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Віртуальний товар однієї категорії можливо продавати у необмеженої 
кількості. 

Сучасна епоха дійсно формується, перш за все, як економічна 
реальність. Можливо завдяки превалювання цінностей у світі. Здається 
дивним навіть «наука про те, що найцінніше», так і не змогла точно 
відповісти, «Що ж таке цінність взагалі?». Саме через неможливість 
подолання суб'єктивного початку самої людини питання про «цінності», а 
отже, і феномена грошей, до сих пір залишається незакритим. 
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ГАСТРОНОМІЯ В ОСОБИСТІСНОМУ, НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ТА ГЛОБАЛЬНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ 

Глобалізаційні соцієтальні процеси, розвиток засобів масової 
комунікації, інтернаціоналізація культури стали каталізаторами 
виникнення потреби у нових засобах переконання з використанням не 
тільки логіки аргументування, а й застосуванням напівсвідомого 
психологічного та емоційного впливу на споживача. З точки зору сучасних 
практик їжа служить не тільки засобом передачі інформації, а й впливає на 
співрозмовника, регулюючи цим особистісні стосунки, ментальний стан та 
поведінку. Саме тому питання гастрономічного впливу стало 
міждисциплінарним об'єктом досліджень у науковому світі. 

Однією з найбільш актуальних проблем науки сьогодення є 
дослідження впливу та інтеграцій в сучасній політичній сфері, тому цілком 
логічно, що цей об'єкт досить рано потрапив у поле зору різних 
гуманітарних дисциплін - антропології, етнології, соціології, політології, 
історії, психології, а роботи ряду дослідників (П. Роковер, Г. Моргентау Р. 
Дж. Най, Е. Ротшильд, К. Паарлберг, Дж. Рейнольдс) [див.: 9-13] 
висвітлили проблему в межах співвідношення їжі, влади та їх 
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дуалістичного симбіозу. Теорії про специфічну владу гастрономічного над 
індивідами розкриті російськими та українськими дослідниками 
Г. Почепцовим, С. Кара-Мурзою, А. Павловською, І. Сохань, І. Набруско, 
В. Ціватим, Л. Матлай, І. Ніколенком [див.: 1-8]. 

А.В. Павловська зауважує, що з їжею пов'язане виникнення та 
розвиток перших цивілізацій, розподілу праці, ріст населення, торгівля та 
війни. Історично їжа створювала емоційний трансцендентний зв'язок між 
людьми всупереч мовним бар'єрам. Переламати хліб з кимось (фраза 
прозвучала ще у Біблії для позначення Євхаристії) передбачає і зближення 
людей, націй, державних утворень, або, метафорично, «завоювання 
сердець та умів». Їжа також сприяла виникненню прийнятних моментів 
для виголошення тих чи інших слів, допомагала «переварити угоди», що 
укладалися між племенами, кланами, державними утвореннями. 

Їжа становить базис міжнародної інтеграції та глобалізації, в які 
активно залучені транснаціональні компанії. Сьогодні, на думку як 
закордонних дослідників (Е. Ротшильд, Дж. Най), так і українських 
(В. Ніколенко), продукти харчування використовуються як потужне 
знаряддя боротьби з суперниками (заборона на певні види їжі) [13]. І ніщо 
не створює такого негативного образу народу, як опис його неприємних 
харчових звичок. Разом з тим багато народів цілком усвідомлено, на 
державному рівні, використовують свої гастрономічні традиції для 
створення позитивного уявлення про свою країну. 

Кухня є провідником національних цінностей, які з часом стають 
космополітичними, на прикладі розповсюдження по світу фаст-фуду і 
різного роду нових видів харчування. Вони з'являються скромно і 
непомітно, впроваджуються у смаки населення і тільки потім перетворять 
традиції і спосіб життя, а з ними і світосприйняття та ідеали. Фаст-фуди, 
витісняючи національні традиції, об'єднують людей, в якийсь єдиний 
світовий простір під гаслом «всі ми люди, всі ми брати, і ми їмо однакову 
їжу». В епоху ж масової мобільності і масових міграцій національна їжа 
нерідко залишається єдиним потужним фактором культурної глобалізації в 
світі, а отже - і впливом на масову свідомість. Наразі в публічному 
просторі про їжу та ціну на неї доволі часто згадують під час 
передвиборних кампаній, насамперед у країнах, що розвиваються. 
Говорять про мінімальний «кошик споживання», який є своєрідним 
еквівалентом стабільності. 

