РІШЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ
«Дороги вина та смаків Закарпаття: стан, виклики, перспективи»
(21-22 лютого 2019 року, м. Ужгород)
Даний документ спрямований на встановлення комплексу системних дій для
покращення іміджу українського вина у якості об’єкту туристичного тяжіння та
сприяння створенню диверсифікованого еногастрономічного туристичного продукту
Закарпаття та інших виноробних регіонів шляхом розбудови державно-приватного
співробітництва.
Зважаючи на позитивні зміни у Закарпатській області:
у сфері виноградарства та виноробства:
 модернізація виноробних підприємств шляхом збереження цінних місцевих
сортів винограду;
 впровадження нових технологій у процесах виробництва вина;
 створення і уточнення географічних назв у локальному виноробстві
у сфері туризму:
 розбудова інфраструктури еногастрономічного туризму за рахунок малого та
середнього бізнесу (відкриття численних винних льохів, дегустаційних зал,
точок продажу традиційних харчових продуктів, будівництво сучасних закладів
гостинності у межах або поблизу виноградарсько-виноробних районів);
 розвиток таких форм просування еногастрономічного туризму як
еногастрономічні фестивалі та маршрути;
 оновлення та уточнення, локальних мікро-зон традиційних винних терруарів
Закарпаття;
 створення спільного винного туристичного продукту «Карпатське вино», на
базі восьми країн Карпатського Єврорегіону;
з боку туристів:
 змінюється сприйняття гастрономічних ресурсів території, що визначається у
формуванні попиту на комплексну еногастрономічну пропозицію;
 підвищеня вимог до гарантії якості послуг та харчової безпеки туриста;
 контроль на туристичному ринку змістився від виробника до споживача, до
подорожуючого.
Учасники семінару визначили, що Закарпатська область має високий
гастрономічний виробничий та туристсько-рекреаційний потенціал для розвитку
енгастрономічного туризму на засадах збалансованого розвитку. Але існує нагальна
потреба створити модель державно-приватного партнерства, яка забезпечить
подальшу ефективну інтеграційну взаємодію представників виноградарськовиноробної та туристичної галузей на районному, обласному, міжрегіональному та

національному рівнях для створення якісної еногастрономічної туристичної
пропозиції та формування еногастрономічної туристичної дестинації «Закарпаття».
Учасники семінару вирішили:
1. Ініціювати звернення (або уповноважити організаторів семінару звернутися) до
відповідальних за розвиток гастрономічного туризму органів державної
виконавчої влади (Міністерства економічного розвитку та торгівлі та Міністерства
аграрної політики та продовольства України) та відповідних структурних
підрозділів обласних та районних державних адміністрацій, з метою налагодження
ефективного
державно-приватного
співробітництва
з
розвитку
еногастрономічного туризму в Закарпатській області та в Україні в цілому.
Запропонувати ініціювання створення Гастрономічної мережі України (Ukrainian
Gastronomy Network), як форми державно-приватного співробітництва,
спрямованого на розбудову взаємодії між національними та закордонними
державними, науковими, приватними організаціями з метою розвитку
законодавчо-регламентної бази гастрономічного туризму в Україні та його
організаційних форм (гастрономічних івентів, доріг вина та смаку та інших) і
підвидів (винного, сирного, медового, ресторанної рекреації та інших); поширення
і впровадження інноваційних концепцій гастрономічного туризму на засадах
світового досвіду; розробку стратегічних та програмних документів розвитку
гастрономічного туризму на сільських та урбанізованих територіях,
забезпечення доступу до відповідної інформації та прозорості в державноприватному партнерстві з розвитку гастрономічного туризму.
2. Підтримати ініціативу проекту Європейської Комісії «Підтримка
розвитку
системи географічних зазначень в Україні» щодо започаткування створення
системи Доріг вина та смаку України та національного інформаційного порталу
«UKRAINIAN WINE TASTE ROADS», як інструменту їх просування та популяризації на
національному та міжнародному рівні;
3. Створити робочу групу у складі всіх зацікавлених сторін для створення пілотного
проекту «Дороги вина та смаку Закарпаття» згідно європейських норм та
стандартів. Звернутись за дорадчою допомогою до органів держобладміністрації
та Міністерства аграрної політики та продовольства України для створення
пілотного проекту «Дороги вина та смаку Закарпаття - як агровиробничий
еногастрономічний туристичний кластер», у межах інвестиційного проекту із
залученням коштів бюджетної секторальної політики по регіональним програмам
«Сільський розвиток» та «Розвиток туризму».
4. Звернутися до Національної туристичної організації України з пропозицією щодо
співробітництва із просування брендів еногастрономічної туристичної дестинації
(«Смак Закарпаття», «Карпатський смак»): забезпечення наукового супроводу

експертами «Мережі Знань» НТОУ, сприяння просуванню еногастрономічного
продукту області на туристичних виставках, конференціях, інших професійних
майданчиках України та за кордоном.
5. Підтримати Систему географічних зазначень в Україні, та сприяти збільшенню
кількості вин та традиційних продуктів харчування із захищеним географічним
зазначенням у Закарпатській області, як основи еногастрономічного туристичнорекреаційного потенціалу території.
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