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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ВОСПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ ХЕРСОН,  

НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА "ХХК" 
Проведен ретроспективный анализ микрорайона ХХК в пределах тестового участка. Проанализирована роль микрорайона в фор-

мировании планировочной структуры города и его значение. Выявлены современные особенности развития и функционирования 
объектов в пределах тестового участка. Охарактеризованы факторы, влияющие на распространение процессов трансформации 
городского пространства в пределах тестового участка. Определены особенности пространственных трансформаций в пределах 
тестового участка (ревитализация, джентрификация, исчезновение старых функций и разрушение объектов). Проанализированы 
результаты социологического опроса по восприятию трансформаций городского пространства жителями ХХК. 

Ключевые слова: трансформации, город, пространственные трансформации города, функциональные изменения, восприятие 
пространственных трансформаций. 
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SPATIAL TRANSFORMATIONS AND FEATURES OF THEIR PERCEPTION IN HERSON CITY  

ON THE EXAMPLE OF THE "HBK" MICRODISTRICT 
A retrospective analysis of the KhBK microdistrict are releaved. The role of the microdistrict in the formation of the city planning structure and 

its significance is analyzed. The modern features of the development and functioning of objects within the test area are shown. The factors 
influencing the spread of spatial transformation urban space within the test area are analyzed. The features of spatial transformations within the 
test area (revitalization, gentrification, disappearing of old functions) are determined. The main functional purpose of the test area were the 
performance of industrial and residential functions. Microdistrict were a classical industrial microdistrict because it were built for the KhBK 
workers.  But its functions are changed nowadays. Main functional purpose of the test area for now are recreational and services and residential 
functions. On the territory of the microdistrict there are objects which were revitalized: third pavilion of Kherson Cotton Factory – become a 
shopping and entertainment center "KhBK". At the same time there are objects which were lost the "old" function and have not a new one: 
"Sputnik" cinema, The first and the second pavilion of Kherson Cotton Factory. One of the factors of the spatial transformation at the test area is 
the tendency of trade commercialization, it is inherent in all the cities of Ukraine. The results of the sociological survey on the perception 
transformation urban space by the inhabitants KhBK microdistrict are analyzed. However, respondents believe that in the future with the cultural 
function and expansion of rest zones should strengthen the housing function of area.  It should be noted that results of responses analysis are 
showed that in general, residents of the microdistrict have an active civic position. Also, we can state that the residents of the microdistrict are not 
indifferent to the spatial transformations of the district, and they are interested to know information about changes in the urban space. 

Key words: transformation, city, spatial transformations of the city, functional changes, perception of spatial transformations. 
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ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПТІВ 

 
Значна кількість досліджень присвячена національним гастрономічним перевагам і виконана в рамках етнографії, 

культурології, історії, краєзнавства та лінгвістики. При цьому аксіологічні особливості гастрономічного дискурсу 
різних національних співтовариств вивчаються не повною мірою, незважаючи на високу ступінь їх значущості для 
розуміння як загального, так і специфічного в національних культурах. Гастрономічний туризм, незважаючи на його 
значущість стосовно аксіологічного маркування та етнокультурної специфіки, є мало дослідженим стосовно сфери 
обслуговування та розваг. Розглядається статус гастрономічного дискурсу в аспекті тураксиології та обґрунто-
вано основні тураксиологічні категорії "концепт" і "дискурс" (розуміється як ситуативно-обумовлений вид діяльно-
сті), які служать в даному дослідженні виявленню тураксиологічних (культурно-ценнісних) характеристик гастроно-
мічного дискурсу. Гастрономічний дискурс описується цінними характеристиками в параметрах добування їжі (сіль-
ське господарство, полювання, рибальство, здійснення закупівель), приготування їжі, домашньої, естетичної, ритуа-
льної, соціальної ієрархізації харчових пріоритетів. Таким чином, акти комунікації супроводжують процеси добуду-
вання, придбання, оброблення та споживання харчових продуктів, кулінарія, у своїй національно-культурній своєрід-
ності, формує особливу систему – гастрономічний дискурс, що кваліфікується в термінах аксіології, оскільки в ньому 
відображені й концентруються норми, цінності, як загальнолюдські, так і ті, що належать певній культурі, а також 
суб'єктивні, гендерні та соціальні характеристики, стереотипи, традиції, ознаки національної самоідентифікації.  

Ключові слова: гастрономічний туризм, гастрономічний дискурс, аксіологічниі концепти, акти комунікації добу-
вання їжі, національно-культурна своєрідність, гастрономія, здорова їжа в українській культурі. 

