерактивність; інноваційність;
регулярність подій; стимулювання повторного
відвідування дестинацій; видовищність.
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