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Туризм є однією з найбільш прибуткових 
галузей світової економіки. Важливим напря-
мом розвитку сучасної туристичної діяль-
ності є гастрономічний туризм. У статті 
проаналізовано сутність і структуру фак-
торів розвитку гастрономічного туризму. 
Узагальнено систематизацію факторів роз-
витку гастрономічного туризму, доповнено 
їх класифікацію. Гастрономічний туризм –  
це спеціалізований вид туризму, який спря-
мований на ознайомлення туристів із 
гастрономічними особливостями та куль-
турою певної території. Ефективність роз-
витку даного виду туризму багато в чому 
залежить від низки факторів. У сучасних 
умовах цей вид туризму стає вагомим фак-
тором соціально-економічного розвитку сус-
пільства. За допомогою проведеного аналізу 
запропоновано оптимальну класифікацію 
факторів. Виокремлено й охарактеризовано 
основні чинники, які мають значний вплив на 
розвиток гастрономічного туризму. Обґрун-
товано необхідність аналізу впливу чинни-
ків на процеси розвитку гастрономічного 
туризму. 
Ключові слова: структура факторів, 
гастрономічний туризм, національна кухня, 
фестиваль, розвиток, класифікація.

Туризм является одной из наиболее при-
быльных отраслей мировой экономики, 
которая быстро развивается. Важным 
направлением современной туристической 
деятельности является гастрономический 
туризм. Систематизированы факторы 
развития гастрономического туризма, 
дополнена их классификация. Гастрономи-
ческий туризм – это специализированный 
вид туризма, который направлен на зна-
комство туристов с гастрономическими 
особенностями и культурой определенной 
территории. Эффективность развития 
данного вида туризма во многом зависит 
от ряда факторов, влияющих на его раз-
витие. В современных условиях этот вид 
туризма становится весомым фактором 
социально-экономического развития обще-
ства. С помощью проведенного анализа 
предложена оптимальная классификация 
факторов и рассмотрены направления их 
влияния. Выделены и охарактеризованы 
основные факторы, которые оказывают 
значительное влияние на развитие гастро-
номического туризма. 
Ключевые слова: структура факторов, 
гастрономический туризм, националь-
ная кухня, фестиваль, развитие, класси-
фикация.

Tourism is one of the most profitable sectors of the world economy and the fastest-growing one as well. Under modern conditions, new types of tourism 
are constantly emerging. An important trend in the development of modern tourism is gastronomic tourism. This type of tourism is a fairly new one, but has 
already become one of the most popular and interesting types of tourism. The article analyzes the essence and structure of factors in the development of 
gastronomic tourism. The systematization of these factors is generalized, their classification is complemented. Gastronomic tourism is a specialized type 
of tourism which is aimed at acquainting tourists with the gastronomic features and culture of a particular area. The effectiveness of this type of tourism 
largely depends on a number of factors which influence its development. Nowadays this type of tourism is becoming an important factor of social and eco-
nomic development of society. Conducted analysis offers the optimal classification of these factors and considers the ways of their influence on the field.  
The main factors that have a significant impact on the development of gastronomic tourism are identified and characterized. The necessity of such analysis 
is substantiated. The study of the preconditions and factors of the development of gastronomic tourism makes it possible to effectively influence its further 
development. Favorable factors for the development of gastronomic tourism are: culinary heritage, developed infrastructure, traditional farms, gastronomic 
activities, a variety of conceptual restaurant establishments. The advantage of gastronomic tourism in comparison with other types of tourism is that this type 
of tourism is an integral part of all tours and has the opportunity to develop in each country because each country has its own national cuisine. Gastronomic 
tourism can be considered also as an accessory tool to discover the country's cultural heritage and regions of the world because the national cuisine dishes 
are one of the key elements that reflect the way of life, worldview, and traditions of ethnic groups. The main motive for a gastronomic trip is the desire to try 
a traditional dish or specific product in a particular area. 
Key words: factors structure, gastronomic tourism, national cuisine, festival, development, classification.

