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ресурсного потенціалу дестинації в цілому. Молодь – це чинник соціальних 

змін, інноваційна сила. Це не лише об'єкт дії з боку суспільства і держави, але і 

потенційно найбільш енергійний і новаторський суб'єкт суспільного розвитку. 
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ЗНАЧЕННЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У РОЗВИТКУ 

МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ 

Фестивальний туризм в останні десятиліття охоплює все більший 

прошарок туристичного руху. В цілому це відображає світову тенденцію у 

туризмі, де культурно-пізнавальні та розважальні форми стають основою росту 

туристичних потоків у розвинутих країнах. Орієнтиром зовнішньополітичного 

курсу України задекларована європейська інтеграція, тому фестивальний рух в 

http://travelluxtour.info/vidy-turizma/molodjozhnyj-turizm
http://travelluxtour.info/vidy-turizma/molodjozhnyj-turizm
mailto:olgalevada@mail.ru
mailto:irchik_bogovin@mail.ru


 

СЕКЦІЯ:РЕКРЕАЦІЯ, ТУРИЗМ ТА КРАЄЗНАВСТВО 
138 

нашій країні має отримати додатковий поштовх до розвитку, запозичуючи 

організаційні методи та форми центральноєвропейських країн.  

Поняття «фестивального туризму» чи «фестивального туру» все частіше 

з’являються у переліку пропонованих туристичних послуг і завойовують все 

ширшу аудиторію. Однак у розробках відомих вітчизняних вчених України нам 

не вдалося віднайти відповідних тлумачень цих термінів. У працях В.Ф. Кифяка 

[2] та монографії «Міжнародний туризм» А.Ю. Алєксандрової ми не 

зустрічаємо поняття «фестивального туризму» взагалі. В монографії М.П. 

Крачила «Географія туризму» [3] ми знаходимо такий вид туризму, як 

культурно-розважальний, в якому автор виділяє розважальні подорожі з метою 

відвідування фестивалів та спортивних змагань. І.М. Школа [4] також виділяє 

пізнавальні тури, метою яких є відвідування святкових заходів, концертів, 

виставок, але такого терміну, як «фестивальний» в його роботах немає.  

Фестивально-видовищний та спортивно-видовищний як підвиди 

культурно-розважального туризму пропонує в своїх працях О.О Бейдик [1]. 

Свою систематику рекреаційної діяльності пропонують О. Топчієвта Ц. Ван.  

Розвиток фестивального туризму в Україні сприяє розвитку регіонів, 

великих, середніх та малих міст і визначення його реального або потенційного 

впливу на економічний стан цих географічних об'єктів.  

Фестивальний туризм в останні десятиліття охоплює все більший 

прошарок туристичного руху. В цілому це відображає світову тенденцію у 

туризмі, де культурно-пізнавальні та розважальні форми стають основою росту 

туристичних потоків у розвинутих країнах. Орієнтиром зовнішньополітичного 

курсу України задекларована європейська інтеграція, тому фестивальний рух в 

нашій країні має отримати додатковий поштовх до розвитку, запозичуючи 

організаційні методи та форми центральноєвропейських країн [1].  

З огляду на те, що туризм має суттєвий вплив на економічний стан і 

добробут населення на місцевому та регіональному рівнях пріоритетним стає 

формування перспективних туристичних функцій із збереженням і можливим 
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господарським використанням об’єктів культурної спадщини, захист довкілля, 

обмеження промислової діяльності на територіях історичних ареалів міст.  

Запорізька область має значні рекреаційно-курортні та туристичні 

ресурси. Південь області омивається водами Азовського моря, берегова лінія 

якого в межах області складає біля 350 км. 

Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела 

мінеральної води і лікувальні грязі, ласкаве, тепле Азовське море приваблюють 

туристів. 

Одним з нових напрямків туристичної діяльності та з метою створення 

позитивного іміджу культурно-мистецького середовища регіону 

організовуються та проводяться різні види фестивалів. 

Розглянемо один з напрямків проведення фестивалів, що заохотять 

туристів до міста -  це організація проведення «Черешневого» фестивалю на 

міжнародному рівні. Наше місто відомо далекого за його межами саме завдяки 

соковитим ягодам черешні.  

Фестиваль «Черешньово» - присвячений соковитій ягоді, яку вважають 

одним із символів міста. Нині у Мелітополі вирощують 44 сорти черешен. 

9 червня 2012 вперше в Мелітополі в парку культури і відпочинку ім. 

М.Горького відбулася презентація міського ярмаркового фестивалю 

«ЧЕРЕШНЕВО», який з того часу щорічно проходить в Мелітополі. Мета 

проведення фестивалю – популяризація бренду Мелітополя як міста черешні на 

регіональному, національному та міжнародних рівнях, залучення туристів які 

перетинають Мелітополь на шляху до узбережжя Азовського і Чорного морів. 

