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Інформація про склад робочої дослідницької групи 

Робоча дослідницька група складалась із 2 осіб, студенток 1 курсу 

магістратури, ОП «Соціальні технології» Королюк Катерини та Петренко 

Олександри, між якими були розподілені обов’язки наступним чином:  

 Опрацювання теоретичного матеріалу – Петренко Олександра. 

 Аналіз наративів додаткових матеріалів – Петренко Олександра. 

 Аналіз масиву даних студентських наративів – Королюк Катерина. 

 Взаємодоповнювальний аналіз студентських наративів, а також 

наративів додаткових матеріалів – Королюк Катерина та Петренко 

Олександра. 

 Підготовка та оформлення звіту – Королюк Катерина. 

 Підготовка та оформлення презентації – Петренко Олександра. 

 

 

Технічне завдання 

 

 

 

на проведення соціального дослідження «Практики харчування під 

час війни» в партнерстві з громадською організацією «Центр 

гастрономічних досліджень» та проєктом «їzhakultura» 

 

 

ПЕРЕДУМОВИ / ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ТА ЦІЛЬОВА 

АУДИТОРІЯ 
Гастрономічні дослідження у багатьох академічних школах активно 

розвиваються і залучають все більше вчених. Стрімкий сплеск зацікавлення 

дослідженнями їжі у 80-х роках ХХ ст., сприяв появі міждисциплінарних 

праць, у яких розглядаються важливі питання економічного розвитку, 

соціальної нерівності, ідентичностей та активізму здійснених через аналіз 

харчових практик, гастрономічної культури, кулінарних традицій.  В Україні, 



до недавнього часу, їжа, гастрономія розглядались у площині етнографії чи 

історії повсякдення, проте все більше науковців, розуміючи потенціал цього 

напрямку долучаються до гастрономічних досліджень.  

Війна, що охопила Україну від 24 лютого 2022 року позначилася зокрема 

на практиках харчування: на процесах придбання, зберігання та розподілу 

продуктів харчування, практиках приготування та споживання, в переоцінці 

пріоритетів щодо вживання та в осмисленні цінності їжі та пиття; в 

соціальних практиках обміну, спільного приготування, розподілу та 

благодійності.   

Цільовою аудиторією даного дослідження виступатиме авторський 

колектив студентства (практикантів) як представників молоді та осіб з 

їхнього оточення чи фокусу спостереження.  

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Стратегічна мета. Результати даного соціального дослідження 

спрямовані на пошук відповідей щодо практик харчування людей в час війни. 

Результати дослідження цінні у подальшому використанні істориками, 

соціологами, культурними антропологами, дослідниками гастрономічних 

студій та аналітиками теми війни. В медійному аспекті оприлюднення 

результатів здатне підвищити обізнаність аудиторії з культурою практик 

харчування під час війни, з соціальним виміром споживання їжі у воєнний 

час та продемонструвати особливості харчової поведінки в контексті війни.  

 

Практична мета: у результаті дослідження сформувати емпіричний 

масив даних та дізнатись про досвіди і практики харчування в час війни; 

класифікувати отримані дані та звести в систему (наприклад: 

взаємодопомога, переосмислення харчових практик, нові кулінарні практики, 

розподіл продуктів, формування нових горизонтальних зв'язків сусідства, 

тощо), виявити нові «правила» в харчуванні, які сформувалися під час війни 

чи сформували своєрідну «нормальність» в умовах війни, з’ясувати чи 

існують упередження або стереотипи щодо придбання, споживання та 

вживання їжі. Інші аспекти, що проявлять себе в інформаційному масиві. 

 

Завдання: 
 Опанувати автоетнографічний метод дослідження. Крізь призму 

власної історії (усна історія як автоетнографія* - розповідь самому 

собі) описати особисті міркування, спробувати осмислити і 

проаналізувати інші відомі (як особисто спостережувані, так і такі, про 

які чули від інших чи читали в медіях) досвіди харчування в умовах 

війни (про продукти, про процес приготування, про вживання, про ...) - 



від 24.02.2022 до теперішнього. Особисті міркування можна доповнити 

думками людей з власного кола оточення (рідні, близькі - колеги, друзі, 

сусіди, родичі та ін.), яких опитати методом вільного інтерв’ю 

(соціально-антропологічні нотатки). Якщо є можливість – додати до 

оповіді фото з власних чи дружніх архівів, чи графічні замальовки, чи 

будь-який інший візуальний супровід до наративу. 

 Ознайомитись з емпіричним масивом зібраних наративів.  

 Етап аналітичної роботи може бути доповнений додатковими методами 

збору даних (методикою вільних асоціацій; експрес-опитуванням; 

контент-аналізом тощо). 

 Класифікувати змістові частини. Виокремити описані досвіди та 

практики в систему (наприклад: взаємодопомога, переосмислення 

харчових практик, нові кулінарні практики, розподіл продуктів, 

формування нових горизонтальних зв'язків сусідства, тощо). Виявити 

нові «правила» в харчуванні, які сформувалися під час війни чи 

сформували своєрідну «нормальність» в умовах війни. Зафіксувати 

інші аспекти харчової поведінки. 

 

Обов’язки виконавця: 
 сформувати емпіричний масив інформації; 

 підібрати необхідний інструментарій для проведення аналітичного 

дослідження; 

 провести дослідження; 

 сформувати аналітичний дослідницький звіт; 

 презентувати результати дослідження. 

 

Очікувані результати: 
1. Аналітичний звіт , що міститиме: 

 зведений опис результатів проведеного дослідження в узагальненому 

вигляді,  

 додатки з інфографікою (за наявності),  

 необхідні висновки, 

 резюме щодо цінності отриманих даних та досліджуваної тематики. 

2. Презентація дослідження. 

3. Публікація науково-популярного тексту в рамках результатів дослідження. 

 

Термін проведення: 16 травня - 5 червня 2022 року 

 

 

 



Анотація 

Анотація. Харчування є невід’ємною складовою людського існування. 

Дослідженням харчової поведінки на різних історичних етапах займалися 

такі фахівці як К. Леві-Строс, Л. Февр, Д. Багалій, М. Маркевич, серед 

українських сучасників: М. Душар, О. Брайченко, О. Сокирко та ін. В Україні 

одним із провідних центрів вивчення гастрономічної поведінки є науковий та 

освітній проєкт про гастрономічну культуру «Їжакультура».  

Після розв’язання РФ війни в Україні проблема харчової поведінки 

реактуалізувалася. Зміни, пов’язані з загрозою життю людей, з вимушеною 

зміною місця проживання, зі стресом, страхом, невизначеністю перед 

майбутнім мають значний вплив на харчування українців. У межах даного 

дослідження ми пропонуємо визначити міру і зміст цього впливу, 

виокремити тенденції харчування українців у воєнний період.  

Ключові слова: їжа, війна, гастрономічні практики, продукти 

харчування. 

 

 

Робочий план соціального дослідження 

 

Види роботи Виконавці Дедлайн 
1-й етап Варто відмітити, що виконавцями є кожен з 7 учасників 

дослідження, однак у даному документі ми 

зазначатимемо виконавців у межах нашої дослідницької 

групи 

Формування емпіричного 

масиву даних методом 

написання автоетнографії 

щодо заданої теми 

кожен з 7 учасників 23.05 

2-й етап  

Підписання зобов’язання 

про нерозповсюдження 

інформації в отриманих 

даних 

кожен з 7 учасників 23.05 

Ознайомлення з масивом 

даних 

Королюк Катерина 

Петренко Олександра 

23.05 - 25.05 

Аналіз масиву даних Королюк Катерина 25.05 - 28.05 

Ознайомлення з 

теоретичними матеріалами 

заданої проблематики 

Петренко Олександра 25.05 - 26.05 

Ознайомлення з 

додатковими матеріалами 

Петренко Олександра 26.05 - 28.05 

Аналіз додаткових 

матеріалів 

Петренко Олександра, 

Королюк Катерина 

28.05 - 29.05 



Аналіз результатів Королюк Катерина, 

Петренко Олександра 

30.05 

Підготовка програми 

соціологічного дослідження 

Королюк Катерина, 

Петренко Олександра 

31.05 

3-й етап  

Створення індивідуального 

звіту 

Королюк Катерина, 

Петренко Олександра 

01.06 

Створення групового звіту Королюк Катерина 02.06 

Створення презентації Петренко Олександра 01.06 - 02.06 

Захист  Королюк Катерина, 

Петренко Олександра 

03.06 
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ВСТУП 

 

Анотація. Харчування є невід’ємною складовою людського існування. 

Дослідженням харчової поведінки на різних історичних етапах займалися 

такі фахівці як К. Леві-Строс, Л. Февр, Д. Багалій, М. Маркевич, серед 

українських сучасників: М. Душар, О. Брайченко, О. Сокирко та ін. В Україні 

одним із провідних центрів вивчення гастрономічної поведінки є науковий та 

освітній проєкт про гастрономічну культуру «Їжакультура».  

Після розв’язання РФ війни в Україні проблема харчової поведінки 

реактуалізувалася. Зміни, пов’язані з загрозою життю людей, з вимушеною 

зміною місця проживання, зі стресом, страхом, невизначеністю перед 

майбутнім мають значний вплив на харчування українців. У межах даного 

дослідження ми пропонуємо визначити міру і зміст цього впливу, 

виокремити тенденції харчування українців у воєнний період.  

Ключові слова: їжа, війна, гастрономічні практики, продукти 

харчування. 

Актуальність дослідження. Гастрономічні дослідження у XXI столітті 

набувають особливого поширення, що першочергово пов’язано з 

тенденціями молоді до ведення здорового способу життя, дотримання дієт та 

доглядом за своїм зовнішнім виглядом. Тому харчова поведінка та її 

вивчення стало міждисциплінарною задачею, до рішення якої задіяні 

різноманітні галузі науки, серед яких соціологічна, історична, біологічна, 

медична, екологічна науки і т.д.   

Сучасна російсько-українська війна створила нову область для 

дослідження у структурі гастрономічних звичок – харчування під час війни. 

Дана тема є актуальною для наукової плеяди, оскільки численній кількості 

українців, навмисно чи ні, довелося змінити звичний раціон харчування, що, 

в свою чергу, може вплинути як на загальний фізичний стан людини, так і на 

психічно-емоціональну складову. Проведення досліджень за заданою 

тематикою надасть можливість встановити тенденції щодо харчових звичок в 

умовах війни та допоможе сформувати рекомендації українцям як не лише 

підтримати своє здоров’я під час воєнного стану, а й  зберегти його. Оскільки 

з прагматичної точки зору країні знадобиться здорове населення задля 

відновлення економічного потенціалу України та її демографічної складової.  

Історіографія гастрономічних досліджень. Гастрономічні 

дослідження – відносно новий напрямок для українських дослідників, 

оскільки кількість науковців, що займаються даною тематикою нечисельна. 

Проте, власне вивчення харчових звичок не є суцільно незвіданою стежкою, 

тому що початок досліджень у даному руслі почався задовго до сучасності, а 



саме, зародки припадають на XIX ст., коли відбувалося формування 

досліджень побуту у структуру якого долучали і гастрономічні звички 

населення. 

Становлення інтересу до процесу харчування було закладено у країнах 

Західної Європи, серед науковців варто виокремити декілька постатей, котрі 

посприяли розвитку у напрямку гастрономічних досліджень. Однією з 

перших робіт, пов’язаних з детальним дослідженням процесу харчування, є 

трактат Ж. А. Брійя-Саварена «Фізіологія смаку, або трансцендентальна 

гастрономія», 1825 р., у якому автор висвітлює думку, що гастрономія – не 

лише про їжу, як таку, а йдеться про сам процес приготування, вживання, що 

породжує певні сталі принципи та звички у суспільстві [2]. 

Серед західних науковців до гастрономічних досліджень звертався  

Л. Февр, котрий висловлював думку щодо їжі як не лише біологічно 

важливого елементу в житті людини, а й як соціального маркеру. 

Послідовниками даної думки стали Ф. Бродель, а також К. Леві-Строс, який 

вів мову про значення гастрономії для формування соціальних зв’язків [5]. 

В Україні, згадуючи про фундамент гастрономічних досліджень, 

називають імена Ф. Вовка з його працею «Студії з української етнографії та 

антропології», М. Маркевича «Звичаї, повір’я, кухня і напої «малоросіян»», 

М. Сумцова, Д. Багалія та ін. Примітним є те, що для досліджень українських 

науковців періоду  XIX-XX ст. було характерним проводити дослідження і 

групувати дані згідно регіональних особливостей України [4]. 

Сьогодні дослідження харчової поведінки населення в Україні 

пов’язані першочергово з такими установами, як Інститут народознавства 

НАНУ, науковий проєкт «їzhakultura (їжа культура)», до участі в якому 

залучені ряд науковців з різних галузей знань (історія, соціологія, 

культурологія, біологія і т.д.), котрі займаються розвитком гастрономічних 

досліджень на теренах України. 

Проблемна ситуація. Російсько-українська війна 2022 р. стала 

стресовим чинником для мільйонів українців, що позначилося на 

фізіологічних та психічно-емоціональних процесах населення. Багато осіб 

зазнали змін у своєму звичному способі життя, що включає в себе і 

гастрономічні звички.  

До війни в Україні, як і в більшості інших країн світу, можна було 

простежити тенденцію щодо появи нової моди на здорове харчування та 

здоровий спосіб життя, в цілому, особливо серед молодого покоління. Напад 

РФ на Україну та, як наслідок, стрес, депресія, страх, невизначеність 

призвели до суттєвих змін у побутовій сфері для українського суспільства, 

включаючи процес харчування. Тому, вважаємо доцільним прослідкувати 

зміни у харчовій поведінці, пов’язані з початком російсько-української війни 



2022 р. та встановити тенденції гастрономічної поведінки українців під час 

війни. Отже, формуємо наукову проблему - невизначеність харчових 

тенденцій українців у період російсько-української війни.  