Постановка проблеми. Упродовж остан-
нього десятиріччя туризм зазнає інтенсивного 
розвитку, що призводить до перетворення 
туристичної сфери на один із найбільш швидко 
зростаючих секторів економіки у світі. Одним із 
перспективних напрямів розвитку ринку турис-
тичних послуг є гастрономічний туризм, що 
трактується як спеціалізований вид туризму, 
пов’язаний з ознайомленням туристів із гастро-
номічними особливостями і культурою певної 
країни чи регіону. Гастрономічний туризм є від-
носно новим напрямом туризму, який активно 
розвивається, але перебуває під впливом низки 

як загальних, так і специфічних чинників, що 
потребують вивчення і розроблення заходів 
щодо їх регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі проблеми розвитку гастроно-
мічного туризму аналізують такі автори, як Д. Басюк, 
Т. Божук, К. Верес, Г. Вишневська, В. Ковешніков, 
В. Корнілова, Т. Кукліна, Ю. Миронов, В. Омель-
ницька, С. Саламатіна, Т. Трададенко та ін. У своїх 
працях більшість згаданих науковців досліджує 
проблеми та перспективи, потенціал, передумови 
та фактори розвитку гастрономічного туризму в 
різних країнах та регіонах.
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Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення структури факторів розвитку гастроно-
мічного туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток туризму загалом залежить від комплексу 
умов: природно-географічних, історико-політичних, 
соціально-економічних, демографічних, що скла-
лися у суспільстві, і факторів, які їх визначають [7]. 

Науковці трактують фактор як рушійну силу 
процесів чи умов, що впливають на них, суттєву 
обставину в певному процесі або явищі [12, с. 132]; 
причину, чинник, основну рушійну силу, яка визна-
чає природу і побудову об'єкта або зумовлює певне 
явище, підвищує рівень його якості та призводить 
до тих чи інших результатів і підлягає корекції або 
регуляції у межах певного процесу [5, с. 47]; основ ну 
внутрішню та зовнішню причину, що зумовлює 
певне явище [8]. Отже, загалом фактором назива-
ють причину, рушійну силу якогось процесу, явища, 
яка визначає його характер або окремі риси.

Як зазначає Е. Алаєв [1, с. 92–93], кожному про-
цесу відповідає певна сила, сукупність сил, необхід-
них для його здійснення, зазвичай ці сили називають 
факторами. Фактори, ланцюжок причинно-наслідко-
вих зв’язків, умови, що регулюють кількісні та якісні 
характеристики процесу, становлять у сукупності 
механізм цього процесу. Але фактори завжди висту-
пають як рушійна сила процесу [3, с. 27]. 

Фактор у туризмі – це момент, суттєва обставина 
туристської практики. Зовнішні (екзогенні) фактори 
впливають на туризм за допомогою демографічних 
і соціальних змін; економічного і фінансового роз-
витку; змін політичного і правового регулювання; 
технологічних змін; торгового розвитку; транспорт-
ної інфраструктури і безпеки подорожей [10].

Фактори, що впливають на розвиток туризму, 
різноманітні й багатогранні. Наявність сприятливих 
факторів призводить до лідерства окремих регіонів 
і країни у світовому туризмі, і, навпаки, небажані 
фактори знижують туристичний потік [6, с. 346].

Питання класифікації факторів, що діють на 
туристичну сферу, розглядається багатьма авто-
рами наукових публікацій. 

Зокрема, О. Чеченя запропонувала такі критерії 
класифікації факторів розвитку туризму, як: характер 
дії; характер впливу; вплив на розвиток галузі; вплив 
на територіальну організацію; виникнення та задово-
лення рекреаційних потреб, тривалість дії [11, с. 119].

В. Величко виділила вісім основних груп фак-
торів, що визначають можливість реалізації різних 
видів туризму:

– політичні;
– соціально-економічні;
– демографічні;
– природні;
– культурно-історичні;
– матеріально-технологічні; 
– екологічні та медико-біологічні; 

– соціально-психологічні [2, с. 470–475].
Своєю чергою, М. Жукова запропонувала весь 

комплекс факторів, які впливають на розвиток 
туристичної галузі, поділити на дві групи:

1) фактори, що діють незалежно від діяльності 
організацій туризму;

2) фактори, що сприяють розвитку туризму, 
активно використовуються туристичними органі-
заціями у своїй діяльності [4].

В останні роки культура харчування змінюється, 
темп життя стає швидким, усе більше людей їдять 
за межі своєї місцевості. У світі постійно зростає 
увага до їжі, з'являються особливі підходи до її 
вживання. Усе це зумовлює активний розвиток 
гастрономічного туризму, аналізуючи який можна 
детальніше вивчити питання факторів. Чинники 
розвитку гастрономічного туризму мають свою 
специфіку, адже за своєю структурою та функці-
ональними зв’язками цей вид туризму є досить 
складним в організаційному відношенні.

