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АНОТАЦІЯ 

 

Заваріка Г. М. Суспільно-географічний вимір постконфліктного розвитку 

туризму на прикладі східних територій України. — Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 — Економічна та соціальна географія — 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. — 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

У дисертації сформульовані теоретико-методологічні засади, методичні 

положення та практичні результати, на основі яких вдалося розкрити важливу 

науково-прикладну проблему — постконфліктний розвиток туризму. Це 

актуальний напрям економічної та соціальної географії, спрямований на 

встановлення особливостей розвитку постконфліктних систем, який у дисертації 

апробований на прикладі східних територій України. 

Конфліктологічна проблематика носить міждисциплінарний характер та 

охоплює широке коло теоретичних і прикладних питань, дослідження яких 

ґрунтується на таких фундаментальних наукових категоріях, як постконфліктне 

середовище, постконфліктне відновлення, постконфліктний розвиток, 

постконфліктна територія, які розглядаються з позицій теоретичних концепцій, 

та практичної діяльності з стабілізації та консолідації миру.  

Сформульовано сутність наукових категорій «постконфліктна територія» 

— це частина території держави, яка відновлюється від наслідків конфлікту в 

економічному, соціально-гуманітарному, політичному і екологічному аспектах і 

перебуває на етапі постконфліктного розвитку, та «постконфліктний розвиток 

туризму», який трактується як система організаційно-управлінських заходів 

держави і місцевих громад, запроваджених на постконфліктній території, які 

спрямовані на відновлення та створення нової туристичної інфраструктури, 

туристичного бренду, сприяння безпеці подорожей, підготовці кадрів для галузі, 
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охороні, збереженню та вихованню шанобливого ставлення до туристичних 

ресурсів, популяризації внутрішнього туризму, тощо. 

Запропоновано авторське бачення сутності наукової категорії 

«постконфліктний розвиток» — це поняття, яке висвітлює заходи політичного, 

правового, економічного, соціо-гуманітарного характеру, що вживаються в 

регіоні конфлікту після завершення активної фази і націлені на відтворення 

зруйнованих колишніх (або утворення нових) форм політичного і економічного 

управління, цивільної влади мирного часу. 

Розроблено методику суспільно-географічного дослідження розвитку 

туризму в умовах конфліктів, що включає шість взаємопов’язаних етапів, в 

кожному з яких запропоновані відповідні принципи, підходи та методи і 

зазначено стратегічні орієнтири.  

Встановлено, що генеза конфліктів в регіональних системах: 

геополітичних, технічних, соціальних, конфесійних, етнічних, екологічних тощо 

має різний характер та природу, але в постконфлікті результати подібні: 

знищення або порушення територіально-управлінських і територіально-

господарських систем, депопуляція і потоки біженців, порушення 

культурогенезу, екологічні проблеми. У східних територіях України збіглися 

одразу декілька конфліктних ситуацій, які призвели до зменшення темпів 

розвитку нового виду діяльності — туризму і навіть його згортання, а саме: 

наростання трагедії «старопромислового району», негативні соціально-

економічні трансформації, культурно-ментальний конфлікт, наявність 

довготривалого військового конфлікту на території. 

Поглиблено концептуальні підходи до розвитку постконфліктних 

територій та розроблено теоретичну модель постконфліктного розвитку 

туризму, яка грунтується на ідеях самозбереження, пробабілізму та зеленої 

економіки, принципах сталого розвитку. Це сприятиме науковому 

передбаченню, попередженню конфліктних ситуацій, чи якихось глобальних 

потрясінь (пандемії, обставини форс-мажор і т. і.), принаймні зменшенню сили 

їх дії. 
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За результатами аналізу діючих стратегій розвитку туризму Грузії та 

Іспанії запропоновано застосовувати позитивний досвід цих країн у розбудові 

туризму в Україні, шляхом активного використання технологій регіонального 

маркетингу як сучасних інструментів постконфліктного розвитку територій. 

Проаналізовано стан туризму Донецької та Луганської областей у 

передконфліктний та постконфліктний періоди та встановлено кардинальні 

зміни у напрямку регресивного розвитку, навіть застою. В передконфліктний 

період туризму регіону приділялося недостатньо уваги, особливо в Луганській 

області, хоча його розвиток сприяв би налагодженню соціальних комунікацій та 

економічному зростанню території. Аналіз стану туристичної діяльності в 

Україні станом на 2017 рік показав, що Донецька область, яка раніше мала 

високий рівень розвитку, а Луганська — середній, перейшли до аутсайдерів. 

Обгрунтовано інтегральний підхід щодо аналізу ризиків розвитку туризму 

та розроблено їх класифікацію. Зокрема виділено: демографічні (високий рівень 

захворюваності та смертності); соціальні (поява в Україні категорії Внутрішньо 

переміщених осіб); екологічні (руйнація цілостності ґрунтового покрову, 

замінування території, знищення лісів, пожежі та погіршення стану повітря, 

великі поховання, підтоплення шахт, забруднення питної води, порушення 

екосистеми та природоохоронних територій, небезпека руйнування 

підприємств); глобальні (Україна отримала негативний імідж серед туристів); 

економічні (незадовільний стан інфраструктури); політичні (продовження 

конфлікту). Це сприятиме усвідомленню значення пошуків шляхів швидкого 

подолання та усунення ризиків розвитку туризму, а головне їх попередженню. 

