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Подієвий туризм - молодий і надзвичайно цікавий напрям. Унікальні тури, 

які поєднують в собі традиційний відпочинок та участь у видовищних заходах 

планети або всередині країни, поступово завойовують все більшу популярність 

серед різних груп відпочиваючих.  

Походження подієвого туризму стало областю серйозних наукових 

досліджень порівняно недавно. Незважаючи на те, що цей різновид відпочинку 

існує з найдавніших часів, в особливу галузь туріндустрії він трансформувався в 

післявоєнні роки, а особливою популярністю став користуватися в 1970-х рр.. 

Саме в цей час стали очевидними потенційні можливості різноманітних подій, що 

сприяли розвитку економіки, суспільства, культури, міжнародних відносин та 

екології. 

Частково, популярності подієвого туризму сприяв і розвиток такої сфери 

діяльності, як івент-менеджмент. Міжнародні семінари та конференції, 

Олімпійські ігри і невеликі фестивалі характерні тільки для певної місцевості – 

все це невід’ємні складові подієвого туризму. 

Подієвий туризм – це вид туризму орієнтований на відвідування місцевості 

в певний час, пов’язаний з якою-небудь подією. Під подією слід розуміти 

сукупність явищ, що виділяються своєю неоднозначністю, значимістю для даного 

суспільства чи людства в цілому, для малих груп або індивідуумів. Вона може 

мати вид разового неповторного явища або періодичного, спостережуваного 

щорічно або в певні періоди часу.  

Туристичний бізнес завжди активно використовує події для формування 

туристичного продукту і залучення туристів саме на подію. Якщо в житті 

туристичного об’єкта немає події сформованої історично як традиції, її 

придумують навмисно. Отже, має місце проведення кампанії по просуванню 

туристичного продукту, орієнтованого на подію, залучення маси відвідувачів, а 



отже отримання доходу від туристів бажаючих відвідати місцевість не тільки з 

метою огляду визначних пам’яток, але й з метою взяти участь у святкуванні разом 

з місцевими жителями і розділити їх емоції. Головна особливість подієвого 

туризму – безліч яскравих неповторних моментів. 

Класифікувати подієвий туризм можна за тематикою та масштабом події. 

Існує кілька тематичних видів подієвого туризму:  

- громадські (гастрономічні фестивалі, фестивалі та виставки квітів); 

- мистецькі (музичні та театральні фестивалі і конкурси, кінофестивалі, 

фольклорні обряди, свята і фестивалі); 

- спортивні (спортивні змагання, фестивалі, ралі, перегони і регати); 

- культурно-історичні (театралізовані шоу, національні фестивалі і свята, 

карнавали); 

- економічні і політичні (аукціони, покази мод, ярмарки і виставки, 

автомобільні й авіаційні салони, політичні й економічні форуми); 

- релігійні (релігійні свята, і події). 

Історія подієвого туризму в нашій країні тільки зароджується, а от в країнах 

Заходу він вже давно і міцно закріпився в списках найбільш перспективних і 

рентабельних видів бізнесу.  

Звичайно, дану сферу важко віднести до типового виду швидкоокупного 

бізнесу з невеликими вкладеннями. Тут доведеться зачекати прибутку деякий час 

після старту. Але, враховуючи перспективи розвитку подієвого туризму в нашій 

країні, яка являє собою унікальний комплекс історичних, культурних та 

мистецьких пам’яток, традицій, подій, можна припустити, що зовсім скоро ця, 

вільна на сьогодні, ніша ведення бізнесу стане відмінним джерелом доходу і 

підніме туристичну індустрію України.  

Варто зазначити, що подієвий туризм є унікальним видом туризму, оскільки 

він невичерпний за змістом. Експерти вважають, що в найближчому майбутньому 

число учасників подієвих турів значно перевищить число учасників екскурсійних 

турів. 
 