Зокрема, С. Саламатіна визначила такі групи 
факторів, що впливають на розвиток гастрономіч-
ного туризму: 

1) соціально-економічні: 
– економічний стан населення та країни загалом; 
– законодавча, нормативно-правова база у 

сфері туризму та гостинності; 
– наявність ресурсної бази; 
– екологічний стан території; 
– стан розвитку аграрної сфери та харчової 

промисловості;
– національний склад населення, розвиток 

культури та народних традицій; 
– статевий, віковий та професійний склад насе-

лення; 
– розвиток інфраструктури (наявність тран-

спортного сполучення, місць тимчасового розмі-
щення, закладів харчування і т. д.); 

2) політичні; 
3) релігійні [9, с. 326].
Базуючись на результатах аналізу наявних 

підходів та власних узагальненнях, основні фак-
тори, які впливають на розвиток гастрономічного 
туризму, пропонуємо ділити на дві групи: дина-
мічні і статичні (табл. 1).

Статичні фактори є незмінними в часі. До цієї 
групи відносимо: культурно-історичні, географічні, 
природно-кліматичні чинники (їх також можна 
називати передумовами розвитку гастрономічного 
туризму). До динамічних факторів, які змінюються 
в актуальному часовому періоді, відносимо еконо-
мічні, політико-правові, соціальні та демографічні. 
Власне динамічні фактори концептуально є най-
суттєвішими, адже піддаються цілеспрямованому 
впливу (регулюванню).

Серед статичних факторів розвитку гастроно-
мічного туризму окремо слід проаналізувати куль-
турно-історичні, адже об’єктом цього виду туризму 
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є саме гастрономічна культура певної території. 
Зацікавлення потенційних туристів культурними 
цінностями дестинацій постійно зростає, про що 
свідчить підвищення популярності сільського та 
етнічного туризму. Саме національна (етнічна) 
кухня повноцінно і невимушено знайомить турис-
тів з історико-культурною спадщиною регіону. Слід 
відзначити, що гастрономічні тури передбачають 
не лише дегустацію певних страв і напоїв, а й осо-
бливу атмосферу гастрономічних заходів, часто у 
вигляді окремих традиційних кулінарних подій.

До економічних факторів відносимо насамперед 
економічне становище у державі (регіоні), рівень 
доходів і купівельну спроможність населення, роз-
виток інфраструктури. Політико-правові чинники 
включають стан нормативно-правової бази, полі-
тичну стабільність у державі (регіоні), стан міжна-
родних відносин, візовий режим та ін. До соціальних 
чинників належать рекреаційні потреби і мотивації 
суспільства, рівень освіти, культури, якості життя 
населення, тривалість робочого часу (відпусток) та 
ін. Демографічні фактори – відтворення населення, 
особливості його розселення, вікова, національно-
етнічна структура та ін. 

Окремої уваги потребують політико-правові 
фактори, вплив яких в Україні на сучасному етапі 
є досить вагомим. Зокрема, йдеться про воєнно-
політичну ситуацію в державі, яка зумовлює підви-
щення рівня загроз для туристів, а також про фор-
мування нормативно-правове забезпечення, до 
якого можна віднести нормативну базу розвитку 
туризму (зокрема, гастрономічного) і стратегічну 
документацію (на рівні держави і регіонів). 

Закон України «Про туризм», що регулює принципи 
та механізми здійснення туристичної діяльності у дер-

жаві, на сучасному етапі зазнає змін і доповнень, які 
покликані гармонізувати національні правові норми із 
міжнародними зразками, а також оптимізувати сферу 
державного регулювання розвитку туризму.

Для туристичної індустрії регіону велике зна-
чення має формування стратегії розвитку. Страте-
гічне завдання розвитку туризму в регіоні полягає у 
створенні гастрономічного туристичного продукту, 
конкурентоспроможного на туристичному ринку, 
який зможе максимально задовольнити потреби 
туристів. Документація стратегічного розвитку роз-
робляється окремо як галузева стратегія розвитку 
туризму в країні, а також у вигляді стратегій розви-
тку окремих регіонів або туристичних центрів.

