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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ЗБОРУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ  
В КОНТЕКСТІ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 
Сучасним туристам вже замало традиційних подорожей, де поєднується, 

як правило, відпочинок та оздоровлення з невеликою кількістю екскурсій. 

Фестивальний туризм значно розширив коло туристичних послуг. 

Практикуючи його, туристи мають змогу стати свідками найбільш визначних 

подій в світі спорту, культури та мистецтва, розширити світогляд, здійснити 

заповітні мрії. У будь-якій спільноті фестивалі є відображенням майбутнього та 
творчості, а також основою стратегій економічного розвитку для залучення 

туристів. Фестивалі розглядаються як основне джерело доходу та туризму на 

місцевому та національному рівнях. Але урядам часто не вистачає 

інструментів, необхідних для вимірювання повного впливу таких 

багатогранних подій. 
Статистика фестивального туризму – це спеціалізована область збору та 

аналізу даних, яку можна розглядати як підмножину ширшої оцінки подій. 

Фестивальна статистика може бути багатофункціональною. Вона може бути 

використана для розвитку макророзуміння ролі та впливу фестивалів на 

суспільство, що, у свою чергу, може формувати політику щодо культури, 

розвитку та різноманітності, а також управління проектами, розвитку туризму 

та індустрії культури [1, с. 28].  
Звичайні статистичні підходи можуть потребувати адаптації для 

вимірювання культурних явищ, таких як фестивалі. Фестивальний туризм може 

по-різному впливати на громади та країни, тому єдиний підхід до збору та 

аналізу даних у цьому випадку працювати не буде. Більшість країн збирає деякі 

статистичні дані фестивалів, хоча частота, тривалість та вибір фестивалів 

можуть відрізнятися. Причини збору фестивальних даних схожі у всьому світі і 

випливають, перш за все, з причин, за якими проводиться оцінка впливу 
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фестивалів. Виділяють дві основні групи причин збору фестивальних даних [2, 

с. 13]: 
1) ті, які сприяють мистецькому або культурному розвитку: 
˗ заохочення мистецької досконалості; 
˗ сприяння більшій мистецькій виразності; 
˗ заохочення більш культурного різноманіття; 
˗ визначення соціально-культурних переваг для місцевої громади; 
˗ оцінка рівня міжнародного впливу місцевих виконавців. 
2) ті, які сприяють економічному або технічному розвитку: 
˗ зміцнення позиції та іміджу країни, регіону чи міста; 
˗ оцінка ефективності фестивалю у створенні економічної вигоди; 
˗ оцінка результативності фестивалю у розширенні туризму; 
˗ встановлення співвідношення вигод відносно витрат; 
˗ оцінка участі аудиторії; 
˗ оцінка стимулювання місцевої економіки; 
˗ повернення державних інвестицій; 
˗ оцінка рентабельності інвестицій приватного сектора; 
˗ використання фінансування, призначеного на культурно-дослідницькі 

ініціативи.  
Здебільшого урядовий збір фестивальних даних зосереджується на 

великих національних чи регіональних фестивалях, які мають значну мистецьку 

цінність та вважаються престижними на міжнародному рівні, а отже, сприяють 

популяризації країни чи регіону за кордоном [3, с. 31]. Кілька країн можуть 

проводити або замовляти щорічні збори статистичних даних фестивального 

туризму. Основними причинами для цього є відсутність фінансування, зміна 

політичних інтересів, зміна інтересів зацікавлених сторін, апатія приймаючої 

громади та втрата фестивалем глобальної привабливості. Більше того, 

відсутність інтересу до культурної статистики загалом ускладнює послідовне 

створення фестивальних даних.  
Висновки. Необхідність збору статистичних даних фестивального 

туризму зумовлена низкою причин, що сприяють культурному та економічному 

розвитку країн. Статистичні дані фестивального туризму є більш поширеним 

явищем для розвинених країн, оскільки країнам, що розвиваються, бракує для 

цього ресурсів. Проте єдиного підходу до збору та аналізу статистичних даних 

фестивального туризму в світі наразі не існує.  
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