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ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ –  

СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Фестивальний туризм в останні десятиліття охоплює все більший 

прошарок туристичного руху. В цілому це відображає світову тенденцію 
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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.  

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

з’являються у переліку пропонованих туристичних послуг і завойовують все 

ширшу аудиторію. Фестивальний туризм довгий час знаходився на стику 

пізнавального, розважального та етнографічного туризму.  

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. 

Розглянемо географічні аспекти організації і проведення фестивалів в 

Україні. Для більшості регіонів України перспективними є історико-культурні 

та фестивальні маршрути, які знайомлять туристів з культурною спадщиною, 

місцевим колоритом та традиціями регіонів та міст.  

Серед найбільш відомих фестивалів міжнародного рівня характерні такі:  

– фестиваль історичних реконструкцій «Стародавній Меджибіж» 

проходить щорічно навесні у фортеці XIV століття «Біла Либідь» в місті 

Меджибіж (Хмельниччина). Тут відбуваються інсталяції з бойовим 

середньовічним мистецтвом, з мистецтвом танцю і музикою тих часів. 
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У фестивалі беруть участь десятки військово-історичних клубів. Програма 

фестивалю включає відтворення масових битв (богурт); турнірні та групові 

лицарські поєдинки, середньовічні інстоляції, виступи музичних колективів на 

історичних інструментах;  

– етнографічний фестиваль «Жнива. Весілля» проходить щорічно влітку 

в Пирогово, що під Києвом. Він має на меті відродження народних звичаїв та 

традицій. Тут відтворюється атмосфера давнього українського села 

з традиційними сільськими справами: жнивами, молотьбою зерна та 

виготовленням борошна, обідом у полі. На фестивалі все максимально 

наближається до первісного побутування;  

– фестиваль органної музики «Діапазон» проходить щоосені у Львові. 

З усіх міст України Львів має найдавніші та найбагатші традиції виконання 

органної музики. Сьогодні львівський орган залишається одним із найбільших 

в Україні. Метою проведення фестивалю є відродження органних концертів для 

широких верст публіки, характерних для західно- та центрально-європейських 

країн. У фестивалі беруть участь органісти-корифеї та молоді виконавці гри на 

органі з різних країн;  

– гончарний фестиваль «Здвиг» проходить щорічно влітку в гончарній 

столиці України - селищі Опішня Полтавської області. Тиждень національного 

гончарного здвиження в Опішному є науково-мистецькою акцією, 

спрямованою на відтворення і популяризацію традицій і досягнень гончарної 

культури, розвиток сучасного гончарства, підтримку локальної школи 

кераміки;  

– фестиваль вина проходить щорічно восени в місті Берегове 

Закарпатської області. Його метою є збереження виноробних традицій та 

споживання вина, якими славиться Берегівщина, популяризація можливостей та 

надбань у галузі виноградарства та виноробства району. Проведення винного 

фестивалю в Береговім призвело до того, що містечко уже переконливо 

доводить статус «винної столиці» Західної України;  
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– з 2010 року започатковано проведення Міжнародного козацького 

фестивалю «Покрова на Хортиці», який проходить на території історико-

культурного комплексу «Запорозька Січ» Національного заповідника 

«Хортиця» до Дня Покрови Пресвятої Богородиці. 

– тематичний фестиваль ковальської майстерності «Парк кованих 

фігур» було започатковано на Донечині. Він відроджує ковальський промисел 

в Україні та дозволяє прикрасити міський парк кованих фігур творчими 

шедеврами. У фестивалі беруть участь представники з України, Нідерландів, 

Бельгії, Чехії. Майстри працюють над художніми інтерпретаціями на теми 

казок, легенд, міфів і містичних фантазій [1].  

Географію фестивалів слід поширювати, це  буде сприяти розвитку 

туристочної інфраструктури цих регіонів та їх мобільність  (готельний бізнес, 

громадське харчування, транспортні послуги та ін.), підвищення 

конкурентоспроможності регіонів тощо. У малих та середніх містах 

забезпечуватиметься розвиток соціальної сфери, роль якої у таких населених 

пунктах є провідною, а також розвиток пов’язаних з нею галузей та видів 

діяльності. Так, поряд з лікуванням, відпочинком і туризмом розвиватимуться 

також фестивальна, театрально-концертна, спортивно-видовищна діяльність, 

будівельна індустрія, харчова, легка, сувенірна промисловість, виробництво 

будівельних матеріалів, транспорт, роздрібна торгівля, громадське харчування 

та інші галузі. Увага приділятиметься підготовці кадрів (для охорони здоров’я, 

екскурсійної справи, перекладачів, фестивальної діяльності, культури тощо).  

Таким чином, фестивальний туризм є ресурсом підвищення світового 

іміджу України та джерелом підйому економічного добробуту окремих регіонів 

і міст, як різновид культурно-пізнавального, подієвого та розважального 

туризму створює вагомий внесок у зайнятість та працевлаштування фахових 

кадрів з багатьох спеціальностей, які зараз в нашій країні не знаходяться 

в списку високооплачуваних та заможних. Диверсифікація географічного 

розташування фестивалів різного рівня дозволить мобілізувати ментальні 
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ресурси населення регіонів та фінансові ресурси інвесторів, що поліпшить стан 

бюджетів міст та регіонів країни. 
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ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ НА ЧЕРКАЩИНІ ЯК ФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Нематеріальна культурна спадщина є великим і недостатньо освоєним 

пластом туристичних ресурсів Черкащини. Проте, в області нині здійснюються 

заходи, спрямовані на популяризацію різноманітних елементів нематеріальної 

культурної спадщини, а саме – акції, фестивалі та події, орієнтовані як на 

внутрішніх, так і на іноземних туристів. Досвід проведення подібних заходів 

мають історико-культурні заповідники краю. До таких прикладів можна 

віднести наступні подієві туристичні ресурси. 

Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура» 

займається не лише дослідженням археологічних знахідок всесвітньовідомої 

культури, але й популяризацією побуту та ремесел давніх трипільців. 

Незважаючи на згортання програми «Золота підкова Черкащини» та 

припинення фінансування розбудови «Трипільської культури» найбільш дієвим 

засобом завершення будівельних робіт у заповіднику та його популяризації 

стала акція «Трипільська толока». Суть акції – добровільна участь всіх 

бажаючих у побудові трипільських жител за трипільськими технологіями. 

«Трипільська толока» проводиться кожний рік в період з червня по липень. 

Завдяки акції було збудовано 3 будинки: у двох будинках біля приміщення 

археологічних фондів збираються розмістити експозицію музею трипільської 


