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ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНСТРУКТ 

 

Постановка проблеми. Кулінарні традиції країн світу закладалися 

сторіччями, так як отримували вплив численних факторів, серед яких і 

вплив кліматичних умов та географічного положення, економічний 

добробут країн і ступінь впливу їх культур. Поступово формувався 

етнос країни і як наслідок даного процесу – становлення 

гастрономічних особливостей. Відповідне твердження доводиться 

принаймні тим фактом, що люди, від природи всеїдні, в різних 

національних культурах харчуються по-різному, тому «хочеш пізнати 

культуру країни – спробуй її на смак». Саме з цією метою і 

сформувалося новий напрямок – гастрономічний туризм.  

Становлення теоретико-методологічної лінії у вивчені їжі як 

культурного феномена припадає на 1960-ті – 1970-ті і пов’язано із 

дослідницькою діяльністю структуралістів. В працях К. Леви-Сроса, Р. 

Барта та М. Дуглас отримує розробку ідеї їжі як специфічного 

культурного коду. На рубежі 1980–1990-х років в зарубіжній науці 

сформувався особливий напрямок досліджень – food studies. Віддавши 

данину скрупульозності конкретних досліджень, не можна не 

відмітити, що відсутність єдності в дослідницьких твердженнях 

породжує мозаїчність уявлень про їжу як феномен культури. В 

українській гуманітаристиці та зокрема географії проблемне поле «їжа 

и культура» розроблялось переважно етнографами и філологами. 

Разом з тим можна констатувати, що не дивлячись на значне число 

різноманітних досліджень сфери харчування, ряд проблем 

залишаються за межами розгляду. Перш за все зберігається 

неоднозначність понять «гастрономічна культура, «гастрономічний 

туризм». Окрім того, розробка теоретичних аспектів гастрономічної 

культури і гастрономічного туризму також відрізняється не повнотою. 

 Очевидно, що в цій області існують певні норми, уявлення, про 

престижність та доречність страв і практик, які розділяються 

більшістю. Окрім того, розробка теоретичних аспектів вище 

зазначених термінів та уявлень залишаються не висвітленими. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішення 

поставленої в науковому досліджені проблеми спирається на широке 

коло джерел різного характеру. Увагу літературознавців приваблює 

семантика харчових образів в художніх творах (І. П. Котляревського, І. 

С. Нечуй-Левицького, Т. Г. Шевченка, Лесі Українки, М. М. 
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Коцюбинського М. М. Бахтіна, Ю. М. Лотмана, І. Віницкого, В. 

В. Хімич та ін.) на стику лінгвістики, фольклористики і етнографії 

розвивалися етнолінгвістичні дослідження традиційної їжі (Н. І. та С. 

М. Толстие, К. В. П’янкова), розгляд гастрономічної культури як 

феномен культури повсякдення зустрічаються в працях (X. Абельса, Б. 

Вальденфельса, П. Бергера, П. Бурд’є, Є. В. Зо-лотухиної-Аболіної, Г. 

Іоніна, І. Т. Касавина, Г. С. Кнабе, В. Д. Лелеко, А. Лефевра, Т. 

Лукмана, Б. В. Маркова, М. де Серто, А. Шюца, Н. Эліаса, L. Giard, Е. 

Hankiss). Уривчасті відомості про харчові звички того чи іншого 

народу чи стану зустрічаються у працях (П. Гіро, І. Є. Забеліна, Н. І. 

Костомарова, А. В. Терещенко та ін.). Дослідження присвячені історії 

повсякденної культури і праці з історії їжі та окремих харчових 

продуктів, а також цілісного культурологічного аналізу сфери 

харчування розкрито, такими авторами як (С. Адон’єва, С. Бойм, Ф. 

Бродель, Є. Глаголєва, Ж. Ле Гоффа, І. Є. Забеліна, Н. І. Костомарова, 

Ю. М. Лотман, М. С. Неклюдова, Ж.- Н. Ро-бер, А. В. Терещенко, І. 

Утєхіна, І. Богданова, Т. Б. Забозлаєва, Л. Зауалі, В. М. Ковальов, Е. 

Костюкевич, М. Курланскі, Е. Д. Меджитова, Д. Мішель, Н. 