Встановлено провідні економіко-географічні чинники постконфліктного 

розвитку туризму: економіко-географічне положення, економічний розвиток 

території, рівень розвитку транспорту, інвестиційна привабливість території, 

забезпечення житлом, демографічна ситуація, туристичний потенціал регіону, 

реальні доходи населення, бюджет вільного часу, соціальний стан, наявність 

кваліфікованих кадрів, раціональне природокористування, чорноземи як основа 

для розвитку агротуризму, забезпечення розвитку середнього класу. 
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Здійснено обгрунтування суспільно-географічних засад оцінки передумов 

відродження окремих видів туризму на прикладі східних територій та визначено, 

що успіх лежить переважно в соціо-культурній площині, і є результатом 

взаємодії чотирьох складових: ментальності, духовності, національної 

ідентичності, традиційної культури. 

З метою ґрунтовного оцінювання можливостей розвитку туризму регіону 

в постконфліктний період вперше було проведено анкетування на тему: 

«Розвиток туризму Луганської області». Його результати було враховано при 

розробці стратегічних напрямків розвитку туризму, що дало можливість 

оволодіти інформацією про критерії оцінки найважливіших показників, 

пріоритетних для респондентів.  

Представлено і удосконалено структурно-логічну схему та алгоритм 

створення туристичного кластеру та доведено, що в Луганській області є 

мінімальні умови для цього в деяких районах. Запропоновано створити 4 

перспективних туристичних кластери: «Біловодщина», «Кремінщина», 

«Новопсковщина» та «Старобільщина» у 4 районах Луганської області: 

Біловодському, Кремінському, Новопсковському та Старобільському та 

обґрунтовано цю необхідність в кожному з них, враховуючи обмеженість 

сучасної туристичної інфраструктури та потреби ефективного використання 

наявного регіонального потенціалу території.  

Розроблено модель Концепції безпеки туризму, яка складається з трьох 

рівнів: локального, регіонального та міжнародного. До найбільш пріоритетних 

завдань Концепції віднесено: створення і підтримання сприятливого образу 

України як безпечного, цікавого, доступного туристського напрямку; реалізація 

заходів по подальшому вдосконаленню державної політики, нормативно-

правового регулювання та міжвідомчої взаємодії у сфері безпеки туризму. В 

рамках розробки стратегічних напрямків розвитку туризму уточнено структурні 

елементи загальної стратегії постконфліктного розвитку. 

Проведені дослідження довели, що за умови врахування особливостей 

розвитку східних території, до яких віднесено: необхідність допоміжних 



 
6 

 

гарантій безпеки для туристів; розвиток інфраструктури; дотримування 

екологічних та природоохоронних стандартів, в регіоні є передумови для 

відродження багатьох його видів: лікувально-оздоровчого, сільського туризму, 

екотуризму, подієвого, промислового та релігійного туризму. Розроблено 

механізм створення міста-курорту на прикладі м. Старобільськ Луганської 

області та з’ясовано, що місто має передумови для цього, але відсутність 

наукових досліджень в цьому напрямі, застарілість існуючої курортної 

інфраструктури, відсутність фінансування та зацікавленості стримують цей 

процес.  

За результатами апробації представлених пропозицій розроблено 

стратегічні напрями розвитку туризму на прикладі Луганської області та 

туристичну карту Луганської області станом на 2019 рік. Визначено основні 

пріоритети в сфері туризму: забезпечення інноваційного розвитку, розкриття і 

активізація туристського потенціалу, створення туристичних брендів, 

популяризація туристичної привабливості, створення умов для розвитку 

внутрішнього та в’їзного туризму.  

Проведене дослідження дало змогу виявити сучасний стан туризму 

східних територій України та показати специфіку його існування в умовах 

довготривалого конфлікту. Отриманий науковий наробок сприятиме 

передбаченню можливих напрямів формування туризму при постконфліктному 

розвитку та вчасно запобігати можливих ризиків. Досвід постконфліктного 

відновлення території засобом туризму буде корисним у плані попередження 

виникнення конфліктних станів. Розроблені автором картосхеми динаміки 

розвитку туризму, туристичних кластерів, туристичні карти Донецької та 

Луганської областей можуть бути використані органами державної влади в плані 

реалізації положень Концепції розвитку туризму та Стратегії розвитку 

Луганської області, а також вони стануть внагоді викладачам при проведенні 

навчальних занять, оскільки в регіоні останнім часом не виробляється 

картографічна продукція такого плану. Результати досліджень включено до 

навчальних програм курсів «Географія туризму», «Міжнародний туризм», 
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«Туристичні ресурси України», «Курортна справа», «Організація туризму: 

Туроперейтинг», «Туризмологія», «Рекреаційні комплекси світу та рекреалогія», 

викладання яких забезпечується Інститутом міжнародних відносин 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а також 

тематик випускних кваліфікаційних магістерських робіт.  

Наукові результати дисертаційного дослідження були впроваджені у 

практику діяльності підприємств та установ, зокрема: Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної 

військово-цивільної адміністрації (довідка про впровадження № 22-09/01-984 від 

11.05.2018 р.); Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму 

Луганської обласної державної військово-цивільної адміністрації (довідка про 

впровадження № 22-09/01-983 від 11.05.2018 р.); Громадської організації 

«Туристичний інформаційний центр «Сєвєродонецьк»» (довідка про 

впровадження № 11 від 26. 12. 2018 р.); Луганського обласного центру дитячо-

юнацького туризму і краєзнавства (довідка про впровадження № 199 від 

26.12.2018 р.); Громадської організації «Туристична асоціація Луганської 

області» (довідка про впровадження № 1 від 11.01.2019 р.); Туристичної агенції 

Турