
43. ВИННІ ГОТЕЛІ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ  

У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

Ю.В. Шолудько, Т.І. Іщенко, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко 

Національний університет харчових технологій 

Поняття  «винний туризм», що з’явилося ще на початку 90-х років 

минулого століття у Австралії та Каліфорнії, зараз стало новою тенденцією 

серед туристів всіх вікових категорій. На даний час в світі функціонує багато 

готелів такого типу, які розташовані здебільшого біля плантацій винограду та 

винних льохів. За даними організаторів винних турів виявлено, що винні 

туристи за мету ставлять саме дослідження процесу росту винограду, 

виробництва вина та його зберігання, тому в концепцію винного туру 

найчастіше входить відвідання винних плантацій, виноробень, льохів, 

дегустаційних залів та теруарів.  

Аналіз тенденцій розвитку закордонних винних засобів розміщення 

показав, що найкращими в Європі є готелі «Chateau De Bagnols» у Франції, 

«Marques De Riscal» в Іспанії, «L'andana» в Італії та десятки інших, які 

здебільшого розташовані у Франції, Італії, Іспанії та Португалії [3]. 

За статистичними даними в Україні винний туризм знаходиться на 

початковому етапі розвитку, однак за прогнозами деяких спеціалістів в цій 

галузі за сприятливих факторів він через кілька десятків років може досягти 

європейського конкуруючого рівня.   

Дослідники виноробства разом зі знавцями у сфері туризму виділять в 

Україні кілька регіонів, що є сприятливими для розвитку винного туризму: 

Кримський, Причорноморський, Приазовський та Закарпатський [1]. Одним з 

найперспективніших районів для будівництва винних готелів та розвитку 

винного туризму є Причорноморський регіон, до якого входять Миколаївська, 

Одеська та Херсонська області, оскільки площа виноградних насаджень в цих 

областях складає 56 989,1 га, а це майже половина від усієї площі виноградних 

насаджень України, а також на цій території знаходиться велика кількість 

виноробень, які можуть стати базою для майбутніх винних готелів [2].  



Одним з таких підприємств в Херсонській області є виноробне 

господарство ім. Князя Трубецького, яке знаходиться на мальовничому березі 

Каховського водосховища, поблизу біосферного заповідника «Асканія-Нова». 

Воно функціонує з 2009 року, а його вина вже визнанні як в України, так і за її 

межами. Винні тури на дане підприємство проводяться з 2011 року, але 

готельна інфраструктура поблизу виноробні відсутня. Тому це господарство 

можна сміливо назвати одним з кращих прикладів відсутності повного циклу 

процесу гостинності в межах надання туристичних послуг. 

Отже, недостатня усвідомленість виробників вина у туристичній справі 

гальмує процес розвитку винного туризму в даній місцевості, тому зведення 

винних готелів на основі виноробних господарств може стати значним 

поштовхом для розвитку винного туризму в Причорноморському регіоні. 
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