Відкриє свято парад «Бал уЧерешневомкоролевстве!»  Городяни 

проходять від фонтану до площі Кірова в костюмах, в яких намагатимуться 

оригінально втілити тему черешні. Потім усі хто прийшов на свято  в 

оригінальних костюмах пройдуться по імпровізованому подіуму та 

змагатимуться за перемогу у конкурсі-дефіле «Черешня від Кутюр». 

На центральнії алеї парку культури і відпочинку ім. М. Горького 
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організовується виставка-продаж, а на майданчику навколо фонтану працює  

«Майстерня королівських чарівниць»: мелітопольські майстрині навчатимуть 

городян створювати маленькі шедеври власними руками, при цьому, в кожній 

листівці, іграшці, виробі, малюнку найголовніше місце буде відведено символу 

фестивалю - черешеньці. Вперше за роки проведення фестивалю городяни 

своїми руками у 2015 році створили  килим світу «Черешні - Гигантелли». 

Особливо місце на фестивалі займає приготування солодкого 

черешневого варення. Приготування традиційного міського фірмового варення 

«Черешнево» проходить на майданчику біля літньої естради, а спробувати 

солодке частування городяни зможуть вже ввечері.  

Паралельно на літньому майданчику для найменших учасників та гостей 

фестивалю завжди організовується концертно-розважальна програма «В гостях 

у ФрейлениЧерешнЁвого Бала!». 

Закінчиться свято концертом на сцені літньої естради у парку. 

Організація і проведення фестивалю кожен рік проходить дуже весело та 

масово. Але, на наш погляд, слід залучати до участі у фестивалі туристів, що 

відпочивають у регіоні саме у цей період а для цього повинна бути організована 

реклама на усіх рівнях таким чином, щоб перебуваючи на відпочинку, туристи 

також прагнули відвідати це шоу. 

Другий цікавий бренд Мелітополя — мед. Назва нашого міста у перекладі 

з давньогрецької «melitos» - «медовий» тому в місті запропоновано було 

проводити солодке свято - фестиваль меду «МЕDOВО!». 

В Мелітополі вже не один рік проводять  в серпні місяці фестиваль 

«МЕДОВО!». 

Мета такого свята - просування однією зі складових бренду міста 

«Мелітополь - місто меду»  та комплексне просування продукції бджолярів 

міста.  

Деівіз свята: «Літо в розпалі! Спека! Драйвово! Август в Мелітополі! 

Усім «МЕДОВО!». 
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Група підприємців виробників меду та інвентарю об'єдналися для 

досягнення економічного ефекту, а також соціального - позиціонування міста 

Мелітополя як медового міста. Проводяться зустрічі, запрошуються відомі 

оператори ринку меду, запрошуються зарубіжні партнери з переробки меду, 

проводяться фестивалі, розраховані на транзитних туристів. 

У продовж тижня мелітопольці «викупаються» в меді, побувають у 

«Пчеландии», познайомляться з «Машей и Медведем», побачать ВінніПуха та 

відвідають «Медовий хуторок». За все це городяни розплатяться новою 

валютою — «Мелитой». 

Программа свята: 

1. Театралізоване відкриття фестивалю. Освячення дарів медового 

краю. Дегустація різних сортів меду. 

2. «Медові ряди» - центральна алея парку: 

3. Ярмарок з продажу меду і продуктів бджільництва, солодкі 

пропозиції від мелітопольських виробників. 

4. «Медовий хутірець» - літня естрада, площа біля фонтану. 

5. «Пчеландія» - інтерактивна екскурсія по пересувній виставці 

мелітопольського краєзнавчого музею, майстер класи від досвідчених 

бджолярів. 

6.  «Доктор-пчела» - пересувний пункт Апіцентр при монастирі Св. 

Сави Освяченого. 

7. «І я там був - мед, пиво пив!» - Конкурс - продаж медовухи:«Мед 

квітковий», «Мед вишневий», «Мед на березовому соку», «Мед липовий». 

8. «Хобі - вулик» - Містечко майстрів . Виставка-Ярмарка робіт 

майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Майстер-класи з декоративного 

творчості. 

9. «Медовий розгуляй» літня естрада, площа біля фонтану. Бджоли, 

Мед, забави, жарти від Маші і Мишутки». 
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10. «Якщо б ведмедики були бджолами» - молодіжний Флеш моб із 

запуском ведмедиків на синіх повітряних кульках. 

11. «Потіхи, забави для народу від дядьки ДоброМЁДА!» - Конкурсно-

ігроваяя програма для дорослих. 

12. Підведення підсумків конкурсу-продажу медовухи і Розіграш 

лотереї серед володарів ярмаркової валюти «Меліта». На медових ярмарках на 

території «медової країни» пропонується особлива валюта - «МЕЛІТА», яку 

можна отримати при покупці меду на ярмарках і за участь в іграх і конкурсах. 

Фестивальний туризм є ресурсом підвищення світового іміджу України та 

джерелом підйому економічного добробуту окремих регіонів і міст. 
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