П. Могильний, В. В. Похльобкіна, Д. Ребора, М. Сирникова, І. 

Сеффрон, В. Effros, V. Leschziner, R. Spange, М. Монтанарі, А. Каппаті, 

Ж.-Ф. Ревеля, Г. Д. Гачева). Для розкриття вітчизняної гастрономічної 

культури і її рецепції в суспільстві окреслено коло художнього, 

публіцистичного і мемуарного характеру, до числа якого відносяться 

твори (М. В. Гоголя, І. Ільфа, Є. Петрова П.П. Чубинського, М. 

А. Маркевича, Хв. Вовка, А. Канівського, А. І. Димінського, С. Носа, 

М. М. Шевченка, В. Гнатюка, З. Клиновецької, К. Мошинського, В. К. 

Борисенко, В. Ф. Горленко, О. М. Кравець, О. Ф. Кувеньова, В. А. 

Маланчук, Т. Ю. Стельмах, Л. Артюх та ін.) [1–11, 19–24]. 

Кількість праць, спеціально присвячених хоча б окремим аспектам 

їжі та харчуванню українського народу, поки що не дуже значна, а в 

контексті становлення творчого сегменту – гастрономічного туризму, 

який сприяє розвитку етнічної культури і є стійкою основою для 

вивчення території, ландшафту, пейзажу, культур, місцевих продуктів, 

аутентичної кухні взагалі оминала увага наукового загалу. Метою 

даної статті є виявлення соціокультурної обумовленості та специфіки 

форм репрезентації гастрономічної культури та гастрономічного 

туризму і географічних особливостей в Україні.  

Виклад матеріалу дослідження. Дане наукове дослідження 

представляє собою одну із перших спроб вітчизняної науки виробити 

методологію комплексного аналізу феномена гастрономічна культура і 
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гастрономічний туризм і його способів репрезентації на матеріалах 

української культури. 

Гастрономічна культура – культурно специфічна система норм, 

принципів і зразків, яка втілюється в способах приготування їжі, в 

наборі прийнятих в даній культурі продуктів та їх поєднань, практиці 

споживання їжі, рефлексії над процесами приготування та споживання 

їжі. Застосування даного поняття в географічних дослідженнях їжі 

дозволяє надати структурований опис харчових норм та їх історичної, 

культурної та соціальної обумовленості, а також проаналізувати 

механізми їх розповсюдження і функціонування в різних культурно-

історичних умовах [1–11]. 

Структура гастрономічної культури як системи включає три 

основні елементи – кулінарну культуру, культуру приймання їжі і 

гастрономічну рефлексію. Гастрономічна культура виконує наступні 

функції: регулятивну, функцію маркирування соціального і 

культурного статусу індивіда, комунікативну, трансляційну, функції 

ідентифікації і інтеграції. При цьому родовими слід вважати 

регуляторну функцію і функцію маркирування соціального і 

культурного статусу. 

Національна кухня – культурний конструкт епохи нового часу, 

який виник в процесі утворення національних держав, який 

репрезентує національну культуру та ідентичність на рівні 

повсякдення. Специфіка побутування розгляданих форм репрезентації 

гастрономічної культури в Україні, пов’язана із значною 

нерелевантністю цих форм соціально-культурним умовам 

українського суспільства. Найбільш суттєвими протиріччями, які 

визначили логіку розвитку репрезентації норм гастрономічної 

культури в Україні, стали наступні: між розвитком простору 

спілкування, які нівелюють прошаркові відмінності і збереження 

жорсткої соціальної структури, між не сформованістю нової моделі 

гастрономічної культури і необхідністю легітимації і трансляції її 

норм. 

Висновки. Таким чином, дослідження соціокультурної 

обумовленості і специфіки форм репрезентації гастрономічної 

культури дозволяє поглибити знання про механізми функціонування 

культури повсякдення, пояснити ряд загальних питань теорії і історії 

гастрономічної культури та гастрономічного туризму. Аналіз 

гастрономічної культури дозволяє вийти, на більш глобальні питання 

формування ідентичності, трансляції норм та цінностей, особливостей 

культури України, що відповідає розумінню повсякденності як сфери 

заломлення магістральних значень епохи.  
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