Разом з тим їжа - важливий фактор національної самосвідомості. 
Досить тільки згадати такі країни як Італія та Франція, які пестять і 
плекають свої харчові традиції на противагу європейській глобалізації. 
Навіть англійці, зазвичай не приділяючи належного значення своїм 
кулінарним досягненням, в останні роки, все більше роблять акцент на 
«Great British)) - чаях, біфштексах, фіш-енд-чіпсах та інших знакових для 
країни продуктах. «Культурна експансія» по-японськи доволі ефективно 
відбувається на тлі їхньої споконвічної, унікальної системи харчування -
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суші-барів, які за популярністю в усьому світі можуть посперечатися з 
культовим брендом сучасного капіталізму - «Макдональдсом» [6, с.28]. 

Гастрономія як основний компонент ідентичності: етнічної, 
релігійної, соціально-політичної підтримує і поширює національні традиції 
з великої літери. Колонізатори в новий час, так само як і мігранти 
сьогодення, завжди несли з собою свою гастрономічну традицію як 
символічний шматочок рідної землі, який зберігається довше і адаптується 
важче, ніж інші культурні складові. На підтримку цієї думки, вчені 
встановили, що громадське харчування в Радянському Союзі сприймалося 
як ефективне знаряддя створення людського донора для вирішення 
амбіціозних політичних завдань партійної номенклатурної верхівки, 
насамперед, ідеологічного, економічного домінування у світі [9, с.367]. 

Незважаючи на сучасну різноманітність і достаток, їжа продовжує 
панувати над умами людства і впливати на життя людей. Досить тільки 
згадати масове божевілля XX ст. - дієти, відродження і розвиток ідеї 
лікувального харчування або загадки сучасної харчової інтеграції, коли в 
маленькій крамничці в глушині лапландських лісів дешевше купити 
еквадорський мед або голландське варення, ніж продукти місцевого 
виробництва. Молоде ж покоління, багато представників, якого рекламу 
харчових продуктів сприймають як фактор сучасної культури, буквально, 
ростуть на ній, знають напам'ять, цитують, як колись цитували книги, а 
потім фільми. 

Гастрономія в таких процесах завжди виявлялася вагомим і дієвим 
інструментом збереження індивідуального смаку, як наслідок - власної 
унікальності. Упродовж усієї історії людства харчування завжди було 
значним і стійким чинником, що визначав рівень розвитку суспільства. На 
історично сформований традиційний характер харчування вплинула низка 
чинників, що визначають культуру споживання їжі, а отже - спосіб життя. 
Споживання їжі - процедура, пов'язана з соціально-культурними формами 
поведінки людей (обрядами, ритуалами, церемоніями тощо), вона 
супроводжує різні події людського життя. Спільне прийняття їжі - це не 
тільки насичення, втамування голоду, а й спілкування людей, а сама їжа в 
цьому спілкуванні стає символом, знаком. Гастрономія не тільки має 
вирішальне значення для виживання індивідуальних споживачів, а також 
для виживання та розповсюдження сучасної національної держави [4, 
с.319]. 

Гастрономія як основний компонент ідентичності є дуже ефективним 
інструментом влади, тому що вона завойовує країни і народи без зброї і є 
провідником чужих ідеалів та цінностей, що є головним результатом 
впливу як суб'єктно-об'єктних, так і суб'єктних відносин. Гастрономія не 
тільки має вирішальне значення для виживання індивідуальних 
споживачів, а також для виживання та розповсюдження сучасної 
національної держави. Харчування має велике кумулятивне значення й 
суттєво типізує розвій соціального, культурного, економічного та 
політичного життя будь-якого соціуму. Зміна поведінки мас через 
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сприйняття, символіку та культуру, елементом якої є їжа, відбувається в 
контексті формування соціокультурного простору. 
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