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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із перспективних напрямів розвитку ринку

туристичних послуг є гастрономічний туризм — спе#
ціалізований вид туризму, пов'язаний з ознайомленням
з історією, технологією та культурою споживання на#
ціональних страв і продуктів, а також навчання і підви#
щення рівня професійних знань у сфері кулінарії.

У західних країнах гастрономічні тури давно увій#
шли до переліку одних із найпопулярніших видів туриз#
му. Представники туристичних підприємств України
відзначають, що гастрономічний туризм з кожним ро#
ком збільшує свою присутність на туристичному рин#
ку, оскільки туристам стає все цікавіше пізнавати краї#
ну не тільки за допомогою різних видів турів, але і з по#
зиції смаку, знайомства з національною кухнею. Украї#
на, маючи глибокі культурні традиції, зокрема у харчу#
ванні, може запропонувати численні цікаві гастро#
номічні тури як для закордонних, так і вітчизняних гро#
мадян. Експерти вважають, що гастрономічний туризм
використовує лише 20% потенціалу і може легко под#
воїти обороти в найближчому майбутньому.

Послуги закладів ресторанного господарства як
однієї із основних складових туристичної інфраструк#
тури, що забезпечує близько 20 % доходів від реалізо#
ваного туру, варто розглядати не лише як засіб задово#
лення фізіологічних потреб у харчуванні туристів, а як
спосіб пізнання культури, традицій народу в країні пе#
ребування, як мету туристичної подорожі.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє

стверджувати, що в цілому питання розвитку гастроно#
мічного туризму, особливостей створення регіональних
туристичних продуктів на основі національної кухні та
кулінарних традицій, розглядались у працях Д.І. Басю#
ка, Т.І. Божук, А.В. Бусигіна, І.В. Журило, І.К. Комар#
ніцького, І.В. Космидайло, Е.В. Маслової, Л.А. Прокоп#
чук, І.В. Сухарєвої, В.К. Федорченка. Проте на науко#
во#теоретичному та практичному рівнях не приділяло#
ся уваги зв'язку гастрономічних турів та розвитку зак#
ладів ресторанного господарства, не досліджувався по#
тенціал вітчизняного ресторанного бізнесу як туристич#
ної дестинації.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у науковому обгрунтуванні

теоретичних та практичних рекомендацій щодо розвит#
ку гастрономічного туризму в Україні, використовую#
чи потенціал ресторанного господарства. Для досягнен#
ня мети вирішено наступні завдання:

— розкрито науково#теоретичні підходи до виз#
начення сутності та об'єктів гастрономічного туриз#
му;

— оцінено потенціал та можливості сфери ресторан#
ного бізнесу у розбудові сучасної туристичної інфра#
структури, у тому числі за рахунок розвитку гастроно#
мічного туризму в Україні;
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— запропоновано заходи розвитку вітчизняного ре#
сторанного бізнесу як перспективного напряму гастро#
номічного туризму та самостійного об'єкту туристич#
них подорожей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Гастрономічний туризм дає можливість через дегу#

стації унікальних продуктів і страв, властивих виключ#
но для певного регіону, розкрити усе багатство місце#
вих традицій, пізнати менталітет та вікові традицї на#
родів через культуру приготування і вживання їжі.

Відзначимо, що в українській туризмології немає
єдиного термінологічного визначення цього виду туриз#
му. Зустрічаються терміни "кулінарний туризм", "вин#
но#гастрономічний туризм", "гурман#туризм", "гастро#
номічний туризм". Аналогічна тенденція спостерігаєть#

ся у закордонній літературі, зокрема, автори Г. Аллен
та К. Албала (Allen Gary J., Albala Ken, 2010) [10], Л. Лонг
(Long Lucy, 2004) [12], Б. МакКерчер (McKercher Bob,
2008) [14], Е. Вольф (Wolf E., 2006) [16], м. Холл та Р. Міт#
чел (C. Michael Hall, R. Mitchell, 2011) [11] оперують
поняттями "culinary tourism", "gastronomic tourism",
"gourmet tour", "food tourism".