Тема: гастрономічні практики українців в умовах війни в Україні. 

Мета: з’ясувати тенденції та особливості харчових/гастрономічних 

практик українців під час воєних дій/війни в Україні. 

Об’єкт: наративи щодо харчової поведінки в умовах війни студентів 

соціальних технологів КНУ. 

Предмет: тенденції та особливості харчової поведінки у мовах війни. 

 

Завдання: 

 Здійснити оглядовий теоретичний аналіз з заданої проблематики;  

 Здійснити аналіз вихідних даних; 

 Визначити головних акторів наративів; 

 Виокремити тенденції гастрономічних практик; 

 Відтворити хронологію змін у харчовій поведінці; 

 З’ясувати «нові» правила харчування в умовах війни. 

Нульова гіпотеза: населення поступово повертається до звичайних, 

«довоєнних» харчових практик з деякими обмеженнями залежно від регіонів 

проживання. 

Фактологічні джерела. Еміричною базою для дослідження тенденцій 

гастрономічних практик в умовах війни були масиви даних 

автоетнографічного дослідження, а також статті та візуальні матеріали 

представлені у списку використаних джерел. 

Відзначимо, що у ході роботи нами були використані наступні методи: 

автоспостереження та автоетнографія для саморефлексії щодо досвіду 

харчування в умовах війни;  неструктуроване інтерв’ю для більшого 

теоретичного насичення автоетнографії; аналіз документів для аналізу 

наративів у масиві даних та додаткових матеріалах; конвенційний контент-

аналіз для визначення схем кодування і інтерпретації даних; індукція для 

формулювання певних загальних тенденцій; синтез та узагальнення для 

вироблення висновків.  

Наукова новизна отриманих результатів. У межах даної роботи 

запропоновано розглянути та узагальнити досвід харчування в умовах війни 

студентів соціологів, а також доповнити його елементами з інших доступних 

джерел публічного простору. 

Операціоналізація основних понять 

Апетит – емоційне відчуття, пов’язане з прагненням людини до вживання 

певної їжі. 



Гастрономія – наука, що вивчає зв'язок між культурою та їжею. 

Гастрономічні дослідження – дослідження у галузі гастрономії стосовно 

процесів, звичок, способів приготування їжі, харчування, що розглядають 

останнє як культурну, комунікативну практику. 

Раціон – склад і норма харчових продуктів, харчовий пайок для людини на 

певний проміжок часу. 

Рецепт – це певна інструкція з приготування кулінарного виробу. Він 

містить інформацію про необхідні продукти, їх пропорції та подає інструкцію 

по поєднанню та обробці. 

Розлади харчової поведінки – це проблеми психологічного характеру, 

пов’язані з порушеннями вживання їжі. 

Харчування – підтримка життя і здоров'я живого організму за допомогою їжі 

– процес поглинання їжі живими організмами для підтримки нормального 

перебігу фізіологічних процесів життєдіяльності, зокрема, для поповнення 

запасу енергії та реалізації процесів зростання і розвитку. 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Аналіз літератури 

Сучасні події, а саме повномасштабне вторгнення РФ в Україну 2022 

р., оновило тематику досліджень для багатьох галузей науки, включаючи 

гастрономічну галузь. Така тенденція простежується з кожною глобальною 

подією, особливо це стосується часу війн. Оскільки під час війни важливо 

підтримувати фізичне та психологічне здоров’я як військових, так і 

цивільного населення, то харчовим звичкам ще з часів світових воєн 

приділялося окреме значення. Наприклад, у статті американського 

дослідника Б. Уансінка зазначається, що під час Другої світової війни за 

період з 1941 по 1945 рр. в США було проведено близько 200 досліджень з 

харчової поведінки американців задля визначення тенденцій харчування та 

створення рекомендацій щодо підтримки здоров’я населення у важкий час 

[12]. Тому російсько-українська війна 2022 р. за аналогією вимушує підняти 

тему гастрономічних досліджень. 

Наразі прослідковується тенденція до надання їжі нового значення. 

Так, продукти харчування наділяються «патріотичним смаком», наприклад, 

синьо-жовтий сир, що виготовляється на Львівщині покликаний 

підтримувати патріотичний дух українців [7]. Процес харчування та 

приготування несе надію та віру у відновлення мирного життя, як у випадку з 



приготуванням їжі на «Азовсталі», де жінка завдяки кулінарії допомагала 

дітям конструювати певну «нормальність» [3], [8]. З’являються і набувають 

активного поширення публікації у вигляді рекомендацій щодо харчування. 

Акцент робиться на підтримці здорового способу життя через їжу завдяки 

вживанню корисних речовин та наповнених вітамінами продуктів [10], [11].  

У XXI ст. поширення набувають сторінки у соціальних мережах, котрі 

присвячені гастрономічним звичкам, і йде мова не просто про канали з 

рецептами, а про ресурси, де діляться новинами, які стосуються харчових 

практик, цікавими рекомендаціями, науковими доробками, аналітикою. 

Наразі на більшості з таких ресурсів першочергово підіймається тема війни, 

що відповідає обставинам сучасності. Одним з таких каналів є «Бетонна 

Галушка», котрий ведеться Дарією Крікуновою, співвласницею бізнесу з 

виробництва ферментованих продуктів. Під час війни вона займається 

волонтерською діяльністю та ділиться своїми думками, історіями щодо змін 

у її харчовій поведінці, а також рецептами, котрі зазнали змін, виходячи з 

воєнних умов [1]. 

Інший схожий проєкт – «Модерна Спіжарка», де висвітлюються 

новини, історії та різні цікаві аспекти, пов’язані з їжею та усім іншим, що 

функціонує навколо їжі. Як і на попередній сторінці, на «Модерній 

Спіжарці» висвітлється тема війни, а саме запущений хештег #ЇжаВійни, за 

поміткою якого можна зустріти історії та новини, пов’язані як з воєнними 

гастрономічними практиками, так і з долею закладів громадського 

харчування [6]. 

І ще один новий проєкт, повз котрий неможливо пройти – 

«War.cookbook», представлений у соціальній мережі Instagram. На сторінці 

присутній ряд дописів – нових рецептів, які з’явилися у вимушений час в 

умовах війни. Також презентовані й історії, пов’язані з приготуванням їжі в 

екстремальних умовах. Дані дописи формуються на основі історій 

підписників, котрі діляться своїм досвідом з харчових практик в умовах 

війни. Присутні й історії, котрі набули розголосу у ЗМІ, наприклад, про кіоск 

з вуличною їжею у Львові, «Кіт», котрий був відкритий переселенцями з 

Ірпеня. Інший приклад: історія з Коломийським борщем для воєнних, котрий 

сушать і відправляють на передову [13]. 

Відтак, відповідно до згаданого матеріалу, пропонуємо виокремити такі 

тенденції (див. табл. 1):  

 Надання патріотичного змісту стравам (див. рис. 1). 

 Кулінарія як спосіб фізичної і моральної підтримки. 

 Професійні рекомендації щодо здорового харчування. 

 Рецепти їжі в екстремальних умовах. 

 



Аналіз наративів 

 

Розпочнемо наш аналіз з виокремлення головних та другорядних акторів у 

представлених в масиві даних [14].  

 

Наратив Головні актори Другорядні актори 

1 
сестра, мама хлопець, друзі, тато, бабуся, 

друг військовослужбовець. 

2 

сусідка по кімнаті-подруга, 

друг. 

психотерапевт, колишній 

хлопець, батьки, студенти, 

друзі, подорожні у вагоні 

потяга: родина з дітьми, 

стюардеса, тривожна бабуся; 

родина друга, родина колеги 

подруги (чоловік на ім’я 

Матіас), бабуся. 

3 
мама, подруга Саша. 

 

бабуся, тітка, знайома, хлопець 

Саши. 

4 

сусідка. студенти, подружки, люди в 

евакуаційному вагоні, мама, 

родина німців. 

5 

сусідка по квартирі, подруга 

Юна, друг Рост, подруга 

Іванка. 

адміністратор, хатні тварини 

(собаки, коти, пацюки, рибка), 

персонал, колишні працівники, 

родина, друзі, постійні 

відвідувачі, бійці ТРО, Ісус, 

військові, діти. 

 

6 близькі, подруга. місцева влада Білої Церкви. 

7 молодша сестра.  знайомі, деякі друзі. 

 

Проаналізувавши дані масиву, можемо виокремити наступні тенденції 

гастрономічних практик в умовах війни: 

1.    Прийом кофеїновмісних/енергетичних напоїв (кава, міцний чай), щоб 

якнайдовше не спати. Ця практика пов’язана зі страхом заснути і 

постраждати від нічних обстрілів, зі страхом пропустити важливі новини, 

сигнали тривоги, тощо. Вживання саме таких напоїв зумовлена необхідністю 

бути постійно «готовим» до будь-якого розвитку подій. 



2. Вживання неякісної/несмачної/незвичної їжі через економію коштів на 

більш важливі потреби. Така практика має на меті зберегти матеріальні 

ресурси на кризові ситуації, випадки. В умовах невизначеності збереження 

ресурсів є важливішим за стандартні харчові звички. Головна ідея – просто 

харчуватись, а зміст і склад цих продуктів в стресі має другорядне значення. 

3. Зменшення рівня ролі їжі, ненадання їй належної уваги на початку 

війни. Більшість респондентів не пам’ятають своє харчування у перші дні 

війни. Опитані не надавали значення цьому і, як правило забували чи то 

взагалі не вказували, що вони вживали. Хоча, потрібно визнати, що не 

завжди і в стабільних мирних умовах важко пригадати вміст свого раціону, 

який був кілька місяців тому назад. Тому, якщо таке вживання не було 

екстраординарним (відсутнім або нетрадиційним), то воно не отримало 

належної уваги. 

4. Попередній запас продуктів харчування. Чутки про можливість 

вторгнення військ РФ на територію України були задовго до самого 

вторгнення. Найбільший пік можливості цієї загрози відбувся з початку 

лютого, коли Київ почали залишати посольства різних держав. Відтак, у 

населення зріс попит на певні групи споживчих продуктових товарів. Дехто 

зробив запас продуктів харчування на всілякий випадок, так чи інакше 

усвідомлюючи вірогідність виникнення проблем з постачанням продуктів 

харчування. До таких продуктів, можна припустити, відносились товари так 

званого споживчого продуктового кошику. Це пов’язано з екзистенційним 

страхом залишитись без їжі. 

5. Необхідність мати висококалорійні продукти харчування 

та/або  продукти довгого зберігання «про запас», що не потребують 

додаткової обробки у дорогу або вдома. Ця тенденція відрізняється від 

попередньої тим, що передбачає наявність вже готових до вживання 

продуктів, на яких можна протягнути деякий час, приміром у бомбосховищі, 

або в дорозі, чи просто без тимчасового доступу до їжі. Приміром, консерви, 

шоколад, горіхи, тощо. 

6. Підготовка стратегічного запасу продуктів під час війни. Ця 

тенденція також має місце в українському суспільстві. Вже після самого 

повномасштабного вторгнення громадяни України зрозуміли, що не 

мають/мають у недостатній кількості запасів харчування і усвідомили 

важливість підготовки такого резерву. Про це повідомлялось і в ЗМІ. Тому, 

припускаємо, що ті, хто не планував формувати такий резерв до війни, могли 

зробити це під час бойових дій у більш спокійних регіонах після відновлення 

роботи магазинів. Додамо, що наявність такого резерву певною мірою 

посилює відчуття захищеності і безпеки. 



7. Відсутність апетиту/Поганий апетит у (перший) період війни. Дана 

тенденція достатньо широкопредставлена, достатньо характерна під час 

воєнних дій у будь-якому регіоні. Вона пов’язана з емоційним станом 

суспільства, з функціями психічного/біологічного регулювання почуттям 

голоду/насиченості. Організм мобілізує ресурси на підтримку і виконання 

важливих функцій, тому може зберігати енергію/витрачати попередні запаси, 

що дозволяє людині почуватись ситою. Однак, стрес може бути не єдиною 

причиною такого явища. З цим можуть бути пов’язані і інші процеси: страх 

за потенційний голод і необхідність мінімізувати харчування; занадто велика 

зосередженість на зовнішніх обставинах (новинах, подіях з близькими, 

тощо), і просто забуття про харчування; апатія і розчарування, свідома 

відмова від їжі, тощо. 

8. Зростання апетиту у перший час. Ця тенденція протилежна 

попередній. Основна різниця у тому, що організм може як сповільнити 

біологічні процеси, задля збереження ресурсу, так і прискорити, щоб запасти 

якомога більше калорій. Психологічний аспект вживання їжі теж пов’язаний 

з відчуттям безпеки. Коли ми їмо, ми робимо це, як правило, не тоді, коли ми 

найбільш вразливі. Тому частково бажання часто їсти може 

супроводжуватись цим природнім бажанням почуватися захищено. Це не 

означає вживання лише їжі у надмірній кількості. Ми передбачаємо і 

вірогідність жувати жуйку чи гризти годинами якусь цукерку. За З. Фройдом 

це фіксація на оральній стадії. Коли постійно потрібно «класти щось у рот». 

У будь-якому випадку це індивідуальна реакція кожного організму, що є 

абсолютно нормальним. 

9. Надмірне вживання солодкого/Зменшення рівня вживання солодкого. 

Також спостерігається тенденція до вживання солодощів у більших за 

звичайні обсяги. Частково це можна пояснити виділенням глюкози, а 

відповідно хибного відчуття щастя, що так не вистачає у тривожні дні. 

Необхідність отримувати дозу приємних відчуттів, швидкі прості вуглеводи 

для енергії – це те, що допомагало окремими групам суспільства почуватися 

краще. Щодо відмови/зменшення обсягів солодкого, то це навпаки може бути 

пов’язано з бажанням стабільності настрою (як знаємо цукор провокує так 

звані «емоційні гойдалки»), або з раціоналізацією подій, що відбуваються. 

