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ІВЕНТИ ТА КРАєЗНАВчІ ЗАХОдИ  
яК РЕКРЕАЦІЙНИЙ РЕСУРС  

У КУРОРТНО-ОЗдОРОВчИХ ЗАКЛАдАХ  
У ПІСЛяВОєННИЙ ПЕРІОд

Мета статті полягає в дослідженні івентів і краєзнавчих заходів як рекре-
аційного ресурсу в курортно-оздоровчих закладах у післявоєнний період.

Методологія дослідження передбачала використання загальнонаукових ме-
тодів (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація) і спеціальних (системно-
структурні дослідження, економічний аналіз). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в конкретизації змісту по-
няття «івент-туризм» як особливого виду туризму, що має невичерпний потен-
ціал, вдало поєднується з іншими видами туризму та сприяє поліпшенню робо-
ти рекреаційних і курортно-оздоровчих закладів у післявоєнний період. 

Висновки. Встановлено, що в основу будь-якого івенту обов’язково закладе-
на ідея, яка приваблює туристів і є визначальним чинником їх вибору серед 
інших турів. івент-туризм і краєзнавчі заходи в нашій країні мають гарні пер-
спективи, проте є умови, що стримують їх розвиток у регіонах України. Зо-
крема, це воєнні дії на території України, недостатньо розвинена туристична 
інфраструктура, дефіцит кваліфікованих кадрів в івент-індустрії, відсутність 
належної уваги до розробки подієвого календаря, низька ділова й інвестиційна 
активність міст. 

Ключові слова: івент-туризм, курортно-оздоровча сфера, туристично-ре-
креаційна галузь, краєзнавчі заходи, івент-індустрія.
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Events and local history events as a recreational resource 
in resort and health institutions in the post-war period

The purpose of the article is to study events and local history activities as a 
recreational resource in health resorts in the postwar period. 

The research methodology included the use of general scientific methods 
(analysis, synthesis, specification, classification) and special (system-structural 
research, economic analysis). 

The scientific novelty of the results is the concretization of the concept of 
«event tourism», which is considered a special type of tourism that has inexhaustible 
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potential and successfully combines with other types of tourism and improves 
recreational and health facilities in the postwar period. 

Conclusions. It has been established that any event is based on an idea that 
attracts tourists and is a determining factor in their choice among other tours. 
Despite the prospects for the development of event tourism and local history 
activities in our country, we can identify a number of factors that hinder the 
development of this type of tourism in the regions of Ukraine. These include: 
hostilities in Ukraine, insufficiently developed tourist infrastructure, shortage of 
qualified personnel in the event industry, lack of proper attention to the development 
of the event calendar, low business and investment activity of cities. Event tourism 
in the post-war period is not only a promising segment of the world tourist market, 
but also a bright, multifaceted, infinitely exciting tool for promoting a dynamically 
developing territory. Thus, the concept of development of the regions of Ukraine 
in the postwar period on the basis of event tourism and local history activities is 
very promising, as it gives a relatively rapid and positive economic effect. 

Key words: event-tourism, resort-health sphere, tourist-recreational branch, local 
lore events, event-industry.
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Ивенты и краеведческие мероприятия как рекреационный ресурс 
в курортно-оздоровительных заведениях в послевоенный период

Цель статьи состоит в исследовании ивентов и краеведческих мер как ре-
креационного ресурса в курортно-оздоровительных заведениях в послевоенный 
период. 

Методология исследования предполагала использование общенаучных мето-
дов (анализ, синтез, конкретизация, классификация) и специальных (системно-
структурные исследования, экономический анализ). 

Научная новизна полученных результатов заключается в конкретизации 
понятия «ивент-туризма» как особого вида туризма, который имеет неисчерпаемый 
потенциал, успешно сочетается с другими видами туризма и способствует улуч-
шению работы рекреационных и курортно-оздоровительных заведений в 
послевоенный период.

Выводы. Установлено, что в основу любого ивента обязательно заложена 
идея, которая привлекает туристов и является определяющим фактором их 
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выбора среди других туров. ивент-туризм и краеведческие мероприятия в нашей 
стране имеют хорошие перспективы, однако есть условия, сдерживающие их 
развитие в регионах Украины. В частности, это военные действия на территории 
Украины, недостаточно развитая туристическая инфраструктура, дефицит 
квалифицированных кадров в ивент-индустрии, отсутствие должного внимания 
к разработке событийного календаря, низкая деловая и инвестиционная актив-
ность городов. 

Ключевые слова: ивент-туризм, курортно-оздоровительная сфера, турист-
ско-рекреационная отрасль, краеведческие мероприятия, ивент-индустрия.

