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В статті висвітлено особливості подієвого туризму як складової туристичного продукту регіону. Названо позитивні і негативні наслідки івент-туризму для туристичної
дестинацiї.
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the article. Positive and negative effects for event tourism destination are presented.
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Подієвий туризм виступає чинником туристичної привабливостi регіонів.
Регiон, в якому проводяться події, набуває нового iмiджу, а в розвиток його
iнфраструктури залучаються iнвестицiйнi кошти, мiсцева громада отримує
новi робочi мiсця. Крiм того, проведення різного роду подій є передумовою
розвитку малобюджетних видiв вiдпочинку та важливим чинником пiдвищення культурно-освiтнього рiвня населення. Тому визначення мiсця подієвого туризму у рекреацiйно-туристському комплексi регіонів в Україні є актуальним.
Комплексному теоретико-практичному дослідженню з питань організації
й розвитку подієвого туризму присвятили свої праці такі відомі вчені: А. Бабкін, М. Біржаков, Ю. Блохіна, Е. Богданова, В. Квартальнов, А. Кирилов, О.
Костюк, І. Смаль, І. Шаповалова та ін.
Метою дослідження є розкрити особливості розвитку регіону як інвентивної туристичної дестинації.
Одним із перспективних напрямів за оцінками Всесвітньої туристичної
організації (UNWTO) є подієвий, або ж івент («event») туризм. Event (подія,
захід) розглядається як соціально-культурна, так і технічна, навіть філософське, або ж запланована соціально-суспільна подія чи захід, яка відбувається в
певний час і з певною метою, має певний резонанс для суспільства. До видів
«event» можна віднести: фестивалі, карнавали, паради, святкування; конфере142

нції, форуми, симпозіуми, круглі столи, освітні заходи; спортивні змагання;
концерти, виставки, ярмарки, торгівельні шоу, презентації, заходи, пов'язані з
просуванням торгівельної марки і т.д.
Органiзацiя подієвого туризму має свої особливостi. Даний напрямок в
туризмi дозволяє вирiшувати багато соцiально-економiчних проблем, властивих не тiльки туристськiй галузi. Події є потужними стимуляторами туристських потокiв. Крiм того, подієвий туризм допомагає вирiшити проблему сезонностi в туризмi, приваблюючи туристiв в перiод мiжсезоння. Розвиток подієвого туризму сприяє створенню нових додаткових робочих мiсць i забезпечує зайнятiсть населення. Вважаємо, що подієвий туризм є перспективним
видом туристичної галузi регiону з невичерпним ресурсним потенцiалом. Вони сприяють соцiально-економiчному росту областi, популяризацiї потенцiйних туристських ресурсiв серед населення. З кожним роком кiлькiсть різного
виду заходів у регiонах України зростає, попри вiдсутнiсть пiдтримки на державному рiвнi та недостатню розробленiсть належних маркетингових заходiв.
Для координацiї подієвого руху та узагальнення iнформацiї щодо нових
заходів в країні необхiдно створити туристично-iнформацiйнi центри. Основною функцiєю туристично-iнформацiйних центрiв повино бути формування
iмiджу регiону та збiльшення кiлькостi туристiв, що його вiдвiдують.
Для перспективного розвитку подієвого туризму в регіонах необхiдно
провести детальний аналiз iснуючих заходів та систематизувати їх за ознакою
цiкавостi для туристiв. Для пропаганди та iнформованостi туристiв доцiльно
створювати Iнтернет-сайти подій.
Подієвий туризм потребує координацiї та сприяння з боку мiсцевих органiв влади. Таким органом на рiвнi мiсцевого самоврядування може стати
мунiципально-приватне партнерство як механiзм трьохсторонньої взаємодiї
(на контрактнiй або договiрнiй основi) мiсцевих органiв влади, держави, приватного бiзнесу: держава-туристичнi підприємства-населення. У такiй
спiвпрацi можуть вирiшуватися питання створення нового туристичного продукту, що включає фестивалi, свята, спецiалiзованi виставки, iнформацiйнi
тури тощо.
Зауважимо, що подієвий туризм може мати позитивний або негативний
вплив на довкiлля. Його позитивнi аспекти, наприклад, полягають у створеннi
можливостi для вiдпочинку i вiдвiдання цiкавих мiсць, або створення робочих
мiсць. Якщо туризм пов'язаний з патологiчними явищами, такими як
збiльшення рiвня злочинностi, деградацiї навколишнього середовища, можна
говорити про туристичнi дисфункцiї. Позитивнi i негативнi наслiдки подієвого туризму (його функцiй i дисфункцiй) описані в таблиці (табл. 1).
З точки зору туризму заходи мають велике значення, тому що вони приваблюють туристiв. Особливостi подієвого туризму виражаються через його
багатогранний вплив на рiзнi елементи туристичної дестинацiї.