 
Вступ. Гастрономічний туризм є одним із об'ємних і 

перспективних об'єктів дослідження в сучасному туриз-
мознавстві. У сучасну епоху глобалізації перед кожною 
етнокультурною спільнотою стоїть проблема збере-
ження національної ідентичності поряд із потребою в 
кращому розумінні особливостей інших етносів. Націо-
нальні гастрономічні уподобання зберігають свою спе-
цифіку і відображаються в культурі та мові, ландшафті 
й архітектурі, звичаях та обрядах.  

Постановка наукової проблеми. Робочою гіпоте-
зою цього дослідження є гастрономічний туризм аксіо-
логічно маркований, який відображає особливості гаст-
рокультур через систему цінностей. Структура гастро-
номічного туризму формується в парадигмі "цінності – 
концепти – актуалізація (вербалізація) концептів у гаст-
рокультурах". 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аксіоло-
гія охоплює не тільки етику цінностей (цінність), що ста-
новить значну її частину, але також такі області, як пі-
знання, мистецтво, господарство, релігія, туризм.  

Огляд джерел презентує наробки таких учених, як 
Л. Артюх [1–3], А. Барбарич [2], Д. Басюк [5], Ф. Бретано 
[6], В. Відельбанд [7], Хв. Вовка [8, 9], Т. Гонтар [10, 11], 
В. Доманицький [12], М. Кляп [14], В. Кравченко [15], 
Н. Маркевич [16], І. Несен [6], М. Смаль [20], 
П. Чубинський [23–24], Ф. Шандор [25], М. Шелер [26], 
M. Hall [27], B. Kirshenblatt-Gimblett [28], Е. Husserl [29], 
O. Kolberg [30], K. Moszynski [31], J. Pesme [31], 
R. Scarpato [32], H Rickert [33], Z. Rokossowska [33], 
S. Shenoy [35], A. Xose [37], що засвідчує неповноту 
розкриття зазначеної проблеми в теоретичній та мето-
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дичній площинах наукових вишукувань щодо гастроно-
мічного туризму.  

Формуванню сучасних уявлень про заснування ос-
нов гастрономічного туризму присвячені праці та моно-
графії вчених соціологів, географів, а саме: 
А. Арютунова, А. Безвербного, Ю. Бромеля, 
Л. Гумільова, Г. Денисова. Л. Железової В. Козлова, 
В. Кукушкіна, О. Маловой, З. Сикевича, Н. Скворцова, 
Т. Стефаненко, С. Токарева, В. Тишкова, 
В. Стрелецкого, Ч. Сундуєва, Н. Хишиктуєвої, 
Н. Чекбоксарова, С. Широкогорова. У працях вищеза-
значених учених намічені основні поняття теорії етносу, 
етнічної належності, а також є намагання диференцію-
вати визначальні ознаки етносів, на основі яких, ні в 
якому разі не зменшуючи теоретичний та практичний 
унесок вчених у розвиток науки, нами були проведені 
дослідження, які надали можливість обґрунтувати ціле-
спроможність інтеграції етнічних факторів у гастрономі-
чний туризм, розкриваючи нові віхи для наукових вишу-
кувань та виділення гастрономічного туризму в само-
стійний вид туристичної діяльності 

Метою даної статті є висвітлення основних аксіоло-
гічних концептів гастрономічного туризму як можливості 
диференціації територій, обумовленою важливою зна-
чущістю харчування в житті людства. Основні завдання 
дослідження: визначити гастрокультурні аксіологічні 
пріоритети гастрономічного дискурсу, представлені в 
гастрокультурі у вигляді аксіологічно значущих базових 
гастроконцептів гастрономічного дискурсу, що транс-
люють гастрономічні та культурно-значущі цінності; 
презентація гастрономічної української гастрокультури, 
що актуалізується і есплікується аксіологічною марко-
ванністю традиційних сімейних цінностей: задоволення 
від їжі, можливості ведення здорового способу життя та 
духовного вдосконалення при регулюванні харчування, 
гастрономічний туризм, глобалізація харчових переваг, 
домашнє приготування їжі, кухня як жіночий простір, 
гастрономічна ностальгія. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Клю-
човою і найбільш актуальною одиницею дослідження є 
концепт – ментальна сутність, елемент відображення 
духовної культури людей, глибини розуміння ними на-
вколишнього світу, а також картини світу, і вужче – на-
ціональної картини світу, що відображає суспільні нор-
ми, погляди, цінності, культуру харчування, які є схожи-
ми для більшості народів світу, але різними й особли-
вими у випадку кожного окремого етносу.  

