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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

АНОТАЦІЯ
Здійснено аналіз змісту гастрономічного туризму в системі 

туристичної діяльності, запропонована оптимальна авторська 
класифікація. Отримав подальший розвиток понятійно-катего-
ріальний апарат теорії туризму. Удосконалено визначення по-
няття «гастрономічний туризм» та визначено найбільш авто-
ритетні ознаки класифікації гастрономічного туризму.

Ключові слова: туризм, гастрономічний туризм, сутність, 
класифікація, види гастрономічного туризму.

АННОТАЦИЯ
Осуществлен анализ содержания гастрономического ту-

ризма в системе туристской деятельности, предложенная оп-
тимальная авторская классификация. Получил дальнейшее 
развитие понятийно-категориальный аппарат теории туризма. 
Усовершенствована определение понятия «гастрономический 
туризм» и определены наиболее авторитетные признаки клас-
сификации гастрономического туризма.

Ключевые слова: туризм, гастрономический туризм, сущ-
ность, классификация, виды гастрономического туризма.

АnnOTATIOn
The analysis of the contents of gastronomic tourism in the 

system of tourist activity is carried out, the optimal author’s clas-
sification is proposed. The further development of the conceptu-
al-categorical apparatus of the theory of tourism has been further 
developed. The definition of «gastronomic tourism» has been im-
proved and the most authoritative features for the classification of 
gastronomic tourism have been identified.

Key words: tourism, gastronomic tourism, essence, classifi-
cation, types of gastronomic tourism.

Постановка проблеми. Сьогодні проблемам 
функціонування і розвитку гастрономічного 
туризму присвячена велика кількість робіт як 
українських, так і зарубіжних науковців. Од-
нак, незважаючи на значний науковий і прак-
тичний інтерес до вирішення означених про-
блем, немає узгодженого підходу до розуміння 
сутності поняття «гастрономічний туризм», 
а роботи, покликані досліджувати сутність 
та формувати класифікаційні характеристики 
гастрономічного туризму, мають фрагментар-
ний характер. Невизначеність понятійного апа-
рату не дає змоги в повному обсязі використати 
теоретичну базу досліджень туристичної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями теоретичних і практичних ас-
пектів розвитку гастрономічного туризму, ви-
значенням змісту, аналізом деяких об’єктів, 
включених до складу «гастрономічних турів», 

займалися такі зарубіжні вчені, як К. Холл, 
Д. Гілмор, Б. Пін, Р. Мітчелл, Д. Хендерсон, 
Ю. Лін, Т. Пірсон, Л. Кей.

Аналіз фахової літератури свідчить про актив-
не науково-практичне опрацювання проблеми га-
строномічного туризму в Україні. У досліджен-
нях А. Бусигіна, Е. Маслова, І. Комарніцького, 
В. Федорченка, Д. Басюк, Т. Сокол, Т. Божук, 
Л. Прокопчук. Т. Шпараги, В. Бойко, О. Лю-
біцевої, Ф. Шандора, Г. Волкової, М. Баштової 
висвітлюється історико-культурний контекст 
розвитку цього виду туризму, особливості ство-
рення регіональних туристичних продуктів на 
основі національних кулінарних традицій. Окре-
мі фахівці розглядають гастрономічний туризм 
як вид хобі-туризму (І.М. Школа), тематичного 
туризму (Т.Г. Сокол, З.С. Каноністова), спеціалі-
зованого туризму (В.К. Федорченко, І.М. Мініч). 
В. Антоненко, Д. Басюк, С. Саламатіна, Н. Алє-
шугіна, П. Коваль у своїх працях доводять важ-
ливість розвитку цього виду діяльності в окре-
мих регіонах України.

У вітчизняній науці вивченням взаємодії 
дії туристського сектору і гастрономії займа-
ються В. Гордін, Д. Гусенова, А. Карабаєва, 
А. Лук’янченко, Ю. Трабская, Е. Чернова. 
Вказані автори фокусуються на вивченні форм 
і проявів гастрономічного туризму як засобу 
підвищення привабливості дестинації, а також 
на вивченні способів формування і просування 
гастрономічних брендів дестинації.