Постановка проблеми. У світі стабільно зростають показники 
розвитку туристичного бізнесу, кількість закладів курортно-оздо-
ровчої сфери, чисельність рекреантів і туристів. У післявоєнний час 
на території України необхідно сформувати інфраструктуру ринку 
рекреаційних і туристичних послуг, покращити рівень їх якості та 
розширити спектр. на жаль, у теперішніх умовах стан розвитку 
туристично-рекреаційної сфери України не відповідає її можливос-
тям. це питання цікавить багатьох вітчизняних науковців, які ана-
лізують зарубіжний досвід розвитку туризму, вивчають можливості 
його активізації в Україні. У багатьох працях відображено регіо-
нальні аспекти розвитку курортно-оздоровчої сфери, внутрішнього 
та зовнішнього туризму, івентів, рекреаційної діяльності. але як 
зарубіжний досвід, так і стан, напрями розвитку туристично-рекре-
аційної сфери потребують подальшого вивчення, прогнозування тен-
денцій розвитку, пошуку оптимальних меж розвитку на базі наявних 
туристично-рекреаційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати досліджен-
ня різних аспектів івент-туризму та краєзнавчих заходів досить 
широко представлені в працях таких вітчизняних і зарубіжних на-
уковців, як: дж. Річі та д. Беліво [5], д. Гетц [4], і. дейнега [6], 
л. Громоздова [6], н. Писаренко [6] й ін. Зокрема, вивченню проблем 
та перспектив розвитку рекреаційних ресурсів і туризму присвятили 
свої роботи Ю. махортов [7], і. ілляшенко[7], В. Шевчук [7], Г. мед-
відь [7]. численні дослідження українських фахівців свідчать, що 
порушений аспект належить до пріоритетних у нашій науці. Проте 
не вирішеним залишається питання щодо розвитку івентів і крає-
знавчих заходів як рекреаційного ресурсу у курортно-оздоровчих 
закладах з урахуванням наслідків воєнних подій в Україні.

Виклад основного матеріалу. туристично-рекреаційна галузь – 
одна з найбільш динамічних і розвинутих у світі сфер економічної 
діяльності. сьогодні в межах наявного туристичного простору фор-
мується його особливий сегмент – івент-туризм і краєзнавчі заходи, 
частка яких у секторі туристичних послуг щорічно зростає. Поява 
та розвиток на міжнародному ринку туристичних послуг івент-ту-
ризму зумовили підвищення попиту серед споживачів на цей напрям 
означеної галузі.

івентивний туризм – вид туризму з метою відвідування та участі 
у відзначенні якоїсь видатної або цікавої події, це процес надання 
можливості туристам стати живими свідками найбільших подій у 
світі спорту, культури, мистецтва тощо. Він не вичерпний за змістом. 
У недалекому майбутньому число учасників івентивних турів може 
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навіть перевищити кількість учасників екскурсійних турів. світові 
традиції та найяскравіші свята просто запозичити не вдасться. однак 
із зарубіжного досвіду потрібно почерпнути важливий висновок: 
необхідно знайти щось своє, унікальне та притаманне лише для 
власного регіону, і тоді, відповідним чином розрекламувавши захід, 
а краще їх сукупність, можна на їх основі розвивати сферу івентив-
ного туризму в кожному конкретному регіоні [7].

історія краю, або краєзнавство, – один з найцікавіших напрямів 
сучасної науки. інтерес до минувшини можна пояснити тим, що 
ніколи не вичерпається допитливість людини, котра прагне дізна-
тися, що відбувалося на землі, де вона народилася, живе, що було 
до неї, якими були її предки, з якими труднощами вони стикалися, 
як їх переборювали; про одяг, свята й будні – усю різнобарвну па-
літру життя рідного краю. людина залишає на землі багато свідчень 
своєї діяльності. Усе, що вона говорить, пише чи виготовляє, усе, 
до чого торкається, дає нам свідчення про неї.

краєзнавство в поєднанні з туризмом – це складна багатогранна, 
пошуково-дослідна та пізнавальна діяльність у процесі комплекс ного 
дослідження території краю. Виникнення краєзнавчих заходів і 
 досліджень почалося з моменту пізнання прадавньою людиною середо-
вища проживання. краєзнавчі заходи збагачують світогляд людини, 
дають змогу краще пізнати регіони, культуру, ментальність народу, 
себе, свій рідний край, країну. 