10. Наявність сигналу повітряної тривоги впливає на апетит. Прикметно, 

що звуковий сигнал повітряної тривоги також може мати вплив на 

гастрономічні практики суспільства як у бік відмови від їжі, так і у бік 

збільшення обсягів її вживання. Це може бути пов’язано із захисними 

функціями організму, що реагує індивідуально  на потенційну загрозу. 

11. Вживання їжі «через силу». Можемо спостерігати тенденцію щодо 

примусового вживання їжі через необхідність їсти, отримувати енергію, 



попри відсутність такої фізіологічної потреби. У випадку нашого 

дослідження це пов’язано з установкою, що «потрібно їсти, поки є 

можливість/ треба їсти зараз, бо потім може не бути/ не можна перебирати 

їжею, потрібно брати, що є і т.д.». Такі прояви можуть бути колективними 

несвідомими рисами нашого суспільства і не бути пов’язаними з війною 

(історична пам’ять часів голоду, дефіциту, тощо), однак їх загострення під 

час війни все ж спостерігається у деяких випадках. 

12. Економія їжі. Дану тенденцію можна співвіднести із попередньою через 

побоювання щодо можливих труднощів з харчуванням у найближчій 

перспективі. Однак, якщо вживання їжі через силу пов’язане більше з 

харчуванням, попри бажання, то економія навпаки. Почуття голоду імовірно 

присутнє, однак за різного роду міркувань і, як об’єктивних, так і 

суб’єктивних причин, відбувається штучне обмеження/стримування звичної 

кількості вживання їжі. Про цю тенденцію варто сказати більш детально, 

оскільки вона є базовою характеристикою в нестабільних умовах. Це може 

бути як цілком раціональне рішення, так і надмірна тривога за майбутнє. Цю 

тенденцію можна охарактеризувати тезою «Краще їсти по-трошки, але довго, 

ніж не змінювати раціон (у кращому випадку доступ до якого збережено) і 

залишитись без їжі дуже скоро». І тут йдеться не лише про обмежений 

доступ до якісного збалансованого харчування, а до харчування в цілому. 

13. Користування продуктами харчування, наданими волонтерами. Як 

відомо, після початку війни, в Україні та поза її межами були розгорнуті 

волонтерські пункти, де можна отримати їжу та напої. Такі заходи були 

спрямовані на забезпечені наскільки це можливо і де це можливо населення 

продуктами харчування. Розглянемо кілька варіантів звернення до цих 

пунктів, або в цілому до отримання продуктових наборів на безоплатній 

основі. По-перше, у такі пункти зверталися люди з фізіологічної 

необхідності. По-друге, з метою зекономити свої власні ресурси (як 

продуктові, так і матеріальні) на майбутнє. По-третє, «за компанію», тобто це 

могло бути використання звичайних напоїв (вода, чай), але з урахуванням 

самої присутності серед своїх співвітчизників, можливість інтеракції з 

іншими. По-четверте, зловживанням ситуацією з метою, приміром, 

подальшої реалізації цих безкоштовних для людини, але оплачуваних для 

решти, продуктів харчування. По-п’яте, бажання поділитись із близькими, які 

в силу різних причин не можуть дістатись до місця видачі продуктів 

харчування. Відмітимо, що не всі із перерахованих імовірних причин були 

представлені в даних, однак інші спостереження можуть давати підстави для 

таких гіпотез. 

14. Необхідність/бажання розподілення продуктів харчування. Гуманістичні 

засади суспільства ХХІ століття сприяли поширенню такої тенденції як 



розподіл їжі зі своїми ближніми, або незнайомими людьми. Існує теза «Війна 

всіх об’єднує, на ній немає своїх чи чужих». Вона характерна для цієї 

ситуації. Можемо стверджувати, що громадяни активно впроваджували цю 

практику в своє життя у період війни і продовжують це робити. Така взаємна 

підтримка однозначно зближує людей. Обставини і причини цього поділу 

могли бути різні (роздача харчування за відсутності потреби у ньому, 

приміром людина залишила постійне місце проживання і віддала продукти 

тим, хто залишається; продукти, що швидко псуються і їх потрібно 

реалізувати; взаємний обмін продуктами в умовах дефіциту (бартер); 

добровільна дія через спільну трагедію, співпереживання і емпатія (у інших 

немає, а у мене є), тощо. 

15. Зменшення кількості/виключення певних продуктів харчування з раціону 

через зростання їх вартості. Ця тенденція пов’язана з економією ресурсів. 

Вона схожа до тенденції економії їжі чи вживання неякісної їжі через її 

більшу економічну доцільність. Однак під цією тенденцією мається на увазі 

певні обмеження з звичайним вживанням певних продуктів через зростання 

їх вартості вже в умовах війни. Таке зростання пов’язане з рядом обставин: 

труднощі логістики, підвищення вартості пального, дефіцит, втратою 

джерела доходу в громадян, тощо. Приміром, якщо вартість певного 

продукту залишилась б незмінною, то люди продовжували б їх вживати. 

Однак, так як їх ціна зросла, а доходи – ні, відбулась часткова або повна 

відмова від цих продуктів. У нашому дослідженні це також пов’язано зі 

зміною країни і місця проживання досліджуваних. Відмінність у ціні таким 

чином, вплинула на їх вибір при купівлі таких продуктів. 

16. Зменшення кількості/переорієнтація/виключення певних продуктів 

харчування з раціону через їх фізичну відсутність. Відзначимо, що ця 

тенденція пов’язана з дефіцитом або повною зупинкою діяльності деяких 

промислових об’єктів по виробленню тих чи інших видів/марок продуктів 

харчування. Припинення імпорту деяких видів продуктів, переорієнтація цих 

виробників на забезпечення потреб ЗСУ, тощо. Тому населення не може 

продовжувати вживати ці продукти через об’єктивну причину. 

17. Зростання цінності «простої, звичайної» їжі. Відмітимо, що війна так чи 

інакше вплинула на переорієнтацію життєвих цінностей населення. Відтак, 

звичайна у розумінні доступна, традиційна для нашого суспільства їжа стала 

більш цінною, особливо в ті моменти, коли на неї не сподіваєшся (коли 

голодний/а, коли у відчаї, тощо). Таке переосмислення є, радше, 

переживанням негативного досвіду. 

18. Відчуття провини через вживання певних видів їжі чи їжі в цілому. Така 

тенденція пов’язана, на наш погляд, із популярним сьогодні синдромом 

вцілілого. Аргументи, що зустрічалися інтерпретують це так: «Я їм, а в цей 



момент інші – ні. Тут все добре, а комусь погано» і т. д. Озирання на те, що 

хтось у цей момент страждає від недоїдання і викликає почуття провини за 

фізіологічну потребу організму харчуватись у деяких громадян. Також така 

обставина пов’язана і з більш гедоністичними процесами харчування 

(відвідування закладів громадського харчування, вживання алкоголю чи 

інших видів харчування, не пов’язаних і уявленням про «їжу війни», тощо). 

19. Насолода від смакування знайомої/ домашньої їжі. Відчуття себе «по-

домашньому» і спосіб відволіктись. Така обставина дозволяє людям 

абстрагуватись від навколишніх подій, відчути смак, аромат, задоволення від 

прийому традиційної для них їжі. Деяким це допомагає заспокоїтись і дає 

впевненість, що все буде добре. 

20. Повсякденні/традиційні ритуали готування/вживання їжі як захист 

психіки і відчуття «довоєнного періоду». На відміну від попереднього 

пункту, така тенденція пов’язана саме з процесами приготування і способами 

вживання їжі, що дозволяє знову почуватися в умовній безпеці. Дотримання 

родинних або колективних традицій у гастрономічних практиках 

(святкування Великодня приміром) дозволяє людям розслабитись і бути 

щасливими. Адже, якщо є можливість забезпечити собі таку умовну сталість, 

то з’являється надія на краще. 

21. Відвідування закладів громадського харчування і вживання смачної та 

гарно поданої їжі як можливість відчути «довоєнний час». Така тенденція 

притаманна окремим групам людей в окремих регіонах країни, однак 

передбачає те ж саме, що і попередня тенденція. Можливість відтворювати 

традиційні практики, окрім сприяння економіці, дозволяє людям почуватися 

більш захищено, нормалізувати свій емоційний стан. 

22. Прийом їжі як проводження спільного часу, обговорення подій. 

Харчування, окрім задоволення базової вітальної потреби, передбачає 

комунікативну практику, тому ми можемо спостерігати реактуалізацію цієї 

практики під час прийому їжі у воєнний стан як варіант повернення до 

архетипів минулого. Необхідність спілкування посилюється в нестабільні чи 

кризові моменти суспільства. 

23. Готування іншим їжі і забезпечення продуктами харчування як знак 

підтримки як людям, так і тваринам. Оскільки харчування є невід’ємним 

елементом функціонування живого організму, то в суспільстві виникли 

тенденції щодо добровільного залучення окремих груп в процеси 

приготування їжі для своїх співгромадян і для всіх тих, хто цього потребує 

(зокрема і тварин). Відчувати себе потрібним комусь, можливість принести 

суспільну користь, –  аргументи тих осіб, що почали займатись такою 

діяльністю. Такі люди, як правило отримували соціальне схвалення і власне 

внутрішнє наповнення від цього виду волонтерської підтримки. Це є 



показником відповідальності суспільства і його активної громадянської 

позиції. 

24. Зміна у практиках приготування, вживання їжі та розпорядку її 

прийому. За різними обставинами раціон частини українського соціуму 

змінився. Так само змінились в силу різних причин і способи приготування. 

Дехто зміг адаптуватись до нових умов, декому це дається важче. Відбувся 

певний вплив на особливості культурних гастрономічних преференцій 

певних груп населення. 

25. Орієнтація на вирощування продуктів домашнього виробництва. 

Спостерігаємо, що через підвищення вартості продуктів харчування, певний 

дефіцит, тимчасову зміну типу місця проживання (із міста в село), бажання 

перестрахуватись, частина населення повернулась до практики вирощування 

домашніх продуктів. 

26. Гендерні/вікові/етнічні упередження щодо процесів, пов’язаних з 

харчуванням. Дана тенденція, на жаль, має місце бути і в умовах війни. Це 

стосується, зокрема розподілу обов’язків, пов’язаних із харчування, де жінки 

«традиційно» готують, а чоловіки виконують фізичну роботу, щодо приміром 

транспортування продуктів. Також це проявляється в пріоритетності 

забезпечення продуктами тих чи інших соціально-демографічних груп (гасло 

«найкраще – дітям» або «у першу чергу–жінкам і дітям», тощо). Це 

стосується і волонтерських пунктів роздачі їжі, де на молодих здорових 

чоловіків дивляться із підозрою. Стосовно етнічних упереджень, то мається 

на увазі преференція видачі їжі «своїм», а потім – іншим. Припускаємо, що в 

умовах війни суспільство повертається до традиційних йому архаїчних 

практик.  

27. Зменшення варіативності товарів одного виду, дефіцит і підвищення цін 

на продукти харчування в магазинах. Про цю тенденцію ми вже так чи 

інакше зазначали раніше, однак вирішили виокремити її додатково. Хоча це 

очевидний факт, проте ще раз відмітимо. Через проблеми логістики, 

розірвання деяких контрактів, припинення роботи підприємств, що 

опинились на тимчасово окупованих територіях і ряду інших причин у 

перший час війни, та власне і зараз теж, з’явився дефіцит на певні категорії 

харчових товарів, а також зростання їх вартості. Це стосується майже усіх 

видів харчових продуктів. 

28. Нераціональне використання продуктів харчування. Засудження 

несправедливості щодо нерівномірного розподілу/використання продуктів 

харчування. Преференції забезпечення певних груп продуктових товарів за 

ознакою віку, сфери діяльності, тощо. Перейдемо і до тенденцій з більш 

негативною конотацією. Війна, безумовно, посилює не лише згуртованість і 

об’єднання суспільства, але і загострює міжгрупові та міжособистісні 



відносини. Нами помічено тенденція щодо засудження нераціонального 

використання продуктів харчування між представниками різних світоглядів, 

систем цінностей представників різних регіонів проживання, тощо. 

Відзначимо, що ця тенденція більшою мірою є реакцією на суб’єктивну 

інтерпретацію нерівностей у доступі до тих чи інших продуктів харчування. 

29. Вживання їжі швидкого приготування на постійній/частій основі в 

умовах війни. Прикметно, що в умовах нестабільності належному 

збалансованому харчуванню, що передбачає термічну обробку продуктів і 

певні часові затрати на приготування надається другорядне значення. Відтак, 

характерною тенденцією у перший час війни було вживання продуктів 

швидкого приготування, або готових до вживання продуктів. До них 

відносимо: «сухий пайок», бутерброди, закуски, консерви, тощо. Таке 

харчування дозволило зекономити витрати на приготування, однак також 

певною мірою могло негативно вплинути на здоров’я громадян. Після 

послаблення активних бойових дій у деяких регіонах спостерігалась 

тенденція повернення до нормального раціону. 

30. Обмін рецептами та розвиток кулінарних здібностей під час війни. 

Відзначимо, що через переміщення, через зміну у доступі до певних 

продуктів харчування, через бажання обміну і комунікації, через 

взаємопізнання різних культур всередині країни та між країнами, тощо, 

спостерігаємо тенденцію до обміну гастрономічними практиками. Також, 

дехто з населення через появу вільного часу, через залучення до 

волонтерської діяльності, тощо зміг розвинути свої навики приготування їжі. 

31. Повернення до звичайного раціону. Після встановлення відносного 

спокою у певних регіонах, після адаптації організму до життя в сьогоднішніх 

новостворених умовах люди почали повертатись до звичних для себе 

гастрономічних практик. 

32. Частіше приготування улюблених, без особливого приводу. Потрібно 

сказати, що ця тенденція пов’язана з бажанням жити «тут і зараз», відчувати 

радість сьогодні, не відкладаючи життя на потім.  