Постановка завдання. Мета статті – провес-
ти аналіз наявних підходів до розуміння сут-
ності поняття «гастрономічний туризм», уточ-
нити його визначення, встановити підходи до 
класифікації видів гастрономічного туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні по-
лягає у створенні продукту, конкурентоспромож-
ного на світовому ринку, здатного максималь-
но задовольнити туристські потреби населення 
країни, забезпечити на цій основі комплексний 
розвиток територій та їх соціально-економічних 
інтересів за збереження економічної рівноваги 
та історико-культурної спадщини. Перспектив-



16

Випуск 1(06) 2018

Класичний приватний університет

ним і одним із найбільш динамічно розвинених 
сегментів як туристичного, так і ресторанного 
видів у сучасних умовах можна назвати «гастро-
номічний туризм». Цей новий вид туризму має 
більші перспективи розвитку, а організація «га-
строномічних турів» сприяє відродженню націо-
нальних кулінарних традицій.

Важливість гастрономічного туризму поля-
гає у здатності розмежувати ціннісно-смисловий 
універсум культури окремих народів, і в тако-
му ракурсі він постає як один із засобів акти-
візації крос-культурної комунікації, є проявом 
міжкультурних контактів і як такий сприяє 
встановленню багатовекторних комунікаційних 
зв’язків. Внаслідок різноманітних культурних 
контактів відбувається обмін ментальними, ду-
ховними і матеріальними цінностями, досвідом 
на міжособистісному, етнічному, державному 
та загальноцивілізаційному рівнях.

Так, А. Бусигін стверджує, що гастрономіч-
ний туризм з огляду на цілу низку причин, які 
детально розглядаються у статті, може стати 
одним із найбільш перспективних напрямів ту-
ризму в Україні. Він також детально розглядає 
алгоритм просування цього туристичного про-
дукту на західний ринок, акцентує увагу на 
необхідності ретельного розроблення програми 
гастрономічних турів з урахуванням специфіки 
турів [1].

В. Федорченко також обґрунтовує необ-
хідність розвитку гастрономічного туризму, 
розглядає означену проблему на широкому 
культурно-історичному тлі, з огляду на роль 
і значення харчування в ґенезі світової цивілі-
зації [2].

Т. Кукліна вказує на необхідність створен-
ня на туристичному ринку України такого яви-
ща, як гастрономічний туризм, який є одним 
із найбільш пізнавальних видів туризму і може 
стати чинником економічного розвитку Украї-
ни і важливим засобом поглиблення інтеграцій-
них процесів між країнами світу [3].

Слід відзначити, що в українській туриз-
мології відсутнє єдине термінологічне визна-
чення цього виду туризму. Є терміни «кулінар-
ний туризм», «винно-гастрономічний туризм», 
«гурман-туризм», «гастрономічний туризм», 
«ресторанний туризм». Аналогічна тенденція спо-
стерігається у закордонній літературі. Зокрема, 
автори Г. Аллента К. Албала, Л. Лонг, Б. Мак-
Керчер, Е. Вольф, М. Холл та Р. Мітчел оперу-
ють поняттями «culinary tourism», «gastronomic 
tourism», «gourmet tour», «food tourism».

Вважається, що термін «кулінарний туризм» 
було введено у 1998 р. професором університе-
ту Bowling Green (США) Лусі Лонг. У 2001 р. 
Ерік Вольф написав першу статтю про кулінар-
ний туризм у світі, пізніше він розвинув цю 
тему в першій книзі Міжнародної організації 
кулінарного туризму. У 2003 р. Ерік Вульф за-
снував Міжнародну асоціацію гастрономічного 
туризму (The International Culinary Tourism 
Association), яка надає широкий спектр пере-

ваг для своїх членів: навчання, розвиток і про-
сування. Маніфест Міжнародної асоціації кулі-
нарного туризму відображає здатність людини 
пізнавати культуру країни через її національну 
кухню: «Їжа – це квінтесенція нації, її характе-
ру та історії». Міжнародна асоціація гастроно-
мічного туризму в 2012 р. запропонувала вжи-
вання терміна «гастрономічний туризм» [4].

Всесвітня асоціація гастрономічного туризму 
(World Food Travel Association) визначає гастро-
номічний туризм як подорожі з метою отри-
мання автентичного досвіду, заснованого на 
культурі споживання їжі або напоїв; відкритті 
унікальних місць та їхньої культури через наці-
ональну кухню. Як світовий тренд гастрономіч-
ний туризм стає все більш важливим явищем 
не тільки соціального і культурного, але також 
і соціально-економічного плану. Подорожі за 
смаком, кулінарні шляхи і маршрути, знайом-
ство з новими методами кулінарії, відвідування 
знаменитих місць із кулінарними традиціями 
або відкриття місць, пов’язаних із вирощуван-
ням, селекцією, риболовлею та іншими харчо-
вими промислами, стає все частіше важливим 
мотивом для здійснення подорожей туристами.