У сучасній географічній науці надається можливість 
розглядати як базові цінності соціуму в системі, так і спе-
цифіку індивідуального ставлення до явищ навколиш-
нього світу; визначено діапазон сучасних досліджень 
гастрономічного дискурсу в аспекті туристської аксіології; 
виявлено аксіологічний статус концептів гастрономічного 
дискурсу. Дані теоретичні положення лягли в основу до-
слідження процесу експлікації аксіологічної картини світу 
в гастрономічному дискурсі. Цінність як універсальну 
властивість об'єктів навколишнього світу будує картину 
світу, описуючи всі предмети, явища і події. Опис аксіо-
логічного картини світу виявляє всі національно-
культурні особливості етносу внаслідок того, що аксіоло-
гічні характеристики картини світу формують ядро націо-
нальної гастрономічної  культури. Узагальнюючи уяв-
лення сучасних учених, можна зробити висновок про те, 
що цінність є основною характеристикою, яка формує 
картину світу, кваліфікуючи навколишні предмети, якості, 
дії, події. Цінності та норми об'єднує регулююча роль у 
житті суспільства. Ряд своїх функцій цінності реалізують 
безпосередньо через соціальні норми, що дозволяє го-
ворити про функціональні близькості двох феноменів. 

Так, репрезентативна функція цінностей, яка полягає у 
вираженні та позначенні ставлення людини до предметів 
і явищ дійсності, а також їхньої значущості для людини, 
детермінує категоричність засудження і схвалення соці-
умом моделей поведінки.  

Гастроаксіологія, спираючись на розроблені в контекс-
ті гастрокультурологічних досліджень поняття гастрономі-
чної картини світу і культурних особливостей, проголошує 
цінності основною категорією, яка використовується при 
дослідженні й розумінні гастрономічної культури. 

Таким чином, акти комунікації, які супроводжують 
процеси добування, придбання, обробки та споживання 
харчових продуктів, кулінарію, в їх національно-
культурній своєрідності, утворюють особливу систему – 
гастрономічний дискурс, який кваліфікується в термінах 
аксіології, оскільки в ньому відбиваються і концентру-
ються норми, цінності, як загальнолюдські, так і ті, що 
належать певній культурі, а також суб'єктивні, гендерні 
та соціальні характеристики, стереотипи, традиції, 
ознаки національної самоідентифікації.  

У ході обговорення досліджень концептосфери гас-
трономії розкривається аксіологічний статус концептів 
гастрономічного дискурсу, який володіє мінливими нор-
мами і аксіологічними характеристиками. Виявляється 
недостатня глибина теоретичного узагальнення мате-
ріалу на сучасному етапі. 

Матеріал дослідження спирався на зразки гастро-
номічного Інтернет-дискурсу: кулінарних сайтів, блогів, 
форумів Інтернет-спільнот, Інтернет-версій ЗМІ, Інтер-
нет-коментарів, відео Інтернет-ресурсів. На підставі 
проведеного аналізу отримано емпіричні дані про тури-
стську репрезентацію смакових уподобань. Крім того, 
матеріалом дослідження є результати експерименту, 
проведеного із суб'єктами гастрономічного Інтернет-
дискурсу, а також кількісні дані, отримані при запитах 
пошукових систем Інтернету. 

Гастрономія, як окрема категорія, об'єднує все, що 
пов'язано з культурою харчування. А культура харчу-
вання, у свою чергу, є однією із характерних ознак етні-
чної культури. У науковій літературі гастрономічний 
туризм поки не виділився в окремий напрям, але попит 
на подорожі з елементами знайомства з гастрономіч-
ними особливостями країн стає дедалі більше. 

У науковому дослідженні виявлено зростаючу дина-
міку затребуваності гастрономічних турів на сучасному 
етапі розвитку туристичної галузі. У зв'язку зі зростаючим 
етнокультурним інтересом суспільства до пізнання влас-
ної історії та світового культурно-історичного простору, 
автор пропонує агрегувати етнічні вишукування й гастро-
номічний туризм у вид туризму, що дозволить диверси-
фікувати кінцеву продукцію туристичної галузі через си-
нергетичний ефект від появи гастрономічного туризму.    

Гастрономічний туризм виконує величезну культур-
но-пізнавальну функцію: створює умови для взаємодії і 
спільного існування різних культур, релігій і традицій, 
надає можливість побачити національне житло народів, 
їхні традиції та звичаї, скуштувати страви національної 
кухні, познайомиться із гостинністю і традиційним побу-
том. Це, у кінцевому підсумку, веде до зміцнення і на-
лагодження міжнаціональних відносин різних етносів. 

