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Одним з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг є 

винний туризм  -  спеціалізований вид туризму, пов'язаний з ознайомленням  з 

історією, технологією та культурою споживання алкогольних напоїв у певному 

регіоні та  дегустацією алкогольних напоїв безпосередньо у виробника, а також  

відвідування спеціальних закладів та заходів, як  дегустаційні зали, вині підвали, 

винні виставки, конкурси, фестивалі, тощо.  

     Вино і подорожі  завжди були тісно взаємопов’язаними,  адже 

пригощання гостей національними напоями, в першу чергу вином, є елементом 

гостинності практично у всіх народів світу. Фахівців - виноробів і організаторів 

туристичного бізнесу об’єднує  і той   фактор, що вино – це мистецтво, яке по 

праву можна вважати культурною спадщиною і  необхідно зберігати для 

наступних поколінь. 

Справедливим також є те, що винна промисловість і туризм знаходяться  у 

різних сферах економічної діяльності, значно відрізняються за 

мікроекономічними характеристиками, є суттєві відмінності у технології,  

організації та управлінні виробництвом, механізмах економічної діяльності, 

нормативній базі і т. ін. Винне виробництво значною мірою залежить від 

сировинної бази, спеціалізується на випуску стандартизованої однорідної 

продукції, прибуток створюється за рахунок додаткової вартості та зростання 

обсягів. Туризм  як галузь  сфери послуг характеризується перш за все 

орієнтацією на задоволення споживачів, комплексною взаємодією різноманітних 

підприємств та диференційованою ціновою політику. Проте, через широкий 

діапазон економічних, технічних, культурних, соціальних, професійних та 



маркетингових  факторів ці дві галузі економіки поєднуються у винному туризмі 

із взаємною користю та значними вигодами для регіонів та країн. 

 Розуміння переваг такої  інтеграції  визначає проблематику досліджень та 

практичної діяльності у напрямку винного туризму.  За повідомленнями світових 

інформаційних агентств популярність винного туризму  зростає. На сьогоднішній 

день тільки в Італії налічується приблизно п'ять мільйонів активних винних 

туристів, прибутковість цього бізнесу - близько 2.5 мільярдів євро на рік. 

Експерти вважають, що винний туризм використовує тільки 20% потенціалу і 

може легко подвоїти обороти в найближчому майбутньому.   

На сьогодні у всіх  виноробних регіонах  світу   вважають доцільним 

розвивати і підтримувати цей вид тематичного туризму відповідно, рекламувати 

продукцію  місцевих виробників алкогольних напоїв та просувати місцевий 

туристичний продукт, одержуючи додаткові економічні та соціальні вигоди від 

туристів - поціновувачів вина.  Це  стосується в першу чергу, відомих 

європейських виноробних регіонів -  Італії, Франції, Іспанії, Португалії, 

Угорщини,  а також країн  "Нового  Світу  вина" таких як Австралія, Аргентина, 

Чилі, США та  Південна Африка, де винний  туризм  відіграє важливу роль в  

популяризації  місцевої продукції виноробства. 

Ідеї винного туризму швидко набирають оберти в Україні. у всіх 

виноробних регіонах країни – Криму, Закарпатті, Одеській і Херсонській областях 

– все більшу популярність отримують винні тури, формуються спеціалізовані 

винні маршрути, відкриваються дегустаційні зали та екскурсійні маршрути з 

відвідуванням виноробних виробництв.  Особливо актуальні ідеї винного туризму 

для невеликих винзаводів, яким фактично недоступні інші способи реалізації 

своєї продукції. Важливість розвитку винного туризму в Криму усвідомлюють і 

великі підприємства виноробної промисловості. Вони готові фінансувати 

маштабні проекти в цьому напрямку, що характеризуються будівництвом винних 

комплексів з виноградниками, дегустаційними залами, ресторанами, готелями, 

парками, зонами для відпочинку, винними  підвалами, санаторно-профілактичних 

закладів  для проведення лікування і оздоровлення людини за допомогою вина і 



виноматеріалів. Головна ідея таких комплексів – продемонструвати велике 

значення вина для здоров'я і позитивного настрою людини, підвищення культури 

споживання вина та популяризація місцевих товаровиробників, убезпечення 

населення від споживання неякісних, фальсифікованих продуктів виноробства.  

Важливим в розвитку винного туризму є те, що і великі і малі виноробні 

підприємства можуть ефективно  використовувати винні тури для підвищення 

лояльності до своєї торгової марки, підвищення ефективності маркетингового 

комплексу,  просування продукції власного виробництва на вітчизняному та 

міжнародному ринках, збільшення обсягів  реалізації вина.   

У Національному університеті харчових технологій вперше започатковано 

підготовку  бакалаврів за напрямом «Туризм»  зі спеціалізацією «Винний 

туризм», розроблено модель підготовки фахівців для винного туризму, які б 

забезпечили якісне розроблення та організацію    винних турів з метою 

підвищення культури споживання вина,  ознайомлення з якісною натуральною 

продукцією місцевих виробників, ознайомлення з історико-культурною 

спадщиною  нашої держави. 
 