івентивний туризм посідає особливе місце в структурі туристичних 
послуг. У будь-якій сфері діяльності людини найбільшим попитом 
користуються новинки – такі продукти та послуги, які будуть ори-
гінальними, цікавими, видовищними, те, чого ніколи не було або 
що ніколи не повториться. З огляду на це саме івентивний туризм 
може стати «родзинкою» території, яка забезпечить постійний потік 
туристів, а отже, і доходів, створюючи тим самим підґрунтя для її 
соціально-економічного розвитку [6].

В Україні івент-індустрія бере початок з 1990-х років. історично 
склалося так, що в самостійну галузь івент виділився лише за остан-
ні двадцять років. цей підйом зумовлений відповідністю потребам 
людей, які в усі часи хотіли отримати нові враження, стати частиною 
подій, впливати на їхній хід і відчути радість від причетності до 
чогось більшого. Зазначимо, що в Україні івент-туризм розвивається 
повільно. тільки з 2002 року туристичні фірми почали пропонувати 
послуги з організації івент-поїздок. Збільшення в’їзного туризму в 
Україні у зв’язку з івентами та краєзнавчими заходами не були 
систематичними й пов’язані з такими подіями, як, до прикладу, 
Євробачення, Євро-2012. Більшість подій в Україні – місцевого й 
регіонального масштабу, що не надто приваблює навіть українських 
туристів і не сприяє розвитку в’їзного туризму [3]. 

Проте з року в рік кількість відвідувачів івентів зростала, що 
зумовило необхідність створити модернізовану інфраструктуру, ви-
вчити туристичний попит на івент-туризм, краєзнавчі заходи та 
фактори, що впливають на них, підготувати спеціалістів для взаємо-
дії зі споживачами під час проведення заходів та залучити грошові 
кошти для просування, реалізації та розвитку івент-турів. Упрова-



104 Ілляшенко І. О., Громоздова Л. В., Шевчук О. В., Бойко Н. О., Медвідь Г. С.
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
2
. 
№

 2
8

дження івент-туризму та краєзнавчих заходів на території України 
в післявоєнний час сприятиме підвищенню економічного рівня кра-
їни, розвитку внутрішнього туризму та росту туристопотоків.

З метою встановлення особливостей івент-туризму порівняємо його 
з іншими видами туризму (табл. 1). 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика івент-туризму  

з традиційними видами туризму

Ознаки порівняння Традиційні види туризму Івент-туризм

Періодичність  
проведення  

не встановлюється  чітко регламентована  

Характер проведення  
носить постійний 
або сезонний характер  

Приурочений певній події  

організаційне 
забезпечення  

на засадах 
операційного 
менеджменту  

на засадах проєктного 
менеджменту  

мета  Переважно комерційна  комерційна або соціальна  

джерела 
фінансування  

Переважно за  кошти 
туристичних фірм  

За рахунок туристичних 
фірм, бюджетних коштів, 
інвесторів, спонсорів  

Вплив на індустрію 
дозвілля  

Є її основою  
доповнює і стимулює 
розвиток  

охоплення 
відвідувачів  

Переважно невеликі 
групи людей  

Характеризується 
масовістю  

За методом 
розміщення  

стаціонарний і  
пересувний  

Переважно стаціонарний  

Умови ефективності  
Залежить від 
конкуренто спромож-
ності турпослуг

Залежить від 
поінформованості 
населення, реклами події 
та піаракцій навколо неї  

мотивування  
Фізіологічні та 
духовні потреби особи  

суспільні вподобання, 
пізнавальна цінність, 
статус, мода, престиж, 
значущість події  

додаткові вигоди  

Формування 
туристичних потоків, 
зростання кількості 
робочих місць, 
наповнення бюджетів 
тощо  

«синергетичний» ефект 
впливу на розвиток різних 
секторів економіки та 
туристичної індустрії 
території – місця 
проведення заходів  

Залежність від 
суспільних уподобань  

часткова  Повною мірою  

Залежність від 
сезону  

Повною мірою  часткова  

інформаційний ефект  тимчасовий  тривалий  

Джерело: розробка авторів на підставі [3–5].
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Провівши порівняльну характеристику івент-туризму з традицій-
ними видами туризму, виділимо основні ознаки, йому притаманні. 
до них належать: чітка регламентованість і періодичність проведен-
ня заходів; стаціонарність проведення заходів; застосування підходів 
проєктного управління; диверсифікація джерел фінансування; за-
лежність від суспільної думки, статусу, престижу; масовість відві-
дувачів, залежність від поінформованості населення; тривалість ін-
формаційного ефекту, стимулювання розвитку різних секторів тур-
індустрії (рис. 1). 