На думку автора, гастрономічний туризм є одним із 
перспективних напрямків етнокультурного відродження 
народів світу, що визначає його сутність і суспільно-
значущу роль у світовому розвитку туризму й суспільс-
тва в цілому. 

На сучасному етапі розвитку туристичної індустрії 
важливою є пропозиція нового продукту, здатного заці-
кавити досвідченого споживача. Гастрономічний туризм, 
котрий агрегує елементи етнічного та гастрономічного 

Ви
да
вн
ич
о-п
ол
ігр
аф
ічн
ий

 це
нт
р 

"Ки
ївс
ьки
й ц
нів
ер
си
те
т".

  

Ве
рс
ія 
не

 дл
я д
ру
ку



ISSN 1728-2721                                              ГЕОГРАФІЯ. 3(68)/4(69)/2017 ~ 99 ~ 

 

 

туризму і включає в себе елементи культурно-пізна-
вальних турів, є перспективним напрямом у зв'язку зі 
збільшеним інтересом туристів до культурно-історичної 
спадщини світового простору. Гастрономічний туризм є 
формою пізнання історико-культурної спадщини світово-
го простору і містить елементи культурно-пізнавального 
та розважального туризму, оскільки задовольняє духовні 
потреби людини в пізнанні особливостей культури, тра-
дицій і побуту різних етнічних груп населення. 

Зростає роль продовольства в туризмі на різних 
етапах подорожі: 

• попередні відвідини (Pre-Visit): їжа із регіону 
споживається вдома, перед поїздкою (як проба); 

• подорожі до місця призначення: під час цієї фази 
місцеві продукти зустрічаються на шляху до місця при-
значення, наприклад, у літаках, поїздах, інших закладах 
харчування по дорозі; 

• у пункті призначення: це основний етап гастро-
номічного туру, який складається із дегустації, вивчення 
кулінарії та досвіду в місці призначення; 

• подорожі від місця призначення; 
• після відвідин (Post-Visit): цей етап складається 

зі споживання й кулінарного враження від їжі, після по-
вернення із місця призначення. 

Кожен кулінарний досвід є спогадом про місце приз-
начення, кожен запах і смак зміцнює і відновлює спога-
ди про поїздку. Їжа і місце зв'язуються між собою, фор-
муючи основу, яка включена в сучасний розвиток еко-
номіки вражень, і дає можливість побачити новий варі-
ант використання території або середовища. 

Наразі українська кухня є як інструмент просування 
української мови, в іноземних ресторанах української 
кухні – як об'єкт гастрономічного туризму. Чималий 
вплив гастрономічного туризму на економіку регіону є 
очевидним: використання продуктів місцевих виробни-
ків як одного із напрямів розвитку туризму, системи фо-
рмування гастрономічного турпродукту, імпортозамі-
щення в індустрії харчування та туризму і т. д. 

Україна має величезний потенціал як для розвитку 
внутрішнього туризму, так і для залучення іноземних 
туристів. Величезна територія країни, велика кількість 
національностей, багата культурно-історична спадщи-
на, унікальна, місцями навіть незаймана природа – пре-
красна основа для розвитку туристичного сектора еко-
номіки держави.  

Як феномен, що дозволяє відійти від уніфікованих 
стандартів глобалізації, гастрономічний туризм є одним 
із перспективних напрямів етнокультурного відроджен-
ня народів, що населяють територію країни, і підтримки 
цілісності світового культурного простору, що визначає 
доцільність виділення гастрономічного туризму в само-
стійне напрям туріндустрії. 

Місце і роль гастрономічного туризму в системі ту-
ристичного обслуговування обумовлені його сутністю й 
функціональним змістом.  

Виділення гастрономічного туризму в окремий сег-
мент туристського обслуговування можливо завдяки 
наявності ряду передумов, що визначають можливість і 
перспективи його розвитку в регіоні: багатонаціональ-
ний склад населення із великою кількістю етнічних груп 
різної територіальної інтеграції, політичні особливості 
розпаду і трансформації країни в процесі її історичного 
розвитку, унікальна етнокультурна спадщина, необхід-
ність зміцнення міжетнічних і міжнаціональних зв'язків, 
підтримка міжкультурного обміну і цілісності світового 
культурно-етнічного простору, зростаючий рівень урба-
нізації, повсюдні процеси глобалізації із втратою іден-
тичності суспільно-соціальних груп, необхідність просу-
вання українських регіонів на міжнародному та націо-

нальному туристичному ринку, створення унікального 
туристичного продукту.  