Інфраструктурні фактори розвитку гастроно-
мічного туризму є одними з визначальних, адже, 
окрім традиційних для різних видів туризму тран-
спортних шляхів, екскурсійних маршрутів та засо-
бів розміщення, особливі вимоги тут висуваються 
до закладів харчування, а також до кулінарних 
заходів, які відвідують туристи за програмою.

Основою дії соціальних факторів гастрономіч-
ного туризму є потреби споживачів туристичних 
послуг та вплив суспільного середовища на здій-
снення туристичної діяльності на різних рівнях. 
Оскільки потреба людини у харчуванні є однією 
з базових, то її задоволення у поєднанні з потре-
бами вищих рівнів (безпека, спілкування, пізнання, 
самовираження та ін.) створює оптимальні умови 
для комфортної організації гастрономічних турів. 
Важливим ефектом гастрономічного туризму є 
тісна міжкультурна взаємодія, що забезпечується 
не лише спогляданням та вивченням, а й дегуста-
цією елементів культурної спадщини, якими є кулі-
нарні вироби та традиційній напої.

Таблиця 1
Класифікація факторів розвитку гастрономічного туризму

Групи факторів Види факторів Напрями впливу

Статичні

Культурно-історичні
Історичне минуле
Розвиток культури
Народні традиції

Географічні

Вигідне географічне положення
Туристичні ресурси
Комфортний клімат
Екологічний стан території

Динамічні

Економічні
Економічна стабільність
Доходи населення
Розвиток інфраструктури

Політико-правові
Політична стабільність
Міжнародні відносини
Візовий режим

Соціальні

Туристичні потреби і мотивації
Рівень освіти і культури
Якість життя населення
Поширення небезпечних хвороб

Демографічні
Відтворення населення
Система розселення населення
Склад населення

Джерело: розроблено авторами
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Багатоаспектним є вплив безпеки на розвиток 
гастрономічного туризму. Незважаючи на те що у 
структурі безпеки туризму можна виокремлювати 
багато її видів (політична, фінансова, екологічна, 
інформаційна, безпека туристичного обслугову-
вання, безпека туристичних споруд та обладнання 
та ін.), найбільш актуальними в сучасних умовах 
як чинники розвитку гастрономічного туризму є 
соціальна і медична безпека.

У цьому контексті варто наголосити на таких 
особливостях гастрономічного туризму:

– санітарія та гігієна під час приготування страв 
і напоїв та їх споживання є загалом важливим 
аспектом гарантування якості й безпечності послуг 
гастрономічного туризму;

– в умовах пандемії COVID-19 розвиток 
гастрономічного туризму не лише піддається 
впливу тих самих загроз, що й інші види туризму, 
але також суттєво залежить від умов організації 
кулінарних заходів та режиму роботи закладів 
ресторанного господарства, який може суттєво 
відрізнятися залежно від держави чи конкрет-
ного регіону;

– гастрономічний туризм передбачає більш 
тісну комунікацію між туристами під час заходів, 
що включені до програми туру, ніж у багатьох 
інших видах туризму, а, отже, в умовах необхід-
ності соціального дистанціювання виникають 
додаткові перешкоди для його розвитку. 

Варто також звернути увагу на те, що фактор 
безпеки у гастрономічному туризмі є комплек-
сним, адже охоплює безпеку не лише туристів, а й 
підприємств (закладів), їхнього персоналу, дести-
націй та їхніх мешканців.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, за результатами аналізу наявних підхо-
дів до класифікації факторів розвитку туризму, 
а також авторських узагальнень пропонуємо 
виокремлювати дві групи факторів розвитку 
гастрономічного туризму: статичні (культурно-
історичні, географічні) та динамічні (економічні, 
політико-правові, соціальні, демографічні). 
Сприятливими факторами розвитку гастроно-
мічного туризму є кулінарна спадщина, розви-
нута інфраструктура, фермерські господарства 
з харчовими продуктами місцевих виробників, 
гастрономічні заходи та щорічні фестивалі, різ-
номанітний вибір закладів ресторанного госпо-
дарства. Варто зазначити, що більшість країн 
має хороші передумови для розвитку гастро-
номічного туризму, зумовлені національними 
або регіональними гастрономічними особливос-
тями. Важливу роль, особливо в сучасних умо-
вах, відіграють проблеми гарантування безпеки 
гастрономічного туризму, які охоплюють не лише 
безпечність подорожей для туристів, а й збалан-
соване функціонування підприємств і закладів, 
сталий розвиток дестинацій.
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