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ВСТУП 

У сучасному світі туризм – це багатоаспектне явище, тісно пов’язане із 

економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, 

спортом та іншими науками. Туристичну галузь закономірно вважають 

однією з найбільш швидкозростаючих галузей світової економіки XXI ст. 

Для багатьох країн індустрія туризму є найважливішою статтею доходу і, як 

наслідок, одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки. Численні 

туристичні підприємства пропонують клієнтам тури, диференціюючи їх за 

уподобанням, матеріальними можливостями, порою року, містом 

відвідування. Створення нового туристичного продукту пов’язується з 

освоєнням нових сегментів туристичного ринку, нових туристично-

рекреаційних територій, залученням до туристичного ринку нових видів 

ресурсів. Перспективним у цьому плані є розвиток специфічних видів 

туризму, зокрема, гастрономічного. Адже тенденції сучасного туристичного 

ринку демонструють зростання інтересу серед споживачів саме до таких 

видів подорожей. 

Гастрономічний туризм – вид туризму, подорож з метою ознайомлення з 

кухнею певної дестинації, особливостями виробництва і приготування 

Єдиний у світі пам’ятник наплічнику у дворі 

географічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка 



 
 

 

продуктів та страв, а також навчання і підвищення рівня професійних знань в 

кулінарії. Ця сфера генерує процеси глобалізації, сприяє розвитку зв’язків 

між різними народами і розвиток місцевої економіки, створює робочі місця. 

Сьогодні туризм займає одне з найважливіших місць у світових процесах. 

Гастрономія – один з найважливіших елементів знайомства з іноземною, 

регіональною культурою і побутом, а, отже, невід’ємний елемент сфери 

туризму. В останні роки роль ресторанного бізнесу та національної кухні у 

залученні туристів особливо зросла. У зв’язку з цим утворився новий 

конкурентний ринок – ринок гастрономічного туризму, надзвичайно 

популярний у регіонах багатих гастрономічної культурою.  

Організація гастрономічних турів сприяє відродженню національних 

кулінарних традицій будь-якої країни. Харчування займає важливу роль у 

житті людей, виконує не лише функцію відновлення сил людини, а й 

виступає як спосіб відпочинку, розваг, пізнання країни. Така важлива та 

невід’ємна частина життя людини не може не впливати на розвиток туризму, 

а тому необхідно визначити позитивний і негативний впливи на нього сфери 

харчування та методи продуктивного використання цієї галузі в організації 

гастрономічного туризму. 

У підготовці фахівців готельно-ресторанної справи й туристичної 

діяльності важливе місце посідають вузлові питання дефініції і класифікації, 

сучасні типів, спеціалізації гастрономічного туризму, міжнародних та власне 

в Україні гастро-турів, дегустацій, потенціалу, факторів впливу на розвиток 

цього туризму. 

Навчальний процес підготовки фахівців у сфері туристичного і 

готельно-ресторанного обслуговування сьогодні пов’язаний з недостатнім 

навчально-методичним забезпеченням. Пропонований навчальний посібник 

зорієнтований на забезпечення студентів новими знаннями, досвідом, 

цілісного розуміння туристичного сервісу, сприятиме виконанню наукових 

робіт. При підготовці навчального посібника використано матеріали 

українських та закордонних наукових напрацювань, результати власних 

наукових напрацювань авторів, цікаву інформацію з досвіду подорожей.  
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