33.    Кулінарія як форма психотерапії. Дана тенденція повязана із бажанням 

зайнятись якоюсь справою, яка заспокоює і водночас є корисною. 

Можливість проводити час за готуванням і дозволяє розслабитись і 

відволіктись. 

34. Знати «секретні місця», де можна купити дефіцитні продукти 

харчування. В умовах війни людям потрібно бути насторожі і знати, де, коли 

та які види продуктів можуть бути доставлені. Це було характерно лише для 

перших днів/тижнів війни, поки не відновили нормальний режим роботи і не 

налагодили постачання магазини. Хоча деякі продукти і досі залишаються 

дефіцитними, відтак, щоб їх знайти, потрібно «знати місця». 



35.    Посилення уваги до країни-виробника певної продуктової марки та/або 

підтримка вітчизняного виробника. Ця тенденція більшою мірою стосується 

РФ та дружніх до неї країн як агресора та тих, що підтримують такі дії 

російського вищого політичного і воєнного керівництва. Стала більш 

актуальною інформація щодо країни виробника, або цінностей виробника 

навколо ситуації в Україні. Відтак, припускаємо, що продукти харчування 

безпосередньо російського виробництва або з реєстрацією у Росії, або ті, що 

продовжують бізнес у Росії поступово втрачатимуть актуальність серед 

українських споживачів. Актуальнішою могла стати підтримка вітчизняного 

виробника. 

Відмічені тенденції пропонуємо згрупувати в межах 4 тематичних 

блоків: 

1) Гастрономічні практики в умовах дефіциту ресурсів: 

o Користування продуктами харчування, наданими волонтерами. 

o Вживання неякісної/несмачної/незвичної їжі через економію коштів на 

більш важливі потреби. 

o Економія їжі. 

o Необхідність/бажання розподілення продуктів харчування. 

o Зменшення кількості/виключення певних продуктів харчування з 

раціону через зростання їх вартості. 

o Зменшення кількості/переорієнтація/виключення певних продуктів 

харчування з раціону через їх фізичну відсутність. 

o Орієнтація на вирощування продуктів домашнього виробництва. 

o Зменшення варіативності товарів одного виду, дефіцит і підвищення 

цін на продукти харчування в магазинах. 

o Знати «секретні місця», де можна купити дефіцитні продукти 

харчування. 

o Попередній запас продуктів харчування. 

o Підготовка стратегічного запасу продуктів під час війни. 

o Необхідність мати висококалорійні продукти харчування та/або  

продукти довгого зберігання «про запас», що не потребують додаткової 

обробки у дорогу або вдома. 

o Вживання їжі швидкого приготування на постійній/частій основі в 

умовах війни 

2) Харчування як реакція на зміну психоемоційного стану: 

o Прийом кофеїновмісних/енергетичних напоїв (кава, міцний чай), щоб 

якнайдовше не спати. 

o Зменшення рівня ролі їжі, ненадання їй належної уваги на початку 

війни. 



o Відсутність апетиту/Поганий апетит у (перший) період війни 

o Зростання апетиту у перший час. 

o Надмірне вживання солодкого/Зменшення рівня вживання солодкого. 

o Наявність сигналу повітряної тривоги впливає на апетит. 

o Вживання їжі «через силу». 

o Зростання цінності «простої, звичайної» їжі. 

o Відчуття провини через вживання певних видів їжі чи їжі в цілому. 

o Насолода від смакування знайомої/ домашньої їжі. Відчуття себе «по-

домашньому» і спосіб відволіктись. 

3) Гастрономічні практики як частина культурних та комунікативних: 

o Повсякденні/традиційні ритуали готування/вживання їжі як захист 

психіки і відчуття «довоєнного періоду». 

o Відвідування закладів громадського харчування і вживання смачної та 

гарно поданої їжі як можливість відчути «довоєнний час». 

o Прийом їжі як проводження спільного часу, обговорення подій. 

o Готування іншим їжі і забезпечення продуктами харчування як знак 

підтримки як людям, так і тваринам. 

o Зміна у практиках приготування, вживання їжі та розпорядку її 

прийому. 

o Обмін рецептами та розвиток кулінарних здібностей під час війни. 

o Кулінарія як форма психотерапії 

o Частіше приготування улюблених страв, без «особливого» приводу. 

o Посилення уваги до країни-виробника певної продуктової марки та/або 

підтримка вітчизняного виробника. 

o Повернення до звичайного раціону. 

4) Соціокультурні стереотипи в гастрономічних практиках: 

o Гендерні/вікові/етнічні упередження щодо процесів, пов’язаних з 

харчуванням. 

o Нераціональне використання продуктів харчування. Засудження 

несправедливості щодо нерівномірного розподілу/використання 

продуктів харчування. Преференції забезпечення певних груп 

продуктових товарів за ознакою віку, сфери діяльності, тощо. 

 

Також, ми припускаємо, що, крім вищезгаданих причин на гастрономічні 

практики українців в умовах війни могли впливати такі індикатори як: регіон 

перебування та проживання, матеріальний статус, вік, психо-емоційний стан, 

тощо. 

Прикметно, що російсько-українська війна дала поштовх для формування 

«нових», вимушених звичок та гастрономічних практик серед українського 

суспільства, котрі можливо будуть супроводжувати населення протягом 



всього періоду бойових дій у країні. Отже, серед нових «правил» 

харчування в умовах війни виокремлюємо такі: 
1. Вживання більшої за норму кількості солодощів. Стрес викликає бажання 

з’їсти щось таке, що може принести задоволення. Такими речовинами є 

продукти з великими вмістом цукру. Більше того, у шоколаді присутні, так 

звані, «гормони задоволення»: серотонін, дофамін, ендорфіни, котрі 

підвищують настрій. Тому у стресових ситуація виникає бажання їсти 

солодке. 

2. Мати «про запас» консерви, бакалію, печиво, тобто, продукти 

довготривалого збереження, котрі не потребують додаткового 

приготування. Напередодні/у перші тижні війни з’явилася тенденція до 

закупівлі продуктів, котрі є невибагливими до умов зберігання. З плином 

часу відмічається спад масовості даного явища, проте повністю відмови від 

збереження таких харчових запасів не простежується. 

3. Обирати продукти харчування, котрі мають високу поживну цінність. 

Думати наперед, «а можливо…», стало гаслом сучасності, що відображається 

на раціоні населення. Вживати ті харчові продукти, котрі мають високу 

поживну цінність означає мати сили та енергію на будь-які дії, включаючи 

екстрені, а також мати можливість споживати меншу кількість їжі.   

4. Під час вибору продуктів зважати на виробника товару (уникати 

продукції, яку виробляє країна-агресор). Зважаючи на часткову присутність в 

українських магазинах продуктів однією з країн-агресорів (РФ чи Білорусь), 

громадяни свідомо починають уникати продукції, імпортованої з зазначених 

вище країн. Це правило, котре, з великою вірогідністю, закріпиться й у 

післявоєнний час. 

5. Дотримання правил харчування відповідно до оточення, в якому перебуває 

людина або зважаючи на місце проживання. Так, соціальне середовище та 

місце проживання корегують харчові звички людини і формують нові 

відповідно до заданих умов існування. Відбувається, так зване, 

«підлаштовування» під існуючі побутові умови. Наприклад, відсутність 

певних продуктів харчування або їх висока ціна призводить до корегування 

процесу харчування загалом. 

6. Приготування їжі як спосіб боротьби зі стресом, шанс допомогти іншим 

та можливість повернення до відносно нормального ритму життя. Війна 

вимагає наявності нових вмінь або покращення вже набутих, це стосується й 

приготування страв. Для одних це стало своєрідним обов’язком, для інших – 

кулінарія нагадує мирні часи, коли виконання буденних справ було 

невід’ємною частиною домашньої рутини. З іншого боку, приготування їжі 

стає складовим елементом волонтерства, оскільки є нагальна потреба у 

годування бійців ЗСУ, тероборони, ВПО та вразливих категорій населення. 



Таким чином, буденне заняття за часів війни приймає нові форми та 

значення. 

7. Відвідування закладів громадського харчування/приготування їжі з 

«довоєнного» раціону харчування/дотримання певних гастрономічних 

традицій задля підтримки довоєнної нормальності. Наразі у суспільстві 

виникає прагнення максимально наблизитися за своїм раціоном харчування 

до довоєнного періоду, повернутися до своєї власної «норми». Задля 

досягнення цієї мети використовуються різноманітні засоби, такі як 

відвідування кафе, приготування їжі за звичними рецептами, підтримка 

традицій, пов’язаних з гастрономією. 

8. Економити на продуктах харчування/намагатися не купувати дорогих 

продуктів/готувати страви, до складу яких входять недорогі компоненти. 

Під час війни існує невизначеність, неможливість спланувати щось наперед, 

тому заощадження коштів стає вибором для певної частини населення. В 

результаті нормою стає часткове «затягування поясу», можливо уникнення 

звичних для себе продуктів на користь більш дешевих аналогів. 

9. Відчуття провини/сорому за дотримання звичних гастрономічних 

практик. Те, що до війни не викликало сорому, під час військових дій стає 

незручним для українців. Відвідування закладів громадського харчування, 

можливість мати повноцінний раціон харчування, згадки про їжу в 

улесливому форматі викликають почуття провини або сорому перед тими 

уявними особами, котрі не мають можливості нормально харчуватися. Є 

відчуття провини за відчуття насолоди від їжі, коли країна потерпає від 

руйнувань та війни. 

10. Процес прийому їжі, адаптований відповідно до воєнної ситуації. Війна 

запровадила нові гастрономічні практики в українському суспільстві, йде 

мова про власне процес прийому їжі. Зважаючи на наявність іноді повітряних 

тривог або ж обстрілів у районі ведення активних бойових дій, люди звикли 

вживати їжу в укриттях, ввечері, дотримуючись світломаскувального 

режиму.   

11. Якість їжі не є пріоритетом. Зміни торкнулися ставлення до їжі. Що 

саме ти вживаєш (якість, смак) перестало мати настільки велике значення, як 

у довоєнні часи. Відбулося переосмислення цінностей та розуміння, що 

смачно поїсти або попити не найголовніше, що є у житті. 

12. Турбота щодо можливості у майбутньому забезпечити нормальний 

раціон харчування. Війна ввела нову практику – турбуватися про свої 

майбутні можливості щодо харчування. Як наслідок з’являється вимушена 

зацікавленість у вирощування певних культур задля забезпечення у 

подальшому себе продуктами харчування. 



Наступним кроком спробуємо відтворити один із варіантів хронології 

змін у харчовій поведінці населення України в умовах війни відповідно до 

даних нашого дослідження: 

1.    Попередній запас продуктів харчування. 

2.    Відсутність апетиту і перший період війни і вживання енергетичних 

напоїв для збудження. 

3.    Вживання їжі швидкого приготування, перекуси. Нерегулярне 

харчування. 

4.    Економія їжі. 

5.    Необхідність/бажання розподілення продуктів харчування. 

6.    Зменшення кількості/переорієнтація/виключення певних продуктів 

харчування з раціону через їх фізичну відсутність або зростання вартості. 

7.    Зміна у практиках приготування, вживання їжі та розпорядку її прийому. 

8.    Повсякденні/традиційні ритуали готування/вживання їжі як захист 

психіки і відчуття «довоєнного періоду» (відвідування закладів громадського 

харчування, приміром). 

9.    Відчуття провини через вживання певних видів їжі чи їжі в цілому. 

10. Нормалізація харчування і поступова адаптація до нових воєнних умов. 

11. Повернення наскільки це можливо до звичайного раціону. 

Складові нашої схеми можуть варіюватись в залежності від випадку. 

Наступним аспектом розглянемо власне зміст харчування. Одними із 

найтиповіших продуктів харчування в умовах війни в Україні протягом 

перших днів/тижнів війни були наступні: 

• Кава та чай 

• Вода 

• Хліб 

• Консерви 

• Крупи  

• Солодощі (печиво, цукерки) 

• Бутерброди 

• Снеки 

Одним словом – бакалійні вироби. 

Щодо продуктів так званого «стратегічного запасу», які готувались 

«до» та/або під час війни були: 

• Борошно 

• Вода  

• Цукор 

• Олія 

• Крупи 

 



Отже, за результатами даних можна зробити висновки, що 

«супутниками» у харчових практиках українців були бакалійні вироби, 

висококалорійні продукти та продукти довготривалого зберігання. Щодо 

поведінки, то можна припустити, що у перший час війни спостерігалися 

РХП, зміна апетиту та способів прийомів їжі. Вживання у нетипових для 

довоєнного періоду кількостях окремих продуктів могло спровокувати 

порушення здоров’я органів кишково-шлункового тракту та загального стану 

здоров’я українців. Також відзачимо, що певною мірою зазнало змін 

середовище (як правило, у бік збільшення кількості осіб), з ким розділяли 

процеси прийому їжі. З'явилися нові, властиві воєнному часу практики.  

 

ВИСНОВКИ 

Прикметно, що гастрономічні дослідження в різних період часу 

вивчали такі зарубіжні і вітчизняні вчені як Л. Февр, Ф. Бродель, К. Леві-

Строс, Ф. Вовк М. Маркевич, М. Сумцов, Д. Багалій та ін. Сьогодні 

дослідження харчової поведінки населення в Україні пов’язані першочергово 

з такими установами, як Інститут народознавства НАНУ, науковий проєкт 

«їzhakultura (їжа культура)». При співпраці з засновницею останнього 

здійснювалася наша практика. 

У рамках запропонованого нами дослідження було виконано ряд 

поставлених завдань: 

 здійснено оглядовий теоретичний аналіз з заданої проблематики: 

відтак, в умовах війни відбулась поява нових/реактуалізувалась 

діяльність існуючих проєктів у галузі гастрономічних досліджень, 

зокрема – «Модерна Спіжарка», «Бетонна Галушка», «War.cookbook». 