івент-туризм – це порівняно молодий напрям туризму не тільки 
в Україні, а й у світі, у якому головною мотивацією споживачів є 
інтерес до відвідування певної спортивної, розважальної, музичної 
або іншої події та бажання взяти в ній участь. Унікальні івенти по-
єднують у собі рекреацію, краєзнавчі заходи, відпочинок і розваги 
водночас. За оцінкою Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), 
івент-туризм на теперішній час є одним з найперспективніших видів 
туризму у світі: він вражає своєю насиченістю програм, видовищ-
ністю, яскравістю та атмосферою. Ще однією особливістю івент-ту-
ризму та краєзнавчих заходів є невичерпність їх ресурсів. 

Рис. 1. Особливості івент-туризму

Джерело: розробка авторів.

Ринок івент-туризму та краєзнавчих заходів варто розглядати в 
декількох аспектах: 

– як спосіб подолання сезонних коливань і географічного поши-
рення попиту за межі регіону та країни; 

– як інструмент створення іміджу туристичних дестинацій і стра-
тегічного планування їх розвитку; 

всесезонність

інноваційність

регулярність подій

видовищність

стимулювання
повторного відвідування

дестинацій
прогнозування

масовість

інтерактивність
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– як каталізатор розвитку суміжних галузей і напрямів діяль-
ності; 

– як спеціалізований туристичний ринок, що має свою структуру 
та характерні риси розвитку [5]. 

івент-туризм у післявоєнний період – це не тільки перспективний 
сегмент світового туристського ринку, але і яскравий, багатогранний, 
нескінченно захоплюючий інструмент просування території, що ди-
намічно буде розвиватися. Розуміючи важливу роль івентових і 
краєзнавчих заходів у моделюванні іміджу регіонів з метою реалі-
зації іміджевої політики, координації та підвищення ефективності 
роботи з просування сприятливого образу українських регіонів на 
внутрішньому і зовнішньому ринку, маємо консолідувати зусилля 
фахівців сфери суспільних комунікацій та органів регіональної вла-
ди для вирішення актуальних завдань формування позитивного імі-
джу в післявоєнний час. Результатом цієї взаємодії повинні стати 
нові точки тяжіння туристів [4]. 

отже, концепція розвитку регіонів України в післявоєнний час 
на основі івент-туризму та краєзнавчих заходів є перспективною, 
оскільки дає відносно швидкий і позитивний економічний ефект. 
світовий досвід показує, що оптимальним шляхом розвитку цього 
виду рекреації на певній території є створення місцевої маркетинго-
вої організації (Destination Marketing Organization), основною функ-
цією якої повинно стати формування іміджу регіонів і збільшення 
числа туристів, які їх відвідують. Україна не мала такої мережі 
спеціалізованих центрів. За умови її створення можна буде споді-
ватися на регіональний туристичний розвиток шляхом просування 
наявних місцевих подій (здебільшого фестивалів), формування спе-
ціалізації окремих територій на нових видах атракцій тощо [1].

для успішного розвитку туризму в Україні необхідно подолати 
низку проблем: 

– відсутність повноцінної методичної бази управління розвитком 
туризму з урахуванням його подієвої спрямованості; 

– недостатність маркетингових досліджень у цій галузі; 
– відсутність у регіонах періодично повторюваних широкомасш-

табних заходів, що привертають увагу світової громадськості та про-
фесійної бази даних, відкритої для зацікавлених міжнародних орга-
нізацій; 

– забезпеченість туризму транспортом.  
Висновки. Попри перспективи для івент-туризму та краєзнавчих 

заходів у нашій країні, виділимо чинники, що стримують розвиток 
цього виду туризму в регіонах України. до них належать: воєнні дії 
на території України, недостатньо розвинена туристична інфраструк-
тура, дефіцит кваліфікованих кадрів в івент-індустрії, відсутність 
належної уваги до розробки подієвого календаря, низька ділова й 
інвестиційна активність міст. 

У післявоєнний період на території України з’явиться достатній 
туристичний потенціал для розвитку івент-туризму та краєзнавчих 
заходів, адже кожне місто цікаве своїми культурними, історичними 
та спортивними подіями. Практично будь-який регіон України во-
лодіє ресурсами, які можуть бути використані в туристичних цілях 



107
Івенти та краєзнавчі заходи як рекреаційний ресурс у курортно-оздоровчих закладах  
у післявоєнний період

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
2
0
2
2
. 
№

 2
8

за наявності певних умов. Ресурсний потенціал туризму в кожному 
регіоні індивідуальний з огляду на відмінності в складі, кількісних 
і якісних характеристик туристичних ресурсів, що варто буде 
обов’язково враховувати при розробці туристичних пропозицій. 
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