Складність і багатогранність гастрономічного туриз-
му як суспільно-економічного явища визначає ряд умов, 
необхідних і достатніх для його існування: специфічні 
туристські ресурси, у тому числі природний і етнічний 
потенціал, спільне компактне проживання на одній те-
риторії декількох етносів з різними культурними особ-
ливостями, територіальна розрідженість об'єктів етніч-
них турів та цільової аудиторії; наявність національної 
кухні, мотивація учасників туристської діяльності, спеці-
алізовані трудові ресурси. 

Дослідження сучасного стану й ресурсного потенці-
алу гастрономічного туризму в державі показало, що 
Україна у цілому та міста історично-значущі зокрема, 
володіє великими перспективами для диверсифікації 
туристської продукції. 

В основі диверсифікації туристської продукції ле-
жить створення унікального кінцевого продукту, здатно-
го зацікавити досвідченого споживача. Виявлено певні 
пріоритети зміщення інтересів туристів у бік культурно-
пізнавальних та гастрономічних турів, а також нестачі їх 
матеріально-технічного забезпечення й гастрономічно-
го супроводу. Таким чином, зростає актуальність ство-
рення диференційованих гастрономічних турів як інно-
ваційних кінцевих продуктів туристичної діяльності, що 
сприяють сталому розвитку регіонів, основними елеме-
нтами яких є гастрономічні центри, що функціонують на 
основі кооперативного співробітництва. 

Для реалізації проектів зі створення гастрономічних 
центрів запропоновано побудову "дерева цілей-
функцій", що дозволяє виділити основні структурно-
функціональні одиниці гастрономічного туризму для 
визначення ієрархічно пов'язаних між собою цілей, ре-
алізація яких забезпечує оптимальний розвиток регіону 
на основі гастрономічного туризму. 

До організаційних і економічних аспектів просування 
гастрономічного туризму належать формування держа-
вної політики щодо підтримки гастрономічного туризму, 
зміна й поповнення інституційної бази гастрономічного 
туризму, формування нормативно-правової бази, що 
регулює діяльність у сфері гастрономічного туризму, 
форм і методів оподаткування, інвестування та фінан-
сування, підвищення конкурентоспроможності трудових 
ресурсів, просування національного туристичного про-
дукту на міжнародному ринку туристичних послуг як 
унікального товару, використання механізмів державно-
приватного партнерства для реалізації проектів розвит-
ку туристських дестинацій. 

На сьогодні в Україні найбільшу популярність мають 
тури вихідного дня, які характеризуються тим, що ви-
трачається невелика кількість часу на організацію захо-
ду із відвідування місць, де можна вжити різні страви і 
напої, а також різного роду гастрономічні продукти. Такі 
тури, як і будь-які інші, зокрема гастрономічні, включа-
ють у себе відвідування таких об'єктів гастрономічного 
туризму, як ресторани, музеї, присвяченні тому чи ін-
шому продукту харчової промисловості або сільського 
господарство, а також підприємства, ферми й інші міс-
ця національно-культурної значущості. Ще один внесок 
у розвиток гастрономічного туризму в Україні можуть 
зробити підприємства із виробництва різного роду про-
дуктів харчування. Зокрема, особливою цікавістю у лю-
дей користуються товари народного споживання, такі, 
як кондитерські вироби, алкогольні й тонізуючі напої. 
Туризм відіграє важливу роль у структурній перебудові 
економіки, надає стимулюючий вплив на розвиток пов'-
язаних із ним галузей, таких, як транспорт, будівництво, 
зв'язок, сільське господарство, виробництво товарів 
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народного споживання. Останнім часом усе частіше 
йдеться про розвиток гастрономічного туризму, який є 
одним із найважливіших економічних інструментів і пе-
рспективних напрямів розвитку території держави. Пе-
реорієнтація туризму на внутрішній ринок створила не-
обхідність розробки нових видів туристських продуктів. 
Фахівці стали звертати увагу на народні традиції, еко-
логічно чисті місця, природні багатства. 