Засновник Міжнародної асоціації гастроно-
мічного туризму Е. Вульф дає таке визначення: 
«Гастрономічний туризм – це пошук і насолода 
унікальною, незабутньою їжею і напоями як на 
іншому кінці Землі, так і на сусідній вулиці, 
адже, крім подорожей по своїй країні або всьо-
му світі, ми також можемо стати гастрономіч-
ними туристами у своєму регіоні, місті чи на-
віть районі» [5].

Так, Х. Ридван під терміном «гастрономіч-
ний туризм» розуміє туризм, який розробле-
ний місцевими громадами для підтримання 
сільського господарства [6, с. 18]. Г. Жеоргхе, 
П. Тудораче, П. Ністорену розуміють під цим 
терміном «повну або часткову поїздку для того, 
щоби спробувати місцеві продукти або взяти 
участь у заходах, які пов’язані з гастрономі-
єю» [7, с. 12]. Брокеж трактує поняття «га-
строномічний туризм» як «новий досвід, який 
шукають туристи, а саме – гастрономічний від-
починок, тури із садівництва та гастрономії» 
[8, с. 249]. Д. Дасілва під зазначеним терміном 
розуміє «будь-який досвід туризму, в якому ви-
соко цінується і/або споживається їжа і питво, 
яке відображає місцеву, регіональну або націо-
нальну кухню, традиції, культуру, традиційні 
або кулінарні методи» [9, с. 8]. Д. Басюк роз-
глядає його як «спеціалізований вид туризму, 
пов’язаний з ознайомленням і дегустацією наці-
ональних кулінарних традицій країн світу, що 
є синтезом екології, культури і виробництва» 
[10, с. 128]. С. Саламатіна дає таке визначення 
цього виду туризму: «гастрономічний туризм – 
вид діяльності, метою якої є знайомство з ет-
нічною кухнею країни або регіону, основними 
продуктами, особливостями технології приготу-
вання страв, а також підвищення рівня знань із 
кулінарії» [11, с. 326].
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Згідно з С.Ю. Гатауліною, «гастрономічний 
туризм – вид туризму, основною метою якого 
є знайомство з кухнею тієї чи іншої країни. 
Цей вид туризму має великі перспективи, а роз-
роблення подібних маршрутів сприятиме відро-
дженню кулінарних традицій» [12].

Як визначає Т. Трададенко, «гастрономічний 
туризм – це подорож по країнах і континентах 
для знайомства з особливостями місцевої кух-
ні, кулінарними традиціями з метою покушту-
вати унікальні для приїжджого людини блюдо 
або продукт. Мета гастрономічних турів – на-
солодитися місцевою рецептурою, що увібрала 
в себе вікові традиції і звичаї місцевих жителів, 
культуру приготування їжі» [13].

Є.С. Соколов розглядає гастрономічний ту-
ризм як подорожі в різні місця планети для 
ознайомлення з місцевими кулінарними тради-
ціями й особливостями національної або регі-
ональної кухні; головною метою туристів, які 
вибирають гастрономічний туризм, як зазнача-
ється, є дегустації унікальних продуктів і страв, 
властивих винятково для цієї місцевості [14].

За Христовим Т.Т. та Драчевою О.Л. «га-
строномічний туризм – туризм, коли туристи 
та відвідувачі, які планують частково або по-
вністю спробувати кухню певної місцевості або 
здійснити заходи, пов’язані з гастрономією, 
відвідують певні дестинації» [15].

В.С. Ковешніков під гастрономічним туриз-
мом розуміє спеціальні винні і гастрономічні 
тури; відвідування об’єктів гастрономічного 
туризму (спеціалізовані музеї, сироварні, вино-
курні, броварні тощо); відвідування ресторанів 
з регіональною кухнею; відвідування кулінар-
них курсів при готелях, а також спеціалізо-
ваних кулінарних центрах і школах; відвіду-
вання фермерських господарств; відвідування 
сільськогосподарських (фермерських) ринків; 
продовольчі виставки та ярмарки; гастрономіч-
ні та винні (пивні тощо) фестивалі тощо [16].