 здійснено аналіз вихідних даних; 

 визначено головних акторів, до яких здебільшого відносяться члени 

родини, співмешканці та близькі друзі;   

 виокремлено тематичні блоки основних тенденцій гастрономічних 

практик українців в умовах війни, серед яких: 

1. гастрономічні практики в умовах дефіциту ресурсів, 

2. харчування як реакція на зміну психоемоційного стану, 

3. гастрономічні практики як частина культурних та комунікативних 

практик, 

4. соціокультурні стереотипи в гастрономічних практиках;  

5. надання патріотичного змісту процесам пов’язаних з харчуванням; 

6. вироблення рекомендацій щодо можливостей реалізації здорового 

харчування в умовах війни. 



 запропоновано хронологію змін у харчовій поведінці з початку війни та 

дотепер: 

1. попередній запас продуктів харчування. 

2. відсутність апетиту і перший період війни і вживання енергетичних 

напоїв для збудження; 

3. вживання їжі швидкого приготування, перекуси. Нерегулярне 

харчування; 

4. економія їжі, включаючи необхідність розподілення продуктів 

харчування; 

5. зменшення кількості вживання певних продуктів харчування через їх 

фізичну відсутність або зростання вартості; 

6. зміна у практиках приготування, вживання їжі та розпорядку її 

прийому; 

7. повсякденні ритуали харчових практик як захист психіки і відчуття 

«довоєнного періоду»; 

8. відчуття провини через вживання певних видів їжі чи їжі в цілому; 

9. нормалізація харчування і поступова адаптація до нових воєнних умов; 

10. повернення наскільки це можливо до звичайного раціону; 

 з'ясовано «нові» правила харчування в умовах війни, до яких 

відносимо: 

1. вживання більшої за норму кількості солодощів. 

2. наявність «про запас» консерв, бакалії, тобто, продуктів довготривалого 

збереження, котрі не потребують додаткового приготування. 
3. вибір продуктів харчування, котрі мають високу поживну цінність. 

4. вплив виробника товару на вибір та посилення впливу почуття патріотизму 

на вибір їжі, способи і процеси її приготування. 

5. дотримання правил харчування відповідно до оточення, у якому перебуває 

людина або зважаючи на місце проживання. 

6. приготування їжі як спосіб боротьби зі стресом, шанс допомогти іншим та 

можливість повернення до відносно нормального ритму життя. 
7. відвідування закладів громадського харчування/приготування їжі з 

«довоєнного» раціону харчування/дотримання певних гастрономічних 

традицій задля підтримки довоєнної нормальності. 

8. економія на продуктах харчування. 

9. виникнення відчуття провини за дотримання звичних гастрономічних 

практик. 

10. адаптація процесів прийому їжі відповідно до воєнної ситуації. 

11. зміна пріоритетності у якості їжі. 

12. турбота щодо можливості у майбутньому забезпечення нормального раціону. 



Також, ми припускаємо, що на гастрономічні практики українців в умовах 

війни могли впливати такі індикатори як: регіон перебування та проживання, 

матеріальний статус, вік, психо-емоційний стан, тощо. Отже, підсумком 

написання досліджуваної роботи вважаємо досягнення поставленої мети та 

формулювання гіпотези щодо поступової нормалізації гастрономічних 

практик.  

Результати даного дослідження можуть бути корисними працівникам 

соціальної сфери (соціологам, культурологам, урядовцям, волонтерам) 

медичної сфери (психологам, гастроентерологам, сімейним лікарям, тощо), 

приватного сектору (виробникам продуктів харчування) дослідниками 

гастрономічних студій, аналітиками теми війни та усім небайдужим до даної 

теми. У перспективі стейкхолдерами можуть стати представники 

адміністративних органів влади та представники цільових проєктів.  

 

Практичні рекомендації 

Стейкхолдерами даного дослідження, першочергово, можуть стати 

адміністративні органи влади, оскільки на даному етапі держава, як ніколи, 

має бути зацікавлена у здоров’ї своєї нації. Будь-яка війна має свій кінець, 

тому, треба думати про майбутнє країни, а саме, хто буде займатися 

відбудовуванням та подальшим розвитком України. Здорові харчові звички – 

запорука здорового суспільства, котре буде в змозі відновлювати країну. 

Таким чином, виходячи з даних, отриманих як результат дослідження, влада 

на рівні обласних адміністрації, місцевих структур може створити певні 

рекламні компанії по підтримці здорових практик харчування, можливо, 

запустити певні безкоштовні тренінги, провести конференції щодо даного 

питання. Тобто, спонукати максимальній актуалізації та розголосу теми. 

Більше того, враховуючи внутрішню міграції та, як наслідок, 

збільшення кількості населення у певних регіонах країни може призвести до 

спалаху різного роду хвороб, котрі легко передаються. Тому важливо 

підтримувати здоров’я населення як фізичне, так і психологічне, щоб 

уникнути нових епідемій. 

Працівники соціальної сфери можуть використовувати результати 

дослідження для вироблення прогнозів та рекомендацій щодо культурних 

практик українців у сфері харчування. Також вони можуть порівнювати 

результати в часі з минулими та майбутніми дослідженнями заданої 

тематики. Ще однією важливою функцією представників цієї сфери є не 

лише аналіз ситуації, але й розробка стратегії покращення загального стану 

проблематики в українському суспільстві, тощо. 



Медичні заклади/лікарі можуть бути зацікавлені у результатах 

досліджень, пов’язаних з гастрономічними звичками населення під час війни, 

оскільки вони можуть слугувати допоміжним компонентом для встановлення 

причин появи певних хвороб, серед яких можуть бути розлади харчової 

поведінки, проблеми шлунково-кишкового тракту і т.д., відповідно 

результати дослідження спонукатимуть до надання рекомендацій щодо 

лікування та профілактики хвороб, котрі спричинені зміною харчової 

поведінки. 

Психологи можуть використовувати результати дослідження у своїй 

професійній діяльності. Зараз достатня кількість людей страждає від стресу і 

не всі здатні подолати цю проблему самостійно, тому звертаються до 

професіоналів. Психологи, спираючись на результати можуть встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки певних проблем, а також знаходити рішення 

проблемних питань клієнтів. 

У перспективі споживачами можуть стати різного виду підприємницькі 

компанії, що займаються випуском товарів або імпортом продукції. За 

результатами з’являється тенденція до відмови користування та споживання 

товарів, що були привезені з РФ/Білорусі або компаній, котрі продовжують 

свою діяльність на території РФ. Тому, можна провести додаткові 

дослідження та виявити, попит на які товари українського виробництва може 

збільшитися у наступні роки і зробити відповідні дії задля збільшення 

випуску певної продукції. Також варто впроваджувати власні аналоги, якщо 

таких немає та популяризувати товари українського походження. 
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ДОДАТКИ 

 Таблиця 1. Тенденції харчування в умовах війни за публічними даними 

 
Тенденція Цитата 

Надання патріотичного змісту стравам «Так, продукти харчування наділяються 

«патріотичним смаком», наприклад, синьо-

жовтий сир, що виготовляється на Львівщині 

покликаний підтримувати патріотичний дух 

українців [7]». 

Кулінарія як спосіб фізичної і моральної 

підтримки 

 

«Приготування їжі на «Азовсталі», де жінка 

завдяки кулінарії допомагала дітям 

конструювати певну «нормальність» [3], [8]».  

Професійні рекомендації щодо здорового 

харчування 

 

«З’являються і набувають активного поширення 

публікації у вигляді рекомендацій щодо 

харчування. Акцент робиться на підтримці 

здорового способу життя через їжу завдяки 

вживанню корисних речовин та наповнених 

вітамінами продуктів [10], [11]». 

Рецепти їжі в екстремальних умовах 

 

«На сторінці присутній ряд дописів – нових 

рецептів, які з’явилися у вимушений час в 

умовах війни. Також презентовані й історії, 

пов’язані з приготуванням їжі в екстремальних 

умовах. Дані дописи формуються на основі 

історій підписників, котрі діляться своїм 

досвідом з харчових практик в умовах війни 

[13]». 

 

Рисунок 1. «Патріотична» їжа 

 
 



Таблиця 2. Тенденції харчових практик в умовах війни за даними наративів 
Тенденція Номер 

наративу 

Цитата 

1 3 «Почала пити забагато кави, тому що було страшно лягати вночі спати і 

щоб утриматися від сну якнайдовше – пила каву або міцний чай». 

2 4 «Кожен день п’ю несмачний чорний чай; А м’ясо занадто дороге, через 

що я його більше майже не вживаю» 

3 3 «У перший тиждень війни я не помічала, навіть, що я їла, тобто, звісно, 

чимось харчувалася, але, навіть, достеменно не можу згадати, що саме 

були за страви; На початку я, навіть, перестала звертати увагу на фірму 

виробництва того чи іншого продукту, на склад, хоча, до війни 

обов’язково контролювала, що саме за продукт беру і які в нього 

компоненти». 

6 «Спершу їжа не мала для мене смаку, тобто несла лише функціональне 

значення, а не гедоністичне, тому я ледве пригадую страви перших тижнів 

війни». 

7 «Особливо перші дні війни, коли весь свій час проводиш у телефоні й 

забуваєш про їжу загалом. Можемо харчуватися нерозбірливо, хаотично і 

імпульсивно». 

 

4 1 «Ми жартуємо про необхідність річного запасу продуктів: борошна, 

цукру, олії, бакалійних виробів, тощо. Під час покупок із сім’єю в 

середині лютого, купляємо на 1 одиницю товарів більше, ніж зазвичай, 

«про запас»; Погодження необхідності закупівлі товарів першої 

необхідності для формування певного «стратегічного запасу»». 

2 «Я пішла в супермаркет зі своїм (вже колишнім) хлопцем і купила собі 2 

банки рибних консервів, 1 пачку гречки і 1 пачку рису; Але ця родина 

завчасно закупила і заповнила їжею два величезних холодильника: це 

переважно були яйця, м’ясні вироби і м’ясо, молоко, крупи, мука, цукор і 

щось таке». 

6 «Просто стало ясно, що ми їх заготували забагато, тож не завадить дещо 

звільнити простір у коморі. Так само до війни ми заготували п’ять бутлів з 

питною водою (по 19 літрів кожен), наповнюючи один і тримаючи в запасі 

решту». 

5 1 «Я, 23.02 купила кілька упаковок Bob snail, протеїнових батончиків, 2-3 

банки консерви, шоколад, горіхи і печиво». 

2 «А мені було не смішно, коли саме скумбрія в олії рятувала мене від 

голоду в евакуаційному потязі протягом 16 годин; Я просто взяла в дорогу 

ту їжу, яка в мене була і не потребувала готовки. Точно не пам’ятаю, 

проте здається якісь хлібці, горішки і дві банки консервів». 

4 «Моя сусідка з гарним апетитом перед цим постійно казала, що потрібно 

взяти більше їжі, бо невідомо, скільки днів ми будемо без доступу до 

магазинів: я злякалась та почала збирати в кімнаті все, що більш менш не 

швидкопсувне». 

6 1 «Ми склали у «тривожну валізку» продукти харчування на кілька днів». 



7 «Наступним цілком логічним спостереженням було те, що з самого 

першого дня люди скуплялилсь усім і багато. Це можна зрозуміти, бо 

людьми керував страх, нерозуміння що далі, чи буде доступ до продуктів 

тощо. Особливою популярністю користувалися продукти довгого 

зберігання як-от макарони, крупи, тушонка, консерви та ін». 

7 1 «Зміна у харчовій поведінці сприяла моєму схудненню» 

3 «За таких обставин про харчування забуваєш повністю. Я не хотіла їсти 

майже весь день, було важко, навіть, пити, це був перший день за довгі 

роки, коли я не снідала; Я схильна під час відчуття тривоги або нервів 

відмовлятися від їжі, тому не можу сказати, що це було дивним». 

4 «Апетиту до їжі зовсім не було; Мабуть, саме через цю невідомість та 

сильний стрес мій організм впав в енергозберігаючий режим, та я зовсім 

не спала і не їла». 

6 «Тож їли ми мало та поодинці. Вочевидь, одноразове харчування було 

зумовлене високим рівнем стресу, який однаковісінько у нас знижує 

апетит, а не стимулює бажання поїсти». 

7 «Можемо втрачати апетит повністю чи частково. Як і у більшості моїх 

знайомих, у перші дні, апетиту не було майже зовсім. Я навіть не згадаю 

чи їла взагалі» 

8 1 «Те, що я помітила, що мама і її друзі значно «додали у вазі». Їй постійно 

хочеться їсти, навіть якщо після минулого прийому їжі пройшло менше 3 

годин; В столовці кормлять «на убой»». 

2 «А достатня і іноді надмірна кількість їжі могла примарно забезпечити 

почуття захищеності і безпеки». 

4 «Сусідка, як вона каже, через стрес з’їла пів каструлі, ще й з овочами; 

Отже, все, що ми робили перший місяць війни, це спали і їли. Українці 

заїдають стрес їжею». 

7 «З’являється підвищене бажання до солодких чи жирних продуктів, адже 

вони дають більше енергії та задоволення». 

9 1 «Мені хотілося більше солодкого ввечері/вночі, однак таке трапляється зі 

мною у якихось стресових ситуаціях, тому я вживала цукерку або пила 

солодкий чай і все відносно нормалізувалось». 

3 «…Відсутність бажання їсти солодке». 

4 «А ще ми їли дуже багато солодкого, я за все життя не купувала собі 

стільки шоколадок, як за цей місяць». 

7 «З’являється підвищене бажання до солодких чи жирних продуктів, адже 

вони дають більше енергії та задоволення». 

10 3 «Після нашого приїзду у місті не було тривог близько 5-6 днів, тому це 

вплинуло на психологічний стан в позитивному напрямку і поліпшило 

загальне самопочуття і процес харчування відповідно». 

11 4 «А я робила це через силу, бо треба і давно не їла, бо викидати шкода». 