Основними проблемами, які впливають на конку-
рентоспроможність на українському ринку туристичних 
послуг, є: 

 образ країни як непривабливий для туризму; 
 нерозвиненість інформаційної бази про турист-

ський попит і пропозицію; 
 складність державного регулювання, пов'язана із 

питаннями міжвідомчої, міжгалузевої та міжнародної 
координації в питаннях ліцензування, забезпечення 
безпеки, транспортного забезпечення та страхування; 

 низький рівень регулювання і планування ро-
звитку туризму, суб'єктів туристичної діяльності та ме-
ханізмів їхньої взаємодії із державними органами; 

 недостатній розвиток інфраструктури, особливо 
транспортної; високе моральне і фізичне зношення 
існуючої матеріальної бази, відсутність готельних за-
собів розміщення туристського класу; 

 недосконалість і суперечливість законодавчої 
бази туризму; 

 низька ефективність механізмів державного сти-
мулювання залучення інвестицій у сферу туризму; 

 недостатній рівень професіоналізму працівників 
туристської сфери, одноманітність наданого асорти-
менту послуг і невисока якість обслуговування у всіх 
секторах туристичної індустрії. 

Сьогодні гастрономічний туризм переживає якісно но-
вий виток. Усе більша кількість туристів сьогодні поєдну-
ють відпочинок і вивчення культури різних народів і тери-
торій зі знайомством з кулінарними шедеврами, власти-
вими різним етнічним групам. Із року в рік збільшується 
кількість країн, де прокладені гастротуристські маршрути. 

Іншими словами, "просування" гастрономічного ту-
ризму в багатьох випадках відбувається не завдяки 
законодавству і сформованим практикам, а всупереч їм 
– за повної відсутності державної підтримки. Дуже акту-
альною є розмова про те, що їжа має бути не тільки 
смачною, а й корисною, гарною, сучасною. Але, на 
жаль, ніхто не говорив про те, що вона повинна бути і 
доступною для масового туриста за ціною, а без цього 
ніякий розвиток гастрономічного туризму неможливий. 

У сучасному світі гастрономічні ресурси стали важ-
ливим фактором розвитку міжнародного туризму. На 
безкраїх просторах Євразії багато країн використову-
ють їх для залучення туристів. Гастрономічний туризм 
отримав широке поширення в Іспанії, Італії, Франції, 
Китаї, Кореї, Таїланді, Японії. Посилюючи свою "гастро-
номічну і кулінарну" привабливість, вони прагнуть 
включити національні продукти й технології їх виготов-
лення в перелік Усесвітньої нематеріальної культурної 
спадщини людства, куди вже внесені середземномор-
ська дієта, французька гастрономічна культура, вірмен-
ський лаваш, турецька кава, унікальний спосіб приготу-
вання вина у великих глиняних глеках у Грузії.  

Мистецтво, культура, природа країни є кращими 
"сватами", тим безумовним об'ємним джерелом "пізнан-
ня", проникненням у сутність цієї країни, які затьмарюють 
усі словесні тиради. Особисті спостереження, безпосе-
реднє перебування в цікавій для тебе країні настільки 
поглинають туриста, тим більше гастротуриста, що він 
долучається до нової культури, стає опосередкованим її 
носієм, ніби включає частинку культури даного регіону в 

свою сутність. Здійснюється процес адаптації носія одні-
єї культури, психотипу до іншої культури. Можна сказати, 
що відбувається змішування, проникнення, збагачення, 
синтезування (інтеграція) націй і, як наслідок, їх краще 
взаєморозуміння, взаємосприйняття, взаємовплив і за-
гальний розвиток як між окремими індивідуумами, так і 
між світовими соціумами, конфесіями. 

Україна, володіючи різноманітними гастрономічними 
ресурсами, помітно відстає в їх використанні для роз-
витку в'їзного міжнародного туризму. Настав час звер-
нути на цю можливість найпильнішу увагу. 

Україна володіє необхідними ресурсами для розвит-
ку гастрономічного туризму. Унаслідок цього можна 
виділити основні переваги розвитку даної галузі націо-
нальної економіки: 

 збільшення темпу зростання економіки регіону та 
в цілому держави; 

 підвищення рівня якості послуг, що надаються в 
регіоні та країні; 

 розвиток індустрії розваг; 
 поліпшення транспортної інфраструктури; 
 підвищення іміджу регіону і країни в цілому; 
 створення, поліпшення умов для збереження 

культурної та природної спадщини; 
 упровадження інновацій у дану сферу діяльності; 
 можливість розробки інноваційних проектів 

освітніми установами регіону, які готують професійні 
кадри для туристської індустрії. 