У своїх останніх публікаціях Ф.Ф. Шандор і М.П. Кляп
розглядають гастрономічний туризм як різновид туриз#
му згідно з класифікацією за метою подорожі [8]. На
думку Д.І. Басюка, найбільш вичерпним є визначення
"гастрономічного туризму" як похідного від терміну
гастрономія (грецьк.  — шлунок) — науки, що ви#
вчає зв'язок між харчуванням та культурою, належить
до галузі соціальних дисциплін [1]. Тоді як кулінарія
(лат. сulina — кухня) — галузь прикладної діяльності,
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Рис. 1. Переваги гастрономічного туризму

Таблиця 1. Об'єкти та орієнтовні цільові аудиторії гастрономічного туризму

Джерело: доповнено та систематизовано на основі опрацювання джерел [2],[3],[15].
Примітка: 1) А — туристи, охочі долучитися до культури країни через її національну кухню;
Б — туристи"гурмани;
В — туристи, які хочуть внести різноманітність у свій раціон;
Г — туристи, для яких кулінарний тур є метою навчання та здобуття професійних навичок (кухарі, сомельє, дегустатори,

ресторатори);
Д — представники туристичних підприємств, подорожуючі з метою вивчення даного туристичного напряму.
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пов'язаної з приготуванням їжі, що включає комплекс
технологій, обладнання та рецептів і є частиною гаст#
рономії.

Гастрономічний туризм має ряд переваг, які сут#
тєво вирізняють його серед інших видів (рис. 1). Про
значний потенціал його розвитку свідчить створення
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Рис. 2. Переваги розвитку гастрономічного туризму в Україні
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Таблиця 2. Пропозиція вітчизняних туроператорів гастрономічних турів по Україні

Джерело: розроблено автором.
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світового об'єднання гастрономічних міст "Delice",
яке включає понад 20 регіональних центрів і столиць,
що відзначаються оригінальними кулінарними тради#
ціями та організовують різноманітні гастрономічні
фестивалі [1]. Існують фірми і компанії, що спеціалі#
зуютьсяся на наданні подібних послуг (Gourmet On
Tour, The International kitchen, Gourmet Getaways) і
пропонують бажаючим побачити на власні очі процес
створення делікатесів, ознайомитися з секретами
майстрів кухарської справи, перейняти майстерність,
і навіть під керівництвом кухаря створити шедевр
своїми руками [5].

Важливість розвитку гастрономічного туризму в
Україні розкривається через низку його соціально#
економічних функцій, гуманітарній та культуро#
логічній значимості, що полягають у наступному
(рис. 2).

Проаналізувавши пропозицію вітчизняних турис#
тичних операторів (табл. 2), слід зазначити: по#перше,
гастрономічний туризм в Україні не набув масового ха#
рактеру — професійними гастрономічними турами зай#
мається обмежене коло компаній; по#друге, існує дисп#
ропорція щодо місця проведення гастрономічних турів
по Україні — більшість подорожей організовуються на
Львівщині та Закарпатті, що пояснюється самобутньою
культурою та специфічними кулінарними традиціями
цих регіонів.

Практика останніх років свідчить, що туристичні
потоки зростають у тих регіонах, де, на основі непов#
торних традицій, формуються спеціалізовані інтерак#

тивні туристичні продукти — фестивалі, народні свята.
Україна має унікальний потенціал для формування кон#
курентоспроможного туристичного продукту гастроно#
мічного туризму на міжнародному та внутрішньому рин#
ках (табл. 3).

Окремої уваги заслуговує сфера ресторанного
бізнесу, складові якої можуть бути самостійними об'єк#
тами туристичних подорожей, зокрема:

1. Заклади ресторанного господарства, варті окре#
мого відвідування:

а) відзначені зірками визнаного кулінарного гіда
Мішлен (Michelin Red Guide) та інших ресторанних рей#
тингів (Zagat, Le Pudlo, Gaultmillau, Lebey і Le Bottin
Gourmand);

б) відомі високою авторською кухнею завдяки
визнаним шеф#кухарям таким, як Ален Дюкасс,
Гордон Рамзі, Джеймі Олівер, Хестон Блюменталь,
Нобуюкі Нобу Мацухіса, які є власниками багать#
ох ресторанів, у тому числі відзначених зірками
Мішлен;

в) мають унікальну концепцію, місце розташуван#
ня, неповторний колорит (наприклад, ресторан The
Red Sea Star (Ейлат, Ізраїль), який знаходиться на
глибині 6 м під водою і з'єднується з берегом 70#мет#
ровим мостом, ресторан Gajumaru (Острів Окінава,
Японія) розміщується серед гілок дерева баньян на
висоті 6 м над землею та інші, у тому числі етноресто#
рани;

г) визнані кращими у світі за версією престижних
фахових видань (зокрема, британського журналу

Таблиця 3. Кулінарні фестивалі України як об'єкти гастрономічного туризму

Джерело: [4].

Джерело: опрацьоване автором на основі [13].

Примітка: — ресторани з відмінним сервісом та кухнею;
— ресторани, за ради яких варто скорегувати маршрут подорожі;
— ресторани, варті окремої подорожі.