7 «Так як було зрозуміло, що він може скоро спортитися, а під час 

продуктового дефіциту такого треба уникати». 

12 1 «Економія олії» 

2 «Їли всі разом, коли хто зголоднів, але не багато, щоб іншим теж 



залишилося». 

4 «Здається, півтори котлети я все ж таки завернула в пакет і поклала в 

карман куртки. Потім знадобиться, подумала я: треба економити, бо 

невідомо, що буде далі». 

5 «Час від часу додавали трохи огірків чи помідорів. Та їх було небагато, 

тож доводилось економити,оскільки перелік доступних продуктів у 

великих кількостях був обмежений». 

6 «Тому сама думка про можливість розконсервування скінченного 

недоторканного запасу харчів відбивала гастрономічні бажання». 

13 4 «Там нам видали пакети з їжею, де, як ми прийшли до гуртожитку, 

знайшли йогурт, гречку з сосискою, огірком, і декілька цукерок. На 

кожному вокзалі кожного міста в Європі були волонтерські намети, де я 

брала безкоштовні сендвічі, фрукти, булочки, чай. Щодо їжі можна було 

не перейматись, бо дорогою вона завжди буде». 

14 1 «Неодноразово пропонували волонтери на таможні продукти харчування: 

булочки, сендвічі, гарячі напої, цукерки, тощо; гостинно запропонували 

безкоштовне харчування; Коли я захотіла купити у привокзальному кіоску 

льодяники, його співробітник віддав їх безоплатно; Дещо вона віддасть 

людям, які приїхали з інших (постраждалих від нападу) регіонів». 

2 «Під вечір першого дня вони почали писати в чат гуртожитку номери 

своїх кімнат, і на якій полиці можна взяти яку їжу; Віддала мені свою 

банку консерв; Я пам’ятаю, як вона дізналася, що в мене немає особливо 

їжі з собою, пригостила мене печеною картоплею і запропонувала цей 

консервований лосось з собою. А я не знала, брати чи не брати, якось 

незручно, може їй треба, або може він занадто дорогий (такі вже думки); 

Ми теж ділилися своїми скромними стравами». 

 4 «Вночі ми зі студентами організували імпровізовану вечерю: принесли до 

підвалу чайники, хліб, якусь намазку, сир – хто що знайшов по кімнатах з 

тих, кому не страшно було виходити з підвалу. Я віддала одній подружці 

контік» 

7 «Наш сусід привозив усьому будинку яблука як гуманітарну допомогу від 

себе; Я пам’ятаю як у березні моя знайома, що вибралася з Маріуполя 

виклала допис, що вперше за два тижні вона сходила в душ і коли їла їй не 

треба було думати на скільки шматків поділити порцію, аби залишилось 

ще». 

15 1 «Зрозуміло, що кожний звик готувати по-своєму (має свої рецепти, свої 

пропорції і преференції). Однак, мені довелося їх змінити. Через те, що 

продукти в Україні і в Німеччині мають різну вартість; Самі продукти 

дещо відрізнялись за смаком і за вартістю, тому щось нове з’явилось в 

раціоні, а щось звичне – зникло». 

2 «Треба було обрати страву, яка потребую мінімальної кількості продуктів 

бажано з мінімальною ціною». 

4 «Кава і чай були дуже не смачні, в мене була можливість купити щось 

смачне, та я не могла собі це дозволити. Під час війни це не пріоритет. 

Невизначеність у грошах і ситуації вирішували, що мені їсти та за 

скільки». 



16 1 «Тому ми замінювали вищезгадані продукти на маргарин, масло 

тваринного виробництва, тощо». 

4 «В магазинах майже не було круп, до різноманіття яких я дуже звикла з 

дитинства, але з початку війни я їх майже не їла: бо через війну навіть в 

селі серед гір було пусто, а закордоном, куди я поїду пізніше, це взагалі 

рідкість». 

5 «І лише один раз нам привезли рибу хек. Пам'ятаю, то це було свято». 

6 «Викликає дискомфорт лише відсутність у місцевих магазинах зеленого 

чаю, який чомусь зник буквально два тижні тому. Прикметно, що 

алкоголь не вживали до квітня». 

7 «Але там вже стикаєшся з іншою проблемою, а саме відсутністю 

більшості або певної кількості товарів, особливо широкого вжитку такі як 

молочні продукти, хліб, м’ясо та ін». 

17 1 «Тоді було доволі холодно і я пам’ятаю, яким цінним і смачним був той 

пакетований чай з пластмасового стаканчику». 

4 «Я тоді випила найсмачніший в житті гарячий чай. Саме таким він 

здавався після дня без їжі та після найтривожнішого дня; Вона мене 

накормила найсмачнішим за місяць супом з галушками» 

18 1 «Мені стало у той момент не по собі, що я взяла порцію для нас з 

сестрою; Почуття провини, що хтось знаходиться у набагато гірших 

умовах, поки я споживаю все, що потрібно організму, і мені ще щось не 

подобається; Деколи у мене самої виникало почуття сорому, що я їм 

повноцінний обід, у той час як хтось топить сніг, щоб попити води». 

2 «Йде війна, а я про їжу пишу. Спіймала почуття провини». 

3 «Було й певне відчуття провини, незручності, що у країні йде війна, 

збройні сили захищають нашу країну, десь є міста та сіла під окупацією і 

люди звідси не можуть виїхати, в той час як я сиджу і спокійно обідаю у 

закладі харчування». 

4 
«Я все ще була думками в новинах за Україну, проте розуміла, що треба 

відволікатись і жити, насолоджуватись їжею і не клеймити себе за 

вживання алкоголю. Та все одно, я іноді згадувала, яка тяжка зараз 

реальність, що я так розслаблено та вишукано вечеряю». 

19 3 «Мені відправили поштою святкову випічку, тому я змогла відчути себе 

частково як вдома». 

4 «Мій розслаблений процес вживання маминої котлети, здається, деяких 

заспокоював». 

5 «Іноді дуркували і готували том-ям, а чого варта твоя вулканічна піца))». 

20 3 «Моя ж мама в цей час пекла вдома паски, рулети та ватрушки. Вона 

сказала мені, що дотримання таких звичок допомагає відчути, що життя 

триває, що наступного року ми всі будемо святкувати Пасху в мирних 

умовах; Не дивлячись на це, їй все одно хочеться відчувати себе 

щасливою хоча б один день навіть під час війни. Тому ми вирішили 

максимально втілити ті ідеї, котрі у Саші були до війни щодо святкування 

її дня народження». 

 4 «Проте одна річ залишалась незмінною: я купила дві пачки вівсяної 



крупи. В мене з’явилось бажання щось готувати, що хоч трохи нагадують 

дім та спокійний устрій життя, зі своїми довоєнними звичками, за які я 

хочу і зараз триматись». 

5 «А можливість посидіти с друзями і поїсти, повертала в тихі і спокійні 

вечори до війни. Мама готувала пасту разом з братом і мені здалось, що 

вони в цей час були щасливими. Приготування їжі дозволило їм мати 

трішки свободи і не ховатися у бомбосховищі». 

7 «Ми з молодшою сестрою часто вдавалися до випічки різних пиріжків, 

рогаликів та ін. Це заспокоює нерви, відволікає від тривоги, а також не 

потребує багато зусиль і ресурсів». 

21 3 «Нормальне довоєнне життя включало в себе різний тип дозвілля, серед 

якого – відвідування закладів громадського харчування. Ми зайшли в 

один місцевий заклад, «SOWA», котрий спеціалізується на бельгійських 

вафлях і зробили замовлення. Зараз ми хоча б раз на декілька тижнів 

беремо на виніс каву у закладі біля нашого житла та проводимо час, 

гуляючи у парку поруч». 

5 « Їмо коронні блюда». 

22 2 «Вечері були прикольними, бо батько родини розповідав всякі історії про 

вино, якщо вони пригощали нас їм за вечерею. Просто всі разом 

обговорювали новини, плани, враження, досвід тощо. Це було місцем 

зборів для всіх. Ми могли сидіти за столом по 3-4 години щовечора і 

розмовляти». 

6 «Ми знову збиралися їсти всі разом, знову щось обговорювали». 

23 5 «Для нас їжа стала знаком підтримки. Ми намагалися хоч так показати 

нашим людям, нашим військовим що ми дбаємо про них, що ми одна 

нація – одна сім’я; Треба віднести пакети з їжею в один з закладів, де шеф 

мав намір приготувати хоч трохи їжі бійцям ТРО. Нашим завданням було 

переважно прийом та розгрузка товарів, зокрема продуктів в машини, що 

прямують в інші міста… ;Я хотів підняти настрій друзям, пішов у сільпо, 

витратив купу грошей і серед інгридієнтів було готове тісто, але воно 

містило дріжджі чи щось типу того. Ну, короче, тісто набухло дуже 

сильно і моя піца вздулась»; Процес приготування їжі виявився набагато 

простішим, аніж здавалось. Це більше було схоже на гру, яка відволікала і 

допомагала; Тому почали шукати ще якусь роботу, зв’язувалися з 

приютами для тварин, готували кашу для собак. 

7 «Деякі люди дуже оперативно почали допомагати іншим як от наприклад 

пекти хліб для тероборони тощо. До того ж, пекти щось комусь – акт 

альтруїзму, завдяки якому ви добре почуваєтесь». 

24 1 «Вони були дуже гострі, тому іноді мене «кидало в жар» і було погане 

самопочуття. Однак, з етичних міркувань, потрібно було хоча б трохи 

скуштувати; перебирати, як у нас кажуть, не доводилось; Принаймні 

вечеряти і бажано обідати усі повинні разом». 

2 «Я дізналася назви і рецепти дуже прикольних страв, які ніколи не 

куштувала раніше. Вони казали, що ми звикнемо до їхнього графіку, але 

переважно ми просто їли окремо у той час, коли були голодні». 

3 «Використовувалися рецепти моєї подруги, оскільки вона є нашим «шеф-



поваром»». 

4 «Адже гуцульська їжа занадто жирна для двадцятирічних студенток зі 

сходу України. Незвичні для нас страви були постійно: вареники з 

плавленим сиром, кремзлик, кулєша…Я знаю точно: я дуже хотіла 

додому, саме через те, що ці страви не схожі на батьківські, люди інші, 

страви інші. Було важно. Було не смачно; Щодо раціону, він повністю 

відрізнявся від мого звичного. Ніяких круп – тільки паста, всюди 

веганське м’ясо, спаржа, заморожені овочі, сандвічі з ананасами і багато 

хлібу». 

6 «Серед моїх близьких прийом їжі це переважно колективна практика, 

однак з початком війни сталося системне порушення звичного укладу 

прийому їжі. Кожен у домі переживав свої тривожні миті, тож їли ми мало 

та поодинці, позаяк відчуття голоду виникало індивідуально; Клімат 

вечірнього прийому їжі теж зазнав змін. Раніше вечеря при світлі свічок 

асоціювалася з чимось романтично-містичним, але тепер це майже чиста 

асоціація воєнного часу. Іноді їли не на кухні, як зазвичай, а у 

імпровізованому сховищі на базі ванної кімнати». 

25 1 «Населення міста, зокрема і я також, почали активно «садити город»». 

26 1 «Ще, при «розподілі» цього харчування я помітила певну гендерну і 

етнічну сегрегацію з боку одного чоловіка-українця, який стояв біля 

самого «центру видачі» і розпоряджався щодо черги отримання їжі. Він 

казав чоловікам ставати у кінець, а пропускати жінок і дітей». 

27 1 «Якщо раніше в магазині Х було 4 види сметани, то стало 2 і т.п». 

7 «Але там вже стикаєшся з іншою проблемою, а саме відсутністю 

більшості або певної кількості товарів, особливо широкого вжитку такі як 

молочні продукти, хліб, м’ясо та ін». 

28 1 «І в нас була «йогуртна» полиця в холодильнику, причому іноді так 

продукти псувались; Іногда на кухні даже шось остається і повара 

викидають або собі дамой беруть. Я вже їм казав, тіпа, поменше готовте, 

бо жалко продукти переводити; Я засуджувала поведінку інших 

співмешканців, які постійно купували дорогий алкоголь і вживали його 

щодня. Я не розуміла, чому не можна купити молоко чи ті ж самі яйця, а 

потрібно купувати алкоголь». 

5 «Давали багато молочки, бо вона має малий термін придатності, тому ми 

намагалися її максимально реалізувати. Цивільним передавали переважно 

рибні консерви. М’ясні консерви старались максимально віддавати 

військовим. Всю готову та сублімовану їжу – військовим. Батончики і 

шоколад – військовим. Інші солодощі, ну і шоколад теж, молочку – дітям, 

зокрема в Охматдит». 

29 1 «І на сніданок традиційно були бутерброди і/або тости з ковбасою». 

3 «А згодом піца стала супроводжувати наші вечора разом з пивом». 

5 «1-3 день. Їмо бутерброди. Бутерброди – бо це швидко, бо це перекус, бо 

ніби війна довго не триватиме, а зовсім скоро можна приготувати поїсти 

вдома, бо треба витрачати час не на їжу, а на новини; Але все ж 

найчастіше були просто бутерброди; На початку все ми готували з 



напівфабрикатів». 

30 2 «Щось німці готують, а потім ми щось українське; Того з українских 

страв ми готували суп з галушками (по рецепту моєї бабулі, єдина перша 

страва, яку я люблю)». 

5 «Я почала отримувати шалене задоволення від процесів на кухні. 

Починаючи від покрокового розбору рецепту та його інгредієнтів і до 

моменту смакування страви за столом». 

7 «Цікавим спостереженням можна назвати те, що ти починаєш 

придумувати більше комбінацій для смачного та ситного перекусу з того, 

що маєш перед собою. Наприклад, продовжуючи тему з випіканням, в 

мене було багато сиру фета, звичайного сиру, купленого ще до війни. 

Використовуючи лише їх та заморожене тісто, а також спеції можна 

зробити смачну вечерю». 