Незважаючи на вищевикладене, цікавість до гаст-
рономічного туризму в Україні вимагає підкріплення 
подіями. Це можуть бути різноманітні гастрономічні 
фестивалі (на прикладі широко відомих фестивалів у 
Німеччині та Чехії) і екскурсії на підприємства. У цьому 
ж зв'язку хотілося б згадати про подієві заходи, яким 
властиві певні сезонні страви. Вони пропонуються тіль-
ки в конкретний період часу і вибираючи тур на подібну 
подію, у мандрівника з'являється рідкісна можливість 
познайомитися з окремо взятими місцевими продукта-
ми. А якщо подій немає або ж вони забуті, у сучасному 
світі їх намагаються придумати або відродити і належ-
ним чином рекламувати, адже реклама має сильний 
мотивуючий ефект. Не дарма кажуть, що нове – це до-
бре забуте старе. Так, основою для перспективи розви-
тку подієвого і гастрономічного туризму в окремо взя-
тому регіоні може виступати багата історія, насичена 
подіями, факт із біографії відомого діяча, пов'язаний із 
цією місцевістю, місцева традиція тощо. 

У сучасному світі людина оточена нескінченними 
турботами: робота, сім'я, проте прагнення до пізнання 
чогось нового завжди присутнє в ньому і багато людей, 
як показує практика, чекають із нетерпінням чергової 
відпустки з метою не просто відпочити, а й відвідати 
будь-який захід та паралельно познайомитися з місце-
вою кухнею. З кожним роком кількість таких мандрівни-
ків збільшується, адже кожна подія створює неймовірну 
пишність свого свята, чи то фестиваль, спортивний за-
хід або тур на запуск космічного корабля, побувавши на 
якому, уже складно уявити собі інший формат відпочин-
ку. Таким чином, бажання туристів урізноманітнити свій 
відпочинок, веде до розвитку і поєднання різних видів 
туризму, серед яких особливо популярні гастрономіч-
ний і подієвий. Споживча привабливість подібних турів 
обумовлена їх оригінальністю порівняно із традиційни-
ми варіантами екскурсійних програм або пляжним від-
починком. Останнім часом тури із подієво-гастроно-
мічною спрямованістю стають усе більш модними за-
вдяки вміло проведеним рекламним кампаніям туропе-
раторів. Соціологи заявляють, що успіх на боці тих ком-
паній, які роблять ставку на розширення асортименту 
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саме подієвого і гастрономічного туризму. З огляду на 
високу прибутковість і можливість заробити у "не се-
зон", туроператори прагнуть заповнити цю нішу й уріз-
номанітнити асортимент турів. Гастрономічна подорож 
навколо світу. Подорож із виделкою і штопором. 

Однак поки що українські виробники не поспішають 
пускати екскурсії до себе на виробництво. Однією із 
головних причин цього є низький рівень розвитку сіль-
ського господарства у країні. Виходить, що потенційний 
інтерес у туристів є, проте пропозицій, безумовно, не-
достатньо. Україна має стати лідером у туристичній 
індустрії в рамках державної програми. У ході цієї про-
грами планується значно збільшити кількість українців 
на рідних курортах, а також залучити іноземних турис-
тів. Має бути вирішено безліч питань: розвиток доріг, 
ліній електропередач, готелів і ресторанів. Основним 
завданням, яке належить вирішити державі та приват-
ному сектору спільно, є розвиток українського туристи-
чного ринку в цілому і гастрономічних турів зокрема. 

Висновки і перспективи дослідження. В умовах 
усе більшої конкуренції у сфері туризму і його маркети-
нгу, кожен регіон перебуває в пошуку унікальних проду-
ктів, за допомогою яких можна було б диференціювати 
себе від інших. Сама по собі місцева кухня вже є тією 
платформою, яка містить необхідні ресурси, які можуть 
бути використані як маркетинговий інструментарій для 
залучення клієнтів, просування міст, регіонів або навіть 
цілих країн. Необхідно констатувати, що висунута гіпо-
теза дослідження, яка передбачала наявність вираже-
ного аксіологічного маркування гастрономічного диску-
рсу і транслювання особливостей гастрокультури через 
систему цінностей, повною мірою підтверджена. Як пе-
рспектива дослідження надається опис аксіологічної 
специфіки гастрономічного туризму в рамках широкого 
спектра гастрокультури. Значну зацікавленість являє 
також дослідження процесу глобалізації аксіологічної 
картини світу в гастрономічному дискурсі.  
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ЭКСПЛИКАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ 