Таблиця 4. Топ<10 країн за кількістю ресторанів, відмічених зірками Мишлен (2014)
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"Restaurant"), очолюють ресторанні рейтингові списки
(наприклад, трендового та актуального сучасного рей#
тингу — San Pellegrino's 50 Best Restaurants) [7];

д) пропонують специфічний асортимент страв в ори#
гінальній презентації (наприклад, у ресторані Noma (Да#
нія, м. Копенгаген), крім іншого, подають мох, лишай#
ник і кістковий мозок; винний льох ресторану El Celler
de Can Roca (Іспанія, Жерона#Каталонія) налічує біля
60 тис. пляшок вина);

е) розраховані на вузьке коло споживачів, об'єдна#
них певними інтересами, ідеями та ін., наприклад, по#
шановувачі нетрадиційної кулінарії тощо.

2. Фестивалі вуличної їжі, під час яких презентують#
ся заклади ресторанного господарства різного кулінар#
ного спрямування.

3. Фестивалі та професійні конкурси серед фахівців
ресторанного бізнесу, зокрема, кухарів, кондитерів,
пекарів, баристів, барменів, вітол'є (фуміл'є), фахівців з
карвінгу та ін.

Ресторани, відмічені зірками Мишлен, зустрічають#
ся в усьому світі, але рейтинг очолює Франція — там
діють 594 або 22,4% від 2649 титулованих закладів (табл.
4). У Японії найбільша кількість три# та двозіркових ре#
сторанів, а рекордсменом по "зоряних" ресторанах є м.
Токіо, у якому 8 три#, 25 дво# та 117 однозіркових зак#
ладів.

Жоден із закладів України не входить до відомих
світових ресторанних рейтингів. Позитивним зрушен#
ням у цьому напрямі є проведення "Шоу високої кухні",
вперше організованого київським клубом "Маріо". У
ньому брали участь кухарі зі світовим іменем, 6 з яких є
володарями зірок Мішлен [9]. Серед пропозицій вітчиз#
няних туроператорів можна відзначити, чи не єдиний,
ресторанний тур Львовом, програма якого передбачає
відвідування з дегустацією закладів мережі ресторанів
"!ФЕСТ" ("Гасова лямпа", "Мазох", "Криївка", "Найдо#
рожча ресторація Галичини", "Дім легенд") [6].

Проведений аналіз викрив потужний потенціал ре#
сторанного бізнесу у формуванні гастрономічної тури#
стичної подорожі та довів необхідність виокремлення
поняття "ресторанного туру" — різновиду гастрономі#
чного туризму, метою якого є ознайомлення з ексклю#
зивною кухнею, концепцією найвідоміших та популяр#
них ресторанів (закладів ресторанного господарства) та
задоволення гастрономічних (кулінарних) потреб.

Підгрунтям розвитку ресторанних турів є зростан#
ня туристичної і гастрономічної культури, помітний
процес перенасичення стандартними "все включено"
поїздками, оскільки справжнім поціновувачам хочеть#
ся спробувати страви в оригіналі, приготовані майстра#
ми своєї справи.

Сприяння в організації гастрономічних подорожей
може стати чинником підтримки туристичного інтере#
су, що забезпечує збільшення тривалості перебування
туристів; додатковим напрямом бізнесу для домашніх
господарств, невеликих виробництв продуктів харчуван#
ня. Цього можливо досягнути за рахунок:

1. Сприяння розвитку об'єктів, що складають інте#
рес для туристів#гурманів і поціновувачів української
гастрономічної культури, — відомих підприємств хар#
чової промисловості, домашніх господарств.

2. Підтримування діючих та ініціювання створення
нових об'єктів гастрономічного туризму: дегустаційних
залів, музеїв гастрономії, етнічних селищ та містечок, а
також спеціалізованих атракційних заходів та туристич#
но#екскурсійних маршрутів, що будуть сприяти створен#
ню конкурентоспроможного місцевого туристичного про#
дукту, підвищенню туристичної привабливості регіону [1].

3. Розвитку туристичної інфраструктури — закладів
розміщення, харчування, розваг, а також підприємств
роздрібної торгівлі та сфери послуг.

4. Розвитку інформаційних комунікаційних систем,
які забезпечуватимуть інформування туристичного рин#
ку про гастрономічний мікрокластер та виступатимуть

важливим маркетинговим інструментом формування
туристичного попиту.

5. Спрямування зусиль влади, бізнесу та місцевої
громади на підтримку об'єктів гастротуризму, форму#
вання гастрономічних атракцій і подій, які б приверта#
ли увагу внутрішніх і міжнародних туристів, а також
приватно#публічне партнерство у просуванні місцевого
туристичного продукту, активізації системи маркетин#
гових комунікацій, використання інструментів бренд#
менеджменту територій та міст.

