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1. Назва проекту. 

«Смаки України – гастрономічні фестивалі та свята». 

2. Опис проекту.  

Мобільний додаток для смартфонів та планшетів, який дозволяє 

ознайомитися з переліком гастрономічних фестивалів і свят у всіх 

адміністративних областях України. Завантаживши мобільний додаток, можна 

дізнатись про те, в яких містах та селищах будь-якої області України впродовж 

року проходять гастрономічні фестивалі та свята, а також знайти їх короткий 

опис. 

3. Галузь діяльності. 

 ІТ-технології, програмування 

 Сфера обслуговування, туризм, smart-туризм. 

4. У чому полягає інноваційність Вашого продукту/послуги ? 

В наш час туризм став важливою сферою світової економіки та потужним 

чинником взаєморозуміння між людьми, народами, країнами.  Про важливість 

розвитку туристичної сфери для країни з розвиненою диверсифікованою 

економікою говорять наступні факти. Сучасний розвиток світового туристичного 

ринку і його глобалізація свідчать про те, що туризм є невід'ємним атрибутом 

життя будь-якого цивілізованого суспільства. Щорічно зростає кількість 

міжнародних прибуттів, збільшується частка туристичного експорту в загальному 

обсязі експорту товарів і послуг. Внесок туризму в світовий валовий внутрішній 

продукт (ВВП) оцінюється приблизно в 10%. Загальна кількість робочих місць по 

всьому світу, що прямо або опосередковано стосується туризму, становить 9%.  

Нині в туризмі активно використовуються інтерактивні та smart-технології, 

що спрямовані на всебічне задоволення потреб туристів та підвищення якості їх 

обслуговування. Адже мережа Інтернет та відповідні інтерактивні технології на 

сьогоднішній день є основним інструментом для прийняття споживачами рішень 

стосовно напрямку туристичної поїздки, засобів пересування, місць розміщення, 

харчування та організації дозвілля. 



Smart-туризм – це сукупність технологій, які дозволяють дистанційно 

обслуговувати туристів на більш високому рівні з мінімальним впливом на 

довкілля, будь-якою мовою, в будь-якому місці планети. Завдяки смарт-туризму 

подорожуючі можуть бронювати квитки та готельні номери не виходячи з 

будинку, а в подальшому подорожувати без гіда, перекладача, паперової карти та 

путівника. 

Серед найпоширеніших способів використання технологій Інтернету-речей та 

безконтактних комунікацій в рамках smart-туризму можна назвати мобільні 

додатки. Це можуть бути додатки з пошуку квитків на літак, потяг чи автобус, 

житла, закладів харчування, офлайн- та он-лайн карти, путівники, додатки для 

автомобілістів тощо. 

Даний мобільний додаток може використовуватися як пересічними 

мандрівниками, особами, які цікавляться українською кухнею, так і туристичними 

підприємствами різних регіонів України при розробці нових гастрономічних турів 

для закордонних та внутрішніх споживачів. 

В 2016 р. Україна увійшла в топ-20 країн із найсмачнішою в світі кухнею за 

версією Yonderbound, однієї з найбільших спільнот про подорожі у світі. Отже, 

українська кухня виступає суттєвим фактором стимулювання туристичних 

потоків. Україна як новий туристичний напрям все частіше з’являється на 

туристичних картах мандрівників. Відомість додають також різні рейтинги від 

міжнародних туристичних путівників, які рекомендують мандрівникам звернути 

свої погляди на Україну. 

На 2017 рік в Україні нараховувалось 94 гастрономічних фестивалі та свята, а 

вже на початок 2019 р. їх кількість зросла майже до 150. 

В перспективі розвиток саме гастрономічного туризму може сприяти 

покращенню туристичного іміджу України та зростанню туристичних потоків.  

5. Визначення проблеми. 

Туристичну галузь закономірно вважають однією з найбільш 

швидкозростаючих галузей світової економіки XXI ст. В останні п’ять років 



туризм зростав швидше, ніж світова торгівля в цілому. Для багатьох країн 

індустрія туризму є найважливішою статтею доходу і, як наслідок, одним із 

пріоритетних напрямів розвитку економіки. Сучасний розвиток світового 

туристичного ринку і його глобалізація свідчать про те, що туризм є невід’ємним 

атрибутом життя будь-якого цивілізованого суспільства. Нині одним із видів 

туризму, що розвивається найбільш динамічно, можна назвати гастрономічний 

туризм. 