31 1 «Знову отримала можливість їсти у зручний для себе час, комфортних для 

себе обсягах, тощо». 

3 «Я не можу сказати, що я обожнюю рибу, проте хоча б пару раз на місяць 

вона була обов’язковим компонентом страв. І лише через 2 місяці війни 

було вирішено, що прийшов час відновити дане правило харчування». 

7 «Тож можна сказати, що згодом процес харчування почав нагадувати 

довоєнний». 

32 3 «Вона відмітила це те, що вона разом з подругами почали себе частіше 

балувати різними смачними та улюбленими стравами». 

33 7 «У таких випадках кулінарія може бути формою терапії. Процес 

приготування їжі і додавання інгредієнтів потребує уваги і плану дій. Він 

фокусує наш розум на поточному завданні і в той же час обнадійливо 

стишує шум зайнятого світу навколо». 

34 7 «Щодо хліба, то його дійсно довго не було у великій кількості, а подекуди 

й взагалі магазинах. Але іноді можна будо знайти у маленьких крамницях. 

Пам’ятаю як в перші тижні у Форі були пусті полиці, а у Колі, що 

знаходився у тому ж будинку був свіжий батон. Просто скоріш за все мало 

хто туди ходив і взагалі знав, що він працює». 

35 7 «Люди почали активно звертати увагу на країну торгової марки та країну 

виробника продуктів. Наприклад я тільки тоді дізналася, що один із моїх 

улюблених чаїв Curtis належить російському бізнесу, тож твердо вирішила 

перестати його купляти й перейшла на українського виробника Lovare». 

 

 

Таблиця 3.Графічне представлення даних таблиці 2. 

Тенденція 
Наратив 

1 2 3 4 5 6 7 

1   +     

2    +    

3   +   + + 

4 + +    +  

5 + +  +    



6 +      + 

7 + +  +  + + 

8 + +  +   + 

9 +  + +   + 

10   + +    

11    +   + 

12 + +  + + +  

13    +    

14 + +  +   + 

15 + +  +    

16 +   + + + + 

17 +   +    

18 + + + +    

19   + + +   

20   + + +  + 

21   +  +   

22  +    +  

23     +  + 

24 + + + +  +  

25 +       

26 +       

27 +      + 

28 +    +   

29 +  +  +   

30  +   +  + 

31 +  +    + 

32   +     

33       + 

34       + 

35       + 
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ПЕРЕДУМОВИ / ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ТА ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 

Гастрономічні дослідження у багатьох академічних школах активно розвиваються і 

залучають все більше вчених. Стрімкий сплеск зацікавлення дослідженнями їжі у 80-х 

роках ХХ ст., сприяв появі міждисциплінарних праць, у яких розглядаються важливі 

питання економічного розвитку, соціальної нерівності, ідентичностей та активізму 

здійснених через аналіз харчових практик, гастрономічної культури, кулінарних традицій.  

В Україні, до недавнього часу, їжа, гастрономія розглядались у площині етнографії чи 

історії повсякдення, проте все більше науковців, розуміючи потенціал цього напрямку 

долучаються до гастрономічних досліджень.  

Війна, що охопила Україну від 24 лютого 2022 року позначилася зокрема на 

практиках харчування: на процесах придбання, зберігання та розподілу продуктів 

харчування, практиках приготування та споживання, в переоцінці пріоритетів щодо 

вживання та в осмисленні цінності їжі та пиття; в соціальних практиках обміну, спільного 

приготування, розподілу та благодійності.   

Цільовою аудиторією даного дослідження виступатиме авторський колектив 

студентства (практикантів) як представників молоді та осіб з їхнього оточення чи фокусу 

спостереження.  

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Стратегічна мета. Результати даного соціального дослідження спрямовані на 

пошук відповідей щодо практик харчування людей в час війни. 

Результати дослідження цінні у подальшому використанні істориками, соціологами, 

культурними антропологами, дослідниками гастрономічних студій та аналітиками теми 

війни. В медійному аспекті оприлюднення результатів здатне підвищити обізнаність 

аудиторії з культурою практик харчування під час війни, з соціальним виміром 

споживання їжі у воєнний час та продемонструвати особливості харчової поведінки в 

контексті війни.  

 



Практична мета: у результаті дослідження сформувати емпіричний масив даних та 

дізнатись про досвіди і практики харчування в час війни; класифікувати отримані дані та 

звести в систему (наприклад: взаємодопомога, переосмислення харчових практик, нові 

кулінарні практики, розподіл продуктів, формування нових горизонтальних зв'язків 

сусідства, тощо), виявити нові «правила» в харчуванні, які сформувалися під час війни чи 

сформували своєрідну «нормальність» в умовах війни, з’ясувати чи існують упередження 

або стереотипи щодо придбання, споживання та вживання їжі. Інші аспекти, що проявлять 

себе в інформаційному масиві. 

 

Завдання: 

- Опанувати автоетнографічний метод дослідження. Крізь призму власної історії 

(усна історія як автоетнографія* - розповідь самому собі) описати особисті 

міркування, спробувати осмислити і проаналізувати інші відомі (як особисто 

спостережувані, так і такі, про які чули від інших чи читали в медіях) досвіди 

харчування в умовах війни (про продукти, про процес приготування, про вживання, 

про ...) - від 24.02.2022 до теперішнього. Особисті міркування можна доповнити 

думками людей з власного кола оточення (рідні, близькі - колеги, друзі, сусіди, 

родичі та ін.), яких опитати методом вільного інтерв’ю (соціально-антропологічні 

нотатки). Якщо є можливість – додати до оповіді фото з власних чи дружніх 

архівів, чи графічні замальовки, чи будь-який інший візуальний супровід до 

наративу. 

- Ознайомитись з емпіричним масивом зібраних наративів.  

- Етап аналітичної роботи може бути доповнений додатковими методами збору 

даних (методикою вільних асоціацій; експрес-опитуванням; контент-аналізом 

тощо). 

- Класифікувати змістові частини. Виокремити описані досвіди та практики в 

систему (наприклад: взаємодопомога, переосмислення харчових практик, нові 

кулінарні практики, розподіл продуктів, формування нових горизонтальних зв'язків 

сусідства, тощо). Виявити нові «правила» в харчуванні, які сформувалися під час 

війни чи сформували своєрідну «нормальність» в умовах війни. Зафіксувати інші 

аспекти харчової поведінки. 

 

Обов’язки виконавця: 

- сформувати емпіричний масив інформації; 

- підібрати необхідний інструментарій для проведення аналітичного дослідження; 

- провести дослідження; 

- сформувати аналітичний дослідницький звіт; 

- презентувати результати дослідження. 

 

Очікувані результати: 

1. Аналітичний звіт, що міститиме: 

- зведений опис результатів проведеного дослідження в узагальненому вигляді,  



- додатки з інфографікою (за наявності),  

- необхідні висновки, 

- резюме щодо цінності отриманих даних та досліджуваної тематики. 

2. Презентація дослідження. 

3. Публікація науково-популярного тексту в рамках результатів дослідження. 

 

Термін проведення: 16 травня - 5 червня 2022 року 

 

Інформація про склад робочої дослідницької групи 

До складу робочої дослідницької групи увійшли студенти 1 курсу магістратури 

факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Майорова Аліна, Драннік Анастасія, Бацак Назарій 

 

Анотація 

У цьому дослідженні було виявлено і описано практики харчування українців під час 

війни. Акцент зроблено на якісному аналізі даних, зібраних шляхом автоентографій 

інсайдерів досліджуваної ситуації, а також використаних бібліографічних джерел. 

Проведено груповий аналіз масиву всіх наративів, до звіту додано елементи класифікації 

за ознакою та групування даних. Зроблено висновки про різноманітність нових харчових 

практик українців, а також появу нових смислів їжі та харчування у повсякденному житті 

під час війни.  

 

 

Робочий план дослідження: 

 

 



Мета: виявити практики харчування українців під час війни  

Гіпотези: 

1. Їжа набула нових значень, смислів і функцій в умовах війни  

2. Респонденти відчували загрозу зникнення доступу до їжі та води  

3. Практики харчування впливали на стан здоров’я 

4. Змінилися звичні місце і час прийомів їжі  

5. Їжа виступала інструмент встановлення комунікативних зв’язків з (новим) 

соціальним оточенням  

6. Війна спричинила появу нових способів добування та приготування їжі 

7. Обрядова їжа відігравала роль тростинка між актуальним станом війни та мирним 

життям  

8. Українські страви як вираження української ідентичності за кордоном 

9. На час війни переважатиме раціональне харчування 

 

Частіше згадується така їжа: 

1. Консерви (9) 

2. Висококалорійна їжа (протеїнові 

батончики, горіхи) (2) 

3. Цукор (4) 

4. Олія (4) 

5. Борошно (3) 

6. Гречка (8) 

7. Картопля (5) 

8. Яйця (5) 

9. Рис (2) 

10. Млинці (7) 

11. Йогурт (2) 

12. М’ясо (9) 

13. Суп (12) 

14. Хліб (10) 

15. Макаронні вироби (9) 

16. Сир (6) 

17. Чай (12) 

18. Кава (9) 

19. Вівсянка (5)  

20. Піца (3) 

21. Риба (4) 

22. Пироги (2) 

23. Салати (8) 

24. Яблука (3) 

25. Солодощі (8) 

26. Бутерброди (10) 

27. Овочі (8) 

28. Фрукти (3) 

29. Випічка (10) 

30. Молочні продукти (5) 

31. Алкоголь (3) 

32. Крупи (5) 

33. Вареники/пельмені (3)



Це різноманіття їжі можна звести до ширших категорій: 

 

Крупи 18 

Молочні продукти 16 

Суп 12 

Чай 12 

Овочі 12 

Хліб 10 

Солодощі 10 

Бутерброди 10 

Випічка 10 

М'ясо 9 

Консерви 9 

Кава 9 

Макаронні вироби 9 

Салати 8 

Млинці 7 

Фрукти 6 

Яйця 5 

Цукор 4 

Олія 4 
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Алкоголь 4 

Риба 4 

Вареники/Пельмені 3 

 

 

 

 

 

 

Частоту згадувань категорій їжі візуалізовано на Рисунку 1. 

Рис.1 

 

На основі аналізу семи текстів автоентрографій було виокремлено ознаки, за якими 

дані згруповано по категоріям. Результати цього групування зображені у Таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Класифікація за ознакою Категорії  

Емоційна складова харчування 

під час війни 

а) Страх голоду 

б) Вживання улюбленої їжі, щоб себе порадувати та підтримати 

в) Їжа як жест турботи 

г) Відчуття сорому від насолоджування/ недостатнього 

насолоджування їжею (3) 

ґ) Емоційний дискомфорт від їжі 

д) Їжа не мала смаку (3) 

е) Відмова від безкоштовної їжі (напр. через сором) 

є) Голод і апатія 

Фізіологічна складова 

харчування під час війни 

а) Погане самопочуття від їжі 

б) Схуднув(ла) (4) 

в) Набрав(ла) вагу 

Участь інших людей у 

харчових практиках 

а) Прийом їжі як колективна та комунікативна практика 

б) Вечеря при свічках задля світломаскування 

в) Їли у ванній кімнаті 

г) Ділитися їжею з іншими 

ґ) Готувати для інших свої страви (українські) (3) 

д) Збиратись їсти разом (3) 

е) Відмовлятись / не відмовлятись з ввічливості 

є) Не їсти через дискомфорт комунікувати  

ж) Перейматись, чи сподобається іншим страва 

з) Засудження харчових звичок інших 

и) Передачки їжі до України/інших міст 

і) Волонтери приносили їжу 

й) Продавці продавали заборонений алкоголь для знайомих 

Зміни в харчових практиках 

тих, хто виїхав за кордон 

а) Українці називають недостатньо смачною їжу іноземців 

б) Надмірне вживання алкоголю 

в) Незвичний час для вечері (2) 

г) Стабільність / нестабільність часу для вживання їжі (2) 
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ґ) Інша вартість продуктів (3) 

д) Зміна раціону (2) 

е) Зміна обсягів їжі (2) 

є) Відсутність звичних товарів 

ж) Дуже гостре 

з) Нездатність зрозуміти інгредієнти 

и) Різні пріоритеті у виборі продуктів за кордоном (на що 

витрачати спільні кошти) 

і) Нові страви (2) 

й) Супермаркети закриті по неділях 

ї) Далеко йти до магазину (2) 

к) Харчування у волонтерських наметах  

л) Новий смак води з під крану, вода за кордоном занадто 

мінералізована 

Нові харчові практики під час 

війни тих, хто перебував в 

Україні 

а) Пити каву і чай, щоб не спати вночі і в укритті 

б) Робити запаси питної води і продуктів 

в) Переживати відсутність води 

г) Не працюють продуктові магазини 

ґ) Ходити в магазин дуже швидко і не звертати увагу на фірму і 

склад 

д) Вирощувати більше своєї їжі на городах 

е) Відвідування закладів громадського харчування як 

повернення до “нормального” життя (2) 

є) Йти у сусідній дім чи у сусідній квартал розігрівати їжу та 

наливати воду, якщо ваш дім знеструмлено 

ж) Купувати продукти великими коробками, щоб зменшити 

кількість виходів на вулицю 

з) Харчуватись весь час безкоштовно від волонтерських 

організацій 

и) Ходити на безкоштовні ярмарки з їжею для ВПО 

і) Отримувати “передачки” з їжею з інших міст і країн 

Як загалом описують свою 

харчову поведінку? 

