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Фестивальний туризм як складова івент-туризму 

 
Передумовами розвитку фестивального туризму в Україні є як зовнішні, так і внутрішні чинники. До основних 

внутрішніх (ендогенних) чинників належать інфраструктурне й технічне забезпечення, сезонність, сприяння 

розвитку місцевим ремеслам і творчим етноколективам, активність суб’єктів туристичного бізнесу, зростання 

інформованості споживачів і зміна їх уподобань, підвищення значущості засобів масової інформації в рекламі і 

просуванні культурно-масових заходів та цільових етнофестивальних турів, забезпеченість кваліфікованими 

кадрами, зростання ролі координації діяльності в сфері туризму і культури. 

За даною схемою простежуються зв’язки фестивального туризму з культурно-розважальним, релігійним, 

пізнавальним, спортивним та шоп-туризмом. Фестивальний туризм (тематичний туризм, подієвий туризм) – 

різновид туризму, основна мета якого присвячена якій-небудь події. Унікальні тури, що поєднують в собі 

традиційний відпочинок та участь в найбільш видовищних заходах планети, поступово завойовують все більшу 

популярність. 

Подієвий туризм – це чудова атмосфера свята, індивідуальні умови відпочинку і незабутні враження. Головна 

особливість подієвого туризму – безліч яскравих неповторних моментів. Цільова аудиторія тематичного туризму – 

це забезпечені туристи з доходом вище середнього, а також компанії, що складаються з декількох пар. 

Під фестивальним туризмом дослідники передусім мають на увазі короткотермінові (не більше тижня) 

пізнавальні подорожі з метою відвідати певні події (музичні, культурні, релігійні, спортивні, масово-розважальні) з 

періодичністю раз на рік [2]. Доволі часто фестивальний туризм розглядається не як окремий вид туризму, а як 

складова подієвого туризму або івент-туризму. 

Подієвий туризм визначається як вид туризму, який орієнтований на відвідини певного місця в певний час у 

зв’язку з якоюсь подією. На сьогоднішній день подієвий туризм (event tourism) виступає доволі перспективним 

видом туризму, який займає другу сходинку за рівнем популярності в Європі. Серед видів подієвого туризму на 

першому місці знаходяться перш за все фестивалі, які відрізняються за своїм тематичним змістом. 

Не відкидаємо можливості знаходження спільних ознак з іншими видами туризму, але у цього виду є яскраво 

виражені власні особливості, що дає можливість виділити наступні ознаки фестивального туризму: подорожі є 

нетривалими (в середньому 3-5 днів); мають чітко виражені просторові рамки (місця проведення фестивалів); в 

останні роки спостерігається все більша зацікавленість до фестивалів та свят; простежується чітка історія розвитку 

фестивалів; мають мету, що відрізняється від мети пізнавального туризму; існують зв’язки з іншими видами 

туризму; створена система класифікацій цього виду туризму. 

Підсумовуючи, варто сказати що важко провести межу між подієвим туризмом і фестивальним. Так подієвий 

туризм включає такі відмінні атракції, як: військові паради, конференції, форуми, симпозіуми, круглі столи; освітні 

заходи: семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації; покази фільму, торжества; торгівельні шоу, презентації, 

відкриття підприємств, прийоми, заходи, пов’язані з просуванням торгівельної марки, аукціони, авіа– і автосалони і 

т. ін.  
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