Значительное число исследований посвящено национальным гастрономическим предпочтениям и проделано в рамках этногра-
фии, культурологии, истории, краеведения и лингвистики. При этом аксиологические особенности гастрономического дискурса раз-
личных национальных сообществ исследованы не в полной мере, несмотря на высокую степень их значимости для понимания, как 
общего, так и специфического в национальных культурах. Гастрономический туризм, несмотря на его значимость с точки зрения 
аксиологической маркированности и этнокультурной специфики, является малоисследованной областью сферы обслуживания и 
развлечений. В работе рассмотрен статус гастрономического дискурса в аспекте тураксиологии и обоснованы базовые тураксио-
логические категории "концепт" и "дискурс" (понимаемый как ситуативно-обусловленный вид деятельности), которые служат в 
данном исследовании выявлению тураксиологических (культурно-ценностных) характеристик гастрономического дискурса. Гастро-
номический дискурс описывается ценностными характеристиками в параметрах добывания пищи (сельское хозяйство, охота, рыбо-
ловство, совершение покупок), приготовления еды, бытовой, эстетической, ритуальной, социальной иерархизации пищевых прио-
ритетов. Таким образом, акты коммуникации, сопровождающие процессы добывания, приобретения, обработки и потребления пи-
щевых продуктов, кулинария, в их национально-культурном своеобразии образуют особую систему – гастрономический дискурс, 
квалифицируемый в терминах аксиологии, так как в нем отражаются и концентрируются нормы, ценности, как общечеловеческие, 
так и принадлежащие определенной культуре, а также субъективные, гендерные и социальные характеристики, стереотипы, тра-
диции, признаки национальной самоидентификации. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, гастрономический дискурс, аксиологические концепты, акты коммуникации добыва-
ния пищи, национально-культурное своеобразие, гастрономия, здоровая пища в украинской культуре. 
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GASTRONOMIC TOURISM: EXPLORATION OF ACSYOLOGICAL CONCEPTS 

A significant number of studies are devoted to national gastronomic preferences and done in the framework of ethnography, culture, history, local 
lore and linguistics. At the same time, the axiological features of the gastronomic discourse of various national communities have not been fully 
explored, despite the high degree of their importance for understanding both the general and the specific in national cultures. Gastronomic tourism, 
despite its importance in terms of axiological marking and ethno-cultural specifics, is a little explored area of the sphere of service and entertainment. 
The paper considers the status of gastronomic discourse in the aspect of turaxiology and bases the Turaksyological categories "concept" and 
"discourse" (understood as a situationally conditioned activity) that serve in this study to identify the turaxiological (cultural-value) characteristics of 
gastronomic discourse. Gastronomic discourse is described by values in the parameters of obtaining food (agriculture, hunting, fishing, shopping), 
cooking, household, aesthetic, ritual, social hierarchy of food priorities. Thus, the acts of communication accompanying the processes of obtaining, 
acquiring, processing and consuming food, cooking, in their national and cultural originality form a special system – a gastronomic discourse that is 
qualified in terms of axiology, since it reflects and concentrates norms, values, as universal, so belonging to a certain culture, as well as subjective, 
gender and social characteristics, stereotypes, traditions, signs of national self-identification. There is an inadequate depth of theoretical generalization 
of the material in the present period. The extraction, processing and consumption of food products is accompanied by communicative acts that, in their 
national and cultural identity, form a system of gastronomic discourse that should be described in terms of axiology, as it reflects ethno-cultural and 
universal norms, values, stereotypes, characteristics and other signs of national self-identification. In the Ukrainian gastronomic discourse, "kitchen" 
verbalizes the axiological attitude to the Ukrainian national methods of cooking and national dishes: mainly a highly positive assessment of Ukrainian 
cuisine. Differentiation of female and male roles in gastronomy, where women and cuisine play a dominant role, are the value of gastronomic discourse 
in Ukrainian culture. The hyponyms "taste of childhood", which is part of the concept of "taste", accumulates the ideas and preferences of each 
individual and is the most subjectively colored. There is a tendency towards a nostalgic experience of the values of the previous era. The economic 
aspect of healthy nutrition is given great attention – in the Ukrainian gastronomic discourse, healthy food is described as inaccessible in price, 
economic reasons justify the preference for harmful food. At the present stage of human activity, attractive characteristics for modern society, such as 
high quality of raw ingredients, highly ethical and ethical way of farming, multiculturalism are emphasized: Ukraine now deserves to acquire the status 
of a country of gastronomic tourism due to the mixture of culinary cultures. 

Keywords: gastronomic tourism, gastronomic discourse, axiological concepts, acts of communication of communication, food extraction, na-
tional and cultural identity, gastronomy, healthy food in Ukrainian culture. 
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