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Подієвий туризм щороку приваблює тисячі глядачів по всьому 
світу. Він є одним з тих, що найдинамічніше розвивається. Сучасного 
туриста цікавлять не лише пам’ятки історії та культури, а й те, чим, 
власне може привабити регіон, його особливості та події. 

Подієвий туризм має різні форми та види, та для Харкова най-
більш перспективним з усіх є – спортивно-подієвий. Подієвий туризм є 
тим напрямком туризму, де основною мотивацією поїздки є відвідання 
певної події. Особливістю цього виду туризму є неповторність кожної 
поїздки, незабутні враження і атмосфера. У випадках, коли йдеться 
про масштабну подію, вона стимулює розвиток інфраструктури регіо-
ну та надходження прибутку від туризму, тож регіон отримує вигоди 
завдяки певній події. Позитивним досвідом для Харкова у подієвому 
туризмі є проведення в місті Чемпіонату з футболу Евро-2012, завдяки 
якому була можливість розвинути як міську, так і спортивну інфра-
структуру та заявити місту про себе як про перспективну арену прове-
дення масштабних подій [1]. 

Свого часу футбольний клуб «Металіст» приваблював глядачів з 
усієї країни, яким було цікаво спостерігати за грою видатної команди. 
Це і не дивно, адже декілька років поспіль аж до 2016 року Металіст 
займав провідні позиції на чемпіонатах України з футболу. Але сього-
дні цікавим об’єктом є футбольний стадіон «Металіст», який є центра-
льним стадіоном міста на якому грала вищезгадана команда. Окрім 
цього, касовий павільйон та й сам стадіон занесені до реєстру культур-
ної та національної спадщини країни [2]. 

На сьогоднішній день одною з найбільш обговорюваних тем в 
спортивному світі в місті є передача вищезазначеного стадіону Доне-
цькій команді «Шахтар», у якої сьогодні немає можливості грати вдо-
ма, в якості арени для проведення власних ігор. Для міста це велика 
перспектива. Донецький клуб буде платити обласному спорткомплексу 
за проведені матчі, що дозволить гідно підтримувати інфраструктуру 
головної спортивної споруди міста. В такий складний з точки зору 
економіки час - це дуже важливий момент. 
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З точки зору розвитку спортивно – подієвого туризму для Харко-
ва це також буде великим плюсом. Команда «Шахтар» грає з команда-
ми не тільки з усієї України, а й з багатьма іншими. А так як у кожної 
команди є свої вболівальники, які їздять зі своєю командою по різним 
містам і країнам, то таким чином до Харкова є можливість залучити 
іноземних туристів.  

Ще однією подією для Харківщини є проведення Кубка Федера-
ції з тенісу на базі палацу спорту «Локомотив». Харків вже до того 
приймав матчі Кубку Федерації в 2008 році і це було позитивно відмі-
чено. Тоді Харків отримав від ITF (організаторів) найвищі бали за ор-
ганізацію матчів. У 2015 році Харків був одним з претендентів на про-
ведення Чемпіонату Європи з баскетболу, однак, внаслідок нестабіль-
ної ситуації в країни Україну позбавили цього права, але надали пріо-
ритетне право для проведення Чемпіонату в 2017 році. Тому за ниніш-
ніх часів у Харкова є вагомий потенціал для проведення такого роду 
заходів [3]. 

Для того аби зробити місто Харків ще більш привабливим для 
спортивно – подієвого туризму, необхідно провести ряд заходів, які 
направлені безпосередньо на споживача (в нашому випадку спостері-
гача), що сприятимуть розвитку даного виду туризму у регіоні. Найва-
жливіше на сьогодні – це створення іміджевих та маркетингових про-
грам і проектів. Це необхідно для приваблення туристів і залучення 
інвесторів. За допомогою цього буде можливість інформувати суспіль-
ство про події, які можуть проводитись у місті та створювати умови 
для просування та реалізації нових ідей та проектів. 

Таким чином, у Харкова є всі умови для того аби вважатися 
спортивною столицею. Інфраструктура яка була побудована до Евро-
2012 має використовуватись і надалі та працювати задля задоволення 
потреб туристів. На шляху до побудування спортивної столиці існують 
бар’єри які важливо подолати для максимального досягнення мети, але 
наявні ресурси та великий потенціал регіону дають усі можливості для 
досягнення найвищих результатів. 
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