6. Розроблення програм кулінарних турів тематич#
ної спрямованості з використанням місцевої сировини,
продуктів харчування та напоїв, знакових закладів рес#
торанного господарства, які підкреслюватимуть автен#
тичність національних традицій у кулінарії.

7. Розширення географії та популяризація проведен#
ня тематичних кулінарних фестивалів, свят, відвідування
міжнародних професійних виставок та конференцій, для
того, щоб ознайомлення з національною кухнею стало
головним елементом у програмі перебування туриста.

8. Вивчення кращого міжнародного досвіду розвит#
ку гастрономічного туризму у сфері виноробної та хар#
чової промисловості, ресторанного господарства, впро#
вадження сучасних екологічно чистих технологій виро#
щування сільськогосподарської сировини та виготов#
лення продукції.

9. Популяризація України на світовому ринку як
перспективного туристичного напряму.

У процесі дослідження було визначено напрями підви#
щення потенціалу ресторанного бізнесу в туризмі та при#
скорення впровадження ресторанних турів в Україні:

1. Створення унікальних концепцій закладів ресто#
ранного господарства за тематикою, стилем, дизайном,
формами та методами обслуговування, у тому числі ен#
торесторанів, які будуть спроможні гідно представля#
ти найкращі традиції не тільки української, але й світо#
вої кухні.

2. Сприяння виведенню рівня обслуговування у за#
кладах ресторанного господарства України відповідно
до світових стандартів.

3. Створення умов для вільної конкуренції вітчиз#
няних закладів за відзнаки та винагороди світових рес#
торанних рейтингів.

4. Підвищення професійного та творчого потенціа#
лу шеф#кухарів, сприяння формуванню вітчизняної ви#
сокої авторської кухні.

5. Впровадження новітніх технологій у виробницт#
во, обслуговування, управління закладами ресторанно#
го господарства, що створить додаткову ринкову при#
вабливість підприємств.

Доречною є пропозиція Басюка Д.І. щодо ініціюван#
ня створення національного проекту "Українська націо#
нальна кухня" з метою популяризації національних га#
строномічних традицій, у рамках якого створити [1]:

a) Національний реєстр закладів ресторанного гос#
подарства, які б відповідали високим стандартам обслу#
говування та пропонували страви авторської високої
кухні, у тому числі національної;

b) гастрономічний путівник українськими регіона#
ми, визначними закладами ресторанного господарства;

c) календар гастрономічних фестивалів, семінарів та
конференції;

d) перелік майстер#класів національних гастроно#
мічних традицій для науковців та практиків;

e) тематичний сайт, який дасть можливість інтенси#
фікувати інформаційні комунікаційні процеси.

Комбінування різного роду кулінарних заходів разом
із відвідуванням найкращих закладів ресторанного гос#
подарства регіону та насиченою екскурсійною програ#
мою формуватиме конкурентоспроможний вітчизняний
гастрономічний продукт. Цьому сприятиме і виважена
цінова політика — гастрономічна програма по Україні на
3—5 днів коштує від Євро 200—300 на особу залежно від
регіону, у той час як вартість професійної поїздки на 7—
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10 днів в Італію, Францію, Іспанію становить Євро 1800—
2200, а вартість гастрономічного вікенду для гурманів на
4 дні варіюється від Євро 550 до 750 [4].

Вважаємо, що на сучасному етапі розвитку турис#
тичної галузі та сфери ресторанного бізнесу необхідно
шукати найбільш оптимальні структури управління га#
строномічним туризмом, створювати правову та норма#
тивну базу, більш ефективно використовувати освітній
та науковий потенціал галузі. Державна підтримка гас#
трономічного туризму має полягати у створенні рівних
умов для підприємців, забезпеченні якості та безпеки
продукції, що виготовляється, створення відповідного
інституційного середовища для розвитку цих галузей.

ВИСНОВКИ
Гастрономічний туризм набуває особливої актуаль#

ності в світлі останніх прогнозів поведінки споживачів
— скорочення часу на відпочинок. Це спонукатиме їх
шукати туристичний продукт, який даватиме максимум
вражень у мінімальний відрізок часу. Цей новий вид ту#
ризму має значні перспективи розвитку, а організація
гастрономічних турів сприяє відродженню національ#
них кулінарних традицій.

Суб'єкти господарювання сфери ресторанного гос#
подарства повинні стати важливою частиною розвитку
гастрономічного туризму України, відіграючи важливу
роль у формуванні якості життя, забезпеченні здоров'я
населення та формуванні туристичного іміджу регіонів.
Звичайно, масштаби даного напряму не надто великі на
поточний момент, але, за належної організаційної ро#
боти ресторанні тури можуть стати трендом сучасної
української сфери гостинності.
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