а) Вживання їжі без підрахунку калорій  

б) Хочется більше солодкого 

в) Хочеться менше солодкого 
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г) Постійно хочется їсти 

ґ) Зменшення обсягів їжі (3) 

д) Особливо не змінилися харчові звички (2) 

е) Всі харчуються добре 

є) Було дуже тяжко з їжею перші тижні 

Святкування а) Великдень 

Пекли паски, щоб дотримуватися традицій і відчути “нормальне 

життя” 

Паски приносять знайомі 

Відправляли святкову випічку поштою 

б) День народження 

Приготування улюбленої їжі іменинниці 

Дотримання щорічних традицій святкування (відкриття 

шампанського) 

Спогади і фотографії минулих років 

 

в) Річниця стосунків 

Улюблений салат 

Відеодзвінок з близькими 

Час, необхідний для 

повернення у звичний режим 

харчування 

а) Через місяць 

б) Через два місяці 

в) Через тиждень 

г) У квітні при поверненні до Києва 

Нові навички, пов’язані з 

харчовою поведінкою 

а) Словник закарпатських страв 

б) Нові рецепти 

Простистояння 

гастрономічного простору 

(життєвого) та простору 

воєнних дій (смертельного) 

а) Приготування їжі як антистресова практика 

б) Вживання їжі як антистресова практика 

в) Волонтерство  - їжа на підтримку перемоги України 

г) Похід до магазину 

Їжа як подорож а) Їжа - симулякр знайомих просторів 

б) Їжа - супутник мандрівників 
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в) Страви як специфічні культурні артефакти 

г) Інгредієнти як носії часово-просторових наративів 

 

 

У дослідженні необхідно зазначити, що територія України 603км2 саме тому харчові 

практики дуже різняться. Можна виокремити наступні групи: 

● Регіони без бойових дій (переважно західні), де люди не мали проблем з доступом 

до їжі. Саме ці категорії частіше за інші характеризують свої звички «Особливо не 

змінилися харчові звички». 

● Мешканці регіонів з підвищеною кількістю бойових дій (Було дуже тяжко з їжею 

перші тижні, Харчуватись весь час безкоштовно від волонтерських організацій, 

Ходити в магазин дуже швидко і не звертати увагу на фірму і склад) 

● Мешканці окупованих територій, які харчуються як і 4 група тим що передають 

волонтери, те, що самі знайдуть «ціною життя» 

● Внутрішні переселенці (Незвичний час для вечері, Ходити на безкоштовні ярмарки 

з їжею для ВПО) 

● Біженці в інші країни (Зміна раціону, недостатньо смачною їжу іноземців, Новий 

смак води з під крану, Відсутність звичних товарів, тощо)  

 Отже, в результаті проведеного дослідження було підтверджено першу гіпотезу про те, 

що їжа набула нових значень, смислів і функцій в умовах війни. Зі згаданих в 

автоентографіях випадків можна виокремити зокрема такі нові смисли: 

1. Улюблена їжа як єдиний доступний спосіб радості та самопідтримки 

2. Їжа як спосіб вираження своєї турботи про близьких людей 

3. Кава або міцний час як засіб для уникнення сну, адже це може бути небезпечно 

4. Їжа від волонтерів з інших країн як символ підтримки України та українців та 

вираження своєї позиції 

5. Спільні прийоми їжі як групоутворюючий фактор 

6. Національні страви як спосіб поширення української культури за кордоном 

7. Зберігання та вирощування їжі власноруч як метод убезпечення свого майбутнього  

8. Відвідування закладів громадського харчування як спосіб підтримання української 

економіки. 

 

Респонденти відчували загрозу зникнення доступу до їжі та води 

Через невизначеність ситуації у перші дні (або тижні) українці харчувались переважно 

дуже обмеженими порціями, або взагалі не вживали їжу («Всі пройшли фазу відмовлення 

від їжі, потім надмірне споживання їжі, але зараз в безпечних умовах можливо вже 

корегувати та сбалансовувати раціон»[ютуб канал InfoPlastyr “Харчування в умовах 

обмеженого споживчого кошика”.  

Під час аналізу ми бачимо згадування таких фраз як «страх голоду», «відчуття сорому 

від насолодження» АБО «недостатнє насолод жування їжею», коли (начебто) «треба 

цінувати кожен шматочок». 
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Ця гіпотеза також підтверджується спостереженнями респондентів про те, як вони 

«зменшували обсяги їжі» (що фігурує достатньо часто) / «купували продукти у великих 

коробках, щоб на довше хватило», «Робити запаси питної води і продуктів». 

Ця гіпотеза актуальна перш за все для мешканців міст, що перебувають в квартирах, а 

не у власних будинках та не мають власного городу та великих обсягів запасів. Адже 

навіть люди з регіонів, де були бойові дії, але вони жили у власних будинках, описували 

харчові звички так: 

«Вирощувати більше своєї їжі на городах» 

«Всі харчуються добре» «в погребі є…» 

  

Проте, на жаль, дуже часто ці побоювання, вказані у гіпотезі, не були марними і 

українці стикались з проблемами доступу до їжі і води: 

«Не працюють продуктові магазини» 

«Переживати відсутність води» 

«Йти у сусідній дім чи у сусідній квартал розігрівати їжу та наливати воду, якщо ваш 

дім знеструмлено» 

«Порадьте, яку їжу краще шукати (може, у розбомблених магазинах) та що можна 

приготувати без води» (Телеграм канал «що поїсти?») 

Можна зробити висновок, що гіпотезу було підтверджено. 

  

Третя гіпотеза була нами частково підтверджена - практики харчування в умовах 

війни так чи інакше впливали на стан здоров’я. Очевидно, що війна триває не 

настільки довго, аби хто-небудь з респондентів вже встиг клінічно зафіксувати 

спричинений змінами харчових практик вплив на здоров’я, однак за деякими 

твердженнями ми можемо зробити висновок із доволі високим рівнем переконаності. 

“Те, що я помітила, що мама і її друзі значно «додали у вазі»”, “...мама говорила, що їй 

постійно хочеться їсти, навіть якщо після минулого прийому їжі пройшло менше 3 

годин”, “...а ще ми їли дуже багато солодкого, я за все життя не купувала собі стільки 

шоколадок, як за цей місяць”, “...я відчувала себе емоційно (саме емоційно, а не фізично) 

дискомфортно у плані харчування”, “..як і у більшості моїх знайомих, у перші дні 

апетиту не було майже зовсім. Я навіть не згадаю чи їла взагалі”. Звичайний здоровий 

глузд та формальна логіка приводять нас до того, що якби кризовий період (саме у гостій 

фазі) для наших респондентів тривав бодай впродовж місяця, то в ним би відчутно 

розвинулися соматичні та психологічні симптоми нездужання. 
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Четверта гіпотеза, що сформульована так “Змінилися звичні місце і час прийомів 

їжі”, була підтвердження і доповнена. Нами було виявлено, що місця прийому їжі не 

просто змінилися на інші, а повністю “перенеслися” в місця, які за мирних часів не 

повинні слугувати для цих цілей. Наприклад, вечері у ванній кімнаті заради 

світломаскування та безпеки, або вечері у підвалах, тому що вони слугували 

бомбосховищем. Крім місць, змінився і час прийомів їжі. Зокрема, було виявлено такі 

зміни, як харчування кожного члена сім’ї окремо за потреби і відчуття голоду; адаптація 

один до одного людей, які вимушено почали жити разом; адаптація українців, які виїхали 

за кордон, до харчового графіку приймаючих сімей; неможливість здійснювати прийоми 

їжі у звичний час через соціальний дискомфорт; а також адаптація часу харчування до 

повітряних тривог.  

 

 

Їжа як інструмент встановлення комунікативних зв’язків з новим соціальним 

оточенням 

Ця гіпотеза актуальна переважно для людей, що вимушено тимчасово змінили місце 

проживання і перебувають в інших регіонах України або закордоном. Дуже поширена 

практика жити разом з приймаючою родиною, та саме їжа в таких випадках, судячи зі 

спостережень, виступала цим інструментом комунікативних зв’язків з (новим) соціальним 

оточенням: 

Перейматись, чи сподобається іншим страва 

Готувати для інших свої страви (українські) 

Їжа як жест турботи 

Збиратись їсти разом 

Смаки краще розповідають історії, ніж підручники (ютуб канал: Суспільне Одеса 

«Їсторія четверта: Мамалига») 

  

Так само як і негативні переживання: 

Не їсти через дискомфорт комунікувати (з новим оточенням) 

Українці називають недостатньо смачною їжу іноземців 

Відмовлятись / не відмовлятись з ввічливості 

  

Взагалі їжа це одна з основних фізіологічних потреб людини, саме тому це 

найпростіший спосіб надати допомогу: 

Ділитися їжею з іншими 

Їжа як жест турботи 

  

З інтерв’ю військовослужбовця «Рембо» «Якщо треба, я можу не спати, і навіть не їсти 

сам, але побратимів нагодую. Знайду все необхідне, і в хлопців буде гаряче, друге і 

компот». 
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Тьотя Суп, Наталя з Азовсталі: «У сховищах заводу я готувала людям їсти» 

Разом з малечею вони малювали їжу з мирного життя. А потім намагалися втілити 

«картинку» з наявних продуктів. Так тісто на воді та консерва ставали найсмачнішою в 

світі піцею. 

Можемо зробити висновок, що гіпотезу було підтверджено. 

  

  Наша гіпотеза про те, що спричиене воєнними діями обмеження звичної харчової 

свободи призвело до появи нових методів добування та приготування їжі 

підтвердилася. Наші інформанти розповідали зокрема таке: “...Цікавим спостереженням 

можна назвати те, що ти починаєш придумувати більше комбінацій для смачного та 

ситного перекусу з того, що маєш перед собою. Наприклад, продовжуючи тему з 

випіканням, в мене було багато сиру фета, звичайного сиру, купленого ще до війни. 

Використовуючи лише їх та заморожене тісто, а також спеції можна зробити смачну 

вечерю”, “...Це все ще більше схоже на експеримент, що продовжує діяти і розвиватись. 

Експеримент над власними можливостями. Яку їжу я зможу приготувати? Що я можу 

створити? Чи є створене проявом мене?”, “...До війни побачити мене на кухні було 

практично неможливо”. Нашу гіпотезу підкріплює також інформація з відкритих джерел, 

зокрема свідчення евакуйованих з “Азовсталі”, яким довелося топити сніг та з’їдати 

картопляні обрізки (ТСН: "Бої" за картопляні шкірки і талий сніг на свято: евакуйовані із 

"Азовсталі" пригадали, як харчувались і виживали). 

 

Сьома гіпотеза про те, що обрядова їжа стала зв’язком між сучасним станом і 

мирним життям, також підтверджена. У описі автоетрографій було згадано святкування 

під час війни Днів народжень, Великодня та річниці стосунків. Зокрема цікавим є те, що 

при відсутності можливості провести святкування звичним чином, зібратися з близькими 

людьми або відвідати улюблене місце, люди все ж таки шукають способів знайти зв’язок у 

святкові дні з довоєнним, “нормальним” життям. І цей зв’язок знаходять у обрядовій їжі, 

тобто тих стравах, до яких звикли протягом життя у ці свята. Під час Великодня пекли 

святкову випічку, паски і кулічі, передавали їх рідним за допомогою пошти. Готували 

конкретні салати як символ свята або улюблену страву коханої людини, щоб відчути 

зв’язок із нею і створити для себе атмосферу святкування.  

 

Українські страви як вираження української ідентичності (в т.ч. за кордоном)  

Під час війни українці хочуть якомога більше показувати і розповідати іншим 

культурам, яка в нас насправді цікава культура, як ми пишаємось нашими традиціями, 

історією, країною. 

І, судячи з проведеного аналізу есе, публіцистичних текстів, постів в інтернеті та 

українських новин, здебільшого саме через їжу здійснюється поширення нашої культури і 

прояву ідентичності.   

Українці транслювали українську символіку на їжі (торти, тістечка, пряники 

прикрашають жовто-блактиними кольорами)ж  

Вивчали «Словник закарпатських страв» 

Відправляли «святкову випічку поштою» 

«Готували для німців свої страви (українські)» 
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Смаки краще розповідають історії, ніж підручники (ютуб канал: Суспільне Одеса 

«Їсторія четверта: Мамалига») 

Олена Стяжкіна в книзі “Смак радянського” описує, як російська кухню «розчиняла у 

собі кухні національні, поглинаючи, стираючи або екзотизуючи їх». А також аналізувала 

«їжу як прагнення до свободи і їжу як інструмент само ідентифікації», і, водночас, « як 

елемент (само)примусу і (само)репресії - їсти, що дають, не перебирати, доїдати до 

кінця, не мати права на вибір чи відмову». 

 

Остання гіпотеза була частково підтверджена. Наша ідея полягала в тому, що сучасна 

потреба харчуватися за смаком через війну поступиться головній базовій потребі у власне 

харчуванні - функціональному та раціональному. Фактично, для кожного інформанта це 

було так, але лише на першший час: “1-3 день. Їмо бутерброди. Бутерброди – бо це 

швидко, бо це перекус, бо ніби війна довго не триватиме, а зовсім скоро можна 

приготувати поїсти вдома, бо треба витрачати час не на їжу, а на новини”, “...згодом 

процес харчування почав нагадувати довоєнний”. Очевидно, що їжа носила виключно 

функціональне навантаження лише у найкритичніші моменти, бо все ж сучасна 

гастрономічна культура привчила нас до смачної їжі, тож на весь період повномасштабної 

війни жителі відносно безпечних територій не відмовляються від смаку їжі.  

 

Проаналізовані джерела:  

1) Масив автоетнографій 

2) Телеграм канал “Модерна спіжкарка” 

3) Телеграм канал “Бетонна галушка” 

4) Телеграм канал “Що поїсти” 

5) Телеграм канал “Баклажанчик” 

6) Інстраграм канал “@hanna.parkhomenko” 

7) Ютуб канал “Суспільне Одеса” «Їсторія четверта: Мамалига» 

8) Ютуб канал “InfoPlastyr” Особливості харчування під час війни 

9) Стяжкіна О. Смак радянського: їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно 

(середина 1960-х – середина 1980-х років) / Олена Стяжкіна., 2021. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YeU5X55OAiM&t=4232s
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Презентація результатів дослідження:  
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