У своїх останніх публікаціях Ф.Ф. Шан-
дор і М.П. Кляп розглядають гастрономічний 
туризм як різновид туризму згідно з класифі-
кацією за метою подорожі [17]. Т.С. Кукліна 
вважає, що гастрономічний туризм – це подо-
рожі в різні місця планети для ознайомлення 
з місцевими кулінарними традиціями й особли-
востями національної або регіональної кухні. 
Головна мета відпочивальників, які вибирають 
гастрономічний туризм, полягає в дегустації 
унікальних продуктів і страв, властивих ви-
нятково цій місцевості, а гастрономічні тури – 
спеціально розроблені тематичні програми, що 
можуть включати як дегустації вишуканої їжі, 
так і навчання в гастрономічних школах будь-
якої спрямованості [3]. На думку Д.І. Басюк, 
найбільш вичерпним є визначення гастрономіч-
ного туризму як похідного від терміна «гастро-
номія» (грецьк. στομάχι – шлунок) – науки, що 
вивчає зв’язок між харчуванням та культурою, 
належить до галузі соціальних дисциплін [10]. 
Тоді як кулінарія (лат. κουζίνα – кухня) – галузь 

прикладної діяльності, пов’язаної з приготуван-
ням їжі, що включає комплекс технологій, об-
ладнання та рецептів і є частиною гастрономії.

Отже, проаналізувавши визначення науков-
ців, можна дійти висновку, що гастрономічний 
туризм – це подорожі в країни або особливі 
місця для знайомства з особливостями місцевої 
кухні, кулінарними традиціями з метою дегус-
тації унікальних страв та продуктів, властивих 
тільки для цієї країни або місцевості.

Зараз існує значна кількість досліджень, які 
присвячено класифікації видів гастрономічного 
туризму.

С.Ю. Гатауліна, В.В. Шикеринець та С.А. Ма-
карчук поділяють гастрономічний туризм на два 
види: сільський («зелений») і міський. Їх прин-
ципова відмінність полягає в тому, що, вируша-
ючи в сільську місцевість, турист прагне спро-
бувати екологічно чистий продукт [12; 18; 19].

За Т. Трададенко гастрономічний туризм кла-
сифікується за його програмним забезпеченням 
(кулінарні свята та фестивалі), автор також ви-
діляє івентивний гастрономічний туризм [13].

С.Є. Саламатіна до основних видів спеці-
алізації гастрономічного туризму відносить: 
винний, рибний, сирний, кавовий, медовий, 
фруктово-ягідний, цигарковий, чайний, шоко-
ладний, агро, змішаний [11].

Г.Г. Вишневська, А.П. Бусигін класифіку-
ють гастрономічний туризм за ключовими кри-
теріями, такими як специфіка місцевості – сіль-
ський «зелений» та міський, мета поїздки або 
бажання спробувати певний напій або страви: 
винний, пивний, сирний, шоколадний [1; 20].

Дещо іншої думки притримуються Д.О. Сте-
шенко, А.Ю. Парфіненко та визначають сіль-
ський, ресторанний, освітній, подієвий, а саме 
сільський – дегустацію місцевої кухні і продук-
тів, вироблених у цьому регіоні; ресторанний – 
відвідування найбільш відомих і популярних 
ресторанів, що вирізняються високою якістю, 
ексклюзивністю кухні, а також національною 
спрямованістю; освітній – навчання в спеціаль-
них освітніх установах із кулінарною спеціалі-
зацією, а також курсів і майстер-класів; поді-
євий – відвідування місцевості в певний час із 
метою участі у громадських та культурних за-
ходах із гастрономічною тематикою [21].

Таким чином, гастрономічний туризм до-
цільно класифікувати за декількома ознаками, 
такими як розташування туристичного місця, 
за видом конкретного продукту або напою, за 
метою подорожі. (табл. 1).

