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Розвиток гастрономічних свят та фестивалів в Україні 

 
Українська місцева культура є безцінним ресурсом для формування нових туристичних послуг і продуктів для 

залучення туристів. Найкращий спосіб познайомитись з місцевими традиціями – подорож гастрономічними 

районами. З кожним роком гастрономічні свята та фестивалі привертають все більшу кількість туристів і є однією з 

найважливіших програм відпочинку. 

Закарпатська область славиться кулінарними фестивалями далеко за її межами. Вони проводяться протягом 

усього року і зазвичай збирають досить велику кількість відвідувачів, зокрема фестиваль виноградарів-виноробів 

«Угочанська лоза» в м. Виноградів, фестиваль меду та вина «Сонячний напій» в м. Ужгород, фестиваль «Біле вино» 

у м. Берегово, «Ужгородська палачінта» у м. Ужгород. 

Надзвичайною популярністю славиться фестиваль домашнього вина «Червене вино» у м. Мукачево, що 

традиційно проводиться на Старий Новий Рік. Це якраз той час коли вино з минулорічного врожаю якраз настоялось 

та придбало всі свої найкращі смакові якості. З кожним роком кількість відвідувачів, як і учасників збільшується, 

досягши рекордної відмітки в 150 тис. осіб. Гостям тут пропонують біле, червоне, рожеве, гаряче та холодне вина. 

Окрім традиційних для Закарпаття – Ізабелли, Лідії, Кадарки, Сапераві та Каберне, можна спробувати вина 

Європейських сортів – Цвайгельт, Трамінер, Черсегі, Фюсереш, Іршаі, Олівер, Мускат, Мюллер та Тургау. 

Фестивальний туризм в області постійно розвивається і має значні перспективи, особливо враховуючи близькість 

Європи, що може забезпечити стабільний потік відвідувачів з різних країн [1]. 

Символічною стравою української кухні є борщ. Щоосені на Тернопільщині проводиться Фестиваль борщу 

«Борщ’їв». Коли починається збір врожаю, кожний населений пункт Борщівського району пропонує свою унікальну 

рецептуру. Загалом відвідувачі можуть спробувати близько 50 видів національної страви і навіть борщ, зварений у 

гарбузі. Окремо готується борщ у величезному казані, аби вистачило всім [2]. 

На Тернопільщини також проходить фестиваль «Галицька дефіляда». Фестиваль популяризує Тернопільщину як 

центр галицької гастрономії. На гостей дефіляди чекають кулінарні майстер-класи, виступи народних музик, фаєр-

шоу, конкурси краси, дискотеки під відкритим небом і головне – українська кухня. На фестивалі готуються страви, 

які готували ще батьки та бабусі наших батьків. Для страв використовують продукти, які виростили на території 

краю без шкідливих домішок [3]. 

Полісся славляться урожаєм картоплі, що значною мірою впливає на раціон місцевої кухні. Щорічно у другу 

суботу вересня проходить фестиваль у Коростені, присвячений дерунам. Головне змагання події – кулінарний 

конкурс на найсмачніші деруни. У рамках свята проводяться конкурси на найкращий плакат про деруни, найкращий 

рецепт дерунів, найкращу пісню, вірш, анекдот, комічну історію про деруни. Окрім основної програми на фестивалі, 

як правило, проводять різноманітні вікторини, конкурси, дегустацію місцевих напоїв, виставки, виступи 

фольклорних ансамблів [4]. 

Херсонщина має найбільш сприятливі кліматичні умови для вирощування кавунів, тому він є символом цього 

краю. Щорічно у третю суботу серпня в місті Гола Пристань проходить фестиваль «Український кавун – солодке 

диво». В програмі фестивалю — важення кавунів, дегустація овочів, кавун-карвінг тощо [3]. 

Офіційним символом Полтави є галушка. Свято полтавської галушки найкраща можливість посмакувати цю 

страву у найширшому асортименті. Фахівці проводять майстер-класи з їх виготовлення та діляться власними 

рецептами та секретами приготування найсмачнішої галушки [3]. 

Підсумовуючи, в Україні започатковано чимало гастрономічних фестивалів, що привертають все більшу 

кількість туристів. Це є доказом того, що українська кухня сьогодні активно відроджується. 
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