Національна кухня є одним із важливих факторів залучення іноземних 

туристів до країни. Українська кухня завоювала визнання у всьому світі й може 

відігравати роль суттєвого фактору стимулювання туристичних потоків.  

Одним із найбільш перспективних видів туризму є гастрономічний туризм – 

вид туризму, пов'язаний з ознайомленням з виробництвом, технологією 

приготування та дегустацією національних страв та напоїв, а також кулінарними 

традиціями народів світу. Україна здатна запропонувати конкурентоспроможні 

гастрономічні тури, що включатимуть в себе як знайомство з традиційними 

стравами, так і напоями. 

Гастрономічний туризм – це нове явище, що розвивається як новий 

туристичний продукт, обумовлений, зокрема, тим фактом, що за даними 

спеціалізованої літератури більше третини туристичних витрат припадає на їжу. 

Тому кухня туристичної дестинації є одним із надзвичайно важливих аспектів, що 

визначає якість відпочинку. 

Всесвітня асоціація гастрономічного туризму визначає гастрономічний 

туризм як подорожі з метою отримання аутентичного досвіду, заснованого на 

культурі споживання їжі або напоїв; відкритті унікальних місць та їхньої культури 

через національну кухню. 

Гастрономічний туризм також можна вважати допоміжним інструментом у 

пізнанні культурної спадщини країн та регіонів світу, оскільки страви 

національної кухні є одним із елементів, що відображають спосіб життя, 

світогляд, традиції етносів. 



Саме гастрономічні фестивалі й свята можуть стати чинником підтримки 

інтересу до гастрономічного туризму, зробити гастрономічні тури більш цікавими 

й насиченим за своєю програмою, а також сприяти формуванню туристичного 

бренду міст (регіонів, країни в цілому). 

Сприяння в організації гастрономічних подорожей може стати чинником 

підтримки туристичного інтересу, що забезпечує збільшення тривалості 

перебування туристів; а також додатковим напрямом бізнесу для домашніх 

господарств, невеликих виробництв продуктів харчування, що сприятиме 

розвитку національної економіки. 

Допомогти споживачу дізнатися про розмаїття гастрономічні події в регіонах 

України покликаний запропонований мобільний додаток для смартфонів та 

планшетів. Серед гастрономічних фестивалів і свят можна виділити фестивалі 

національної кухні, вуличної та міської їжі; фестивалі, присвячені певній страві 

(борщ, галушки, деруни, ріплянка, голубці тощо), ягодам (черешня, чорниця, 

полуниця тощо) чи овочам (гарбуз, огірок, помідор); фестивалі алкогольних 

напоїв (віскі, вино, пиво та ін.), меду й солодощів та інші. 

За допомогою даного мобільного додатка можна інформувати як місцеве 

населення, внутрішніх туристів, так і закордонних гостей про гастрономічні 

фестивалі, які впродовж року проходять в різних регіонах нашої держави. Тим 

самим підвищити туристичний інтерес та збільшити туристичні потоки до місць 

проведення таких заходів, а отже й збільшити надходження від туристичної сфери 

до державного бюджету України. 

6. Рішення.  

Сьогодні в умовах глобальної економіки важливим питанням є поглиблення 

міжнародних економічних зв’язків між країнами й різними галузями народного 

господарства та підвищення їх конкурентоспроможності. Нажаль Україна 

продовжує втрачати позиції у глобальному рейтингу країн світу за показником 

економічної конкурентоспроможності. Так, за опублікованим Всесвітнім 

економічним форумом Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 



(The Global Competitiveness Index), Україна посіла 85-е місце серед 138 країн світу, 

втративши за рік шість позицій (у попередньому рейтингу займала 79-у позицію). 

А згідно звіту «Конкурентоспроможність у категорії Подорожі та Туризм», в 2017 

р. Україна посіла 88 місце за загальним індексом туристичної 

конкурентоспроможності серед 136 держав світу (опустившись на чотири пункти 

в порівнянні з 2016 р.). 