143

Таблиця 1
Основнi функцiї i дисфункцiї подієвого туризму в контекстi
елементiв туристичної дестинацiї (складено за [3])
Елементи
Функцiї подієвого туризму
Дисфункцiї подієвого
туристичної
туризму
дестинацiї
Природна спадщина Сприяння iдеям захисту та сталого Загрози довкiллю (водним
розвитку довкiлля.
об’єктам, атмосферi, клiмату), викликанi забруднення.
Можливе зменшення площ
зелених зон у разi проведення фестивалiв пiд вiдкритим небом.
Культурна спадщина Залучення нових вiдвiдувачiв до Втрата
самобутностi
культурної спадщини за рахунок мiсцевої та регiональної
послуг музеїв або галерей. Можли- спадщини внаслiдок значвiсть культивувати i розвивати ного напливу туристiв.
мiсцеву та регiональну культурну
спадщину. Залученння туристiв до
вивчення iсторико-культурної спадщини регiону.
Iнфраструктура
Будiвництво об'єктiв для цiлей Швидке зношення окремих
органiзацiї великих фестивалiв. елементiв iнфраструктури
Розвиток туристичної iнфраструк- пiд час масових акцiй. Мотури, пов'язаної з культурно- жливо пошкодження iнфрарозважальними
заходами, структури в результатi ваноб’єктами розмiщення та харчу- далiзму.
вання.
Iнфраструктурне забезпечення з
метою задоволення потреб подієвого туризму.
Населення туристич- Створення мiсць, де туристи мо- Можливi конфлiкти мiж
ної дестинацiї
жуть провести вiльний час у туристами
i
жителями
цiкавiй формi i вiдстоювати свої районiв, де проводяться
iнтереси, обмiнюватися iдеями та заходи.
думками.
Провокування алкоголiзму,
Поява мiсць, де можуть бути роз- наркоманiї, заворушень та
початi i розвиненi мiжособистiснi злочинiв, скоєних пiд час
вiдносини.
подiй.
Сприяння iдеям мультикультуралiзму через фестивалiв, що важливо в полiетнiчному суспiльстві.
Створення умов для самовиразу
меншин.
Створення робочих мiсць для
мiсцевого населення в секторi фестивальних послуг.
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Події впливають на природну спадщину, наприклад, шляхом сприяння
охоронi природи. Вони сприяють залученню туристiв до культурної спадщини, позитивно впливають на туристичну iнфраструктуру. Заходи заохочують
терпимiсть i мультикультуралiзм. Все це характеризує позитивний вплив
(функцiї) подієвого туризму.
З iншого боку, варто пам'ятати, що подієвий туризм має деякi негативнi
наслiдки (дисфункцiї). Серед них забруднення довкiлля, фальсифiкацiя культурної спадщини, представленої в ходi заходів, знос або навiть руйнування
iнфраструктури в результатi дiяльностi туристiв під час подій. Окремi дисфункцiї стосуються людей як суб'єктiв, якi формують туристичний простiр. Йде
мова про конфлiкти мiж мiсцевими жителями та туристами-учасниками подій.
Подієвий туризм є багатовимiрним явищем. Тим не менш, позитивнi сторони домiнують. Зокрема, важливими є функцiї, якi пов'язанi з розвитком
громади, пiдтримкою культурних iнститутiв i створенням нової iнфраструктури. З iншого боку, не слiд iгнорувати гiршi сторони подієвого туризму, а
саме його дисфункцiї. Для того, щоб зменшити їх вплив, при органiзацiї заходів важливий правильний пiдхiд та органiзацiя спiвпрацi органiв мiсцевої
влади, мiсцевих жителiв i пiдприємцiв.
У свiтлi сучасних подiй органiзацiя та проведення бiльшостi подій у регіоні є проблематичною. В Україні на рівні регіону вiдсутнi єдині центри реєстрації подій, органiзацiя чи установа, яка могла б координувати дiяльнiсть подієвого туризму. Важливою проблемою є розвиток спецiалiзованої iнфраструктури. Одним з не менш важливих факторiв, який би позитивно вплинув
на розвиток подієвого туризму – створення календаря подiй регiону. На регiональному рiвнi не розробленi загальнi маркетинговi заходи просування
подієвого туризму, що звичайно обмежує їх доступнiсть до широкої спiльноти i недостатньо використовується у туристській дiяльностi.
Не зважаючи на вказані труднощі, вважаємо подієвий туризм перспективним видом туризму в Україні. Завдяки його розвитку не лише розширюватимуться культурнi контакти, а й економiчно розвиватимуться регiони, де проходитиме та чи iнша подiя.
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