Доцільним є виділення видів гастрономічного 
туризму за напрямом подорожі, адже у багатьох 
країнах світу є події, які присвячені окремим 
продуктам або стравам, як, наприклад, Масниця 
в країнах СНГ, фестиваль пива Oktoberfest у Ні-
меччині та гастродипломатія як особлива фор-
ма організації дипломатичного прийняття всіх 
рівнів та розроблення меню з урахуванням ку-
лінарних та національних особливостей різних 
народів, а саме гостей прийому.
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Висновки. Таким чином, під терміном «га-
строномічний туризм» пропонується розуміти 
спеціалізований вид туризму, що поєднує озна-
йомлення і дегустацію національних кулінар-
них традицій країн світу та відображає здат-
ність людини пізнавати культуру країни через 
її національну кухню з метою отримання пси-
хологічного, естетичного або дослідницького 
задоволення. Сьогодні всі наявні класифікації 
гастрономічного туризму можна розділити на 
три ознаки: за спрямованістю; за видом кон-
кретного продукту або напою; за метою подо-
рожі; за розташуванням туристичного місця; за 
особливостями організації.
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Таблиця 1
Класифікація гастрономічного туризму

Ознака 
класифікації Підвид турів Характеристика туристичної діяльності

За розташуванням 
туристичного місця

Сільський Збір лісних ягід, овочів і фруктів, полювання на трюфелів або про-
гулянку по дорогах виноробства

Міський Відвідування ресторанів із дегустацією делікатесних і фірмових 
страв

За видом конкрет-
ного продукту або 
напою

Винні Відвідування виноградників та екскурсії на виноробні господарства з 
дегустацією вин

Пивні Відвідування пивоварень, як великих так і домашніх, дегустації
Сирні Відвідування заводів і сирних льохів, дегустації
Шоколадні Відвідування шоколадних фабрик, дегустації

Чайні Відвідування чайних плантацій, фабрик із розфасовування продуктів 
збирання

Кавові Відвідування кавових плантацій, фабрик із розфасовування продук-
тів, збирання

Агро Відвідування агрокомплексів, фермерських угідь
Фруктово-
ягідні

Дегустація фруктів, овочів, які притаманні для цієї місцевості, кра-
їни

Змішані Поєднання декількох спеціалізацій

За метою подорожі

Культурно-
пізнавальний Відвідування різних екскурсій 

Оздоровчий Дегустація чайних зборів із цілющих трав; меду в поєднанні з апіте-
рапією1, винотерапія2, дієтотерапія3

Гурман Дегустація страв та напоїв гастрономічними спеціалістами (сомельє, 
дегустатор)

За напрямом подо-
рожі

Святковий Відвідування та участь у гастросвятах 
Фестивальний Відвідування та участь у гастрофестивалях

Особливі Гастродипло-
матія

Організація дипломатичних прийомів на усіх рівнях з урахуванням 
кулінарних особливостей країн гостей та країни-організатора

Примітки: 1 Апітерапія – загальна назва галузі альтернативної медицини із застосуванням бджіл і про-
дуктів бджільництва.
2 Винотерапія – це комплекс лікувальних, оздоровчих та косметологічних технологій, що використовують 
цілющі властивості вина, виноградного соку, а також виноградного листя та кісточок.
3 Дієтотерапія – лікувальний метод, що полягає у терапії різних захворювань спеціальною дієтою, те саме, 
що і лікувальне харчування – використання харчування для лікування різноманітних захворювань.
Джерело: складено автором
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ESSENCE AND CLASSIFICATION OF GASTRONOMIC TOURISM

To date, there is no agreed approach to understanding the essence of the concept of “gastronomic 
tourism”, and works designed to explore the essence and formulate classification characteristics of 
gastronomic tourism are fragmentary in nature. The uncertainty of the conceptual apparatus does not 
allow us to fully utilize the theoretical basis of research in the tourism sector.

The purpose of the work is to analyse existing approaches to understanding the essence of the con-
cept of “gastronomic tourism”, clarifying its definition, establishing approaches to the classification 
of types of gastronomic tourism.

The analysis of contents of gastronomic tourism in the system of tourist activity is carried out; 
the optimal author’s classification is proposed. The conceptual-categorical apparatus of the theory of 
tourism has been further developed. The definition of “gastronomic tourism” has been improved and 
the most authoritative features for the classification of gastronomic tourism have been identified.

Thus, the term “gastronomic tourism” is proposed to understand the specialized type of tourism, 
which combines familiarization and tasting of the national culinary traditions of countries of the 
world and reflects the ability of a person to recognize the culture of the country through its nation-
al cuisine in order to obtain psychological, aesthetic or research satisfaction. To date, all existing 
classifications of gastronomic tourism can be divided into three features: by direction, by type of a 
particular product or drink; for the purpose of traveling; by location of the tourist spot; peculiarities 
of the organization.