Шукаючи вихід із такого становища, у перспективі розвиток гастрономічного 

туризму може сприяти підвищенню конкурентоспроможності туристичної сфери 

та зростанню туристичних потоків до нашої держави, оскільки цей вид туризму 

дійсно здатен запропонувати конкурентоспроможний туристичний продукт, для 

якого є усі необхідні ресурси. В цьому процесі важливого значення набувають 

гастрономічні фестивалі й свята, що можуть зробити гастрономічний тур більш 

цікавим і насиченим за своєю програмою, а також сприяти формуванню 

туристичного бренду міст, регіонів та країни. 

Популяризувати гастрономічний туризм та інформувати місцевих мешканців 

і гостей регіонів про найближчі гастрономічні події дозволить використання 

мобільного додатку. 

7. Можливості ринку. 

Гастрономічні фестивалі й свята також можуть зробити значний внесок у 

формування туристичного бренду міст (регіонів, країни в цілому). Під час 

гастрономічних турів туристам цікаво не лише відвідати ресторани та 

ознайомитися з особливостями національної кухні країни, але й взяти участь у 

гастрономічних фестивалях, відчути атмосферу свята, долучитися до 

приготування національних страв. Адже цікаві свята й смачна їжа завжди 

привертають увагу мандрівників. 

Гастрономічний туризм в Україні завойовує все більшу популярність серед 

мандрівників як новий спосіб подорожі з метою дослідження смаків та справжніх 

традицій. Цей вид туризму дозволяє не тільки насолодитися безліччю українських 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1


страв, але й пізнати дух української землі, культури і відчути цінності, пов'язані із 

землею й корінням. 

Саме тому запропонований мобільний додаток для смартфонів та планшетів, 

розрахований на широку аудиторію споживачів, буде користуватися популярністю 

з огляду на темпи розвитку гастрономічного туризму. Про стрімке зростання 

кількості гастрономічних фестивалів і свят переконливо свідчить статистика. 

Лише за рік їх кількість зросла в 1,5 рази. 

8. Конкуренція. 

Аналіз конкурентного середовища показав, що на туристичному ринку 

України подібних мобільних додатків не існує. В якості альтернативного рішення 

можна було б запропонувати створення інтерактивної карти України, яка буде 

містити інформацію про гастрономічні фестивалі та свята. Але мобільним 

додатком користуватися зручніше, є можливість оновлювати його контент з 

появою нових гастрономічних подій та розвитком гастрономічного туризму в 

нових дестинаціях. 

9. Бізнес модель. 

Популяризуючи гастрономічні фестивалі та свята, даний мобільний додаток 

сприятиме зростанню популярності гастрономічного туризму, адже ці свята часто 

стають основою розробки гастрономічних турів. Крім того, вони сприяють 

формуванню туристичного бренду міст, регіонів та країни в цілому. 

Отже, невпинно зростатиме кількість внутрішніх і закордонних відвідувачів 

міст, селищ, містечок, що пропагують свої кулінарні традиції та долучаються до 

проведення гастрономічних свят. Це сприятиме зростанню надходжень від 

туристичної сфери до місцевих бюджетів, а отже і до державного бюджету 

України. 

10. Що вже зроблено? 

Підготовлена вся необхідна інформація стосовно найбільш повного переліку 

гастрономічних фестивалів і свят, що відбувалися в Україні в 2018 році та на 

початку 2019 року. Складена коротка характеристика та підготовлений 



ілюстративний матеріал для висвітлення цих подій в рамках мобільного додатку 

для смартфонів і планшетів. Створено робочу версію мобільного додатку. 

11. Команда. 

 Корнілова Наталія Володимирівна  викладач спеціальних дисциплін, 

кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародного туризму;  

студенти Хрущ Юлія, Грицюк Поліна (група 14-2)  роль у Проекті: 

розробка інформаційного контенту додатку, збір аналіз та узагальнення 

інформації, підбір ілюстративних матеріалів. 

 Кириченко Сергій Васильович педагог професійної підготовки, Ковальчук 

Валентин- студент групи 16-3, Ондюк Артем – студент групи 16-3  роль у 

Проекті: створення мобільного додатку на базі операційної системи Android 

та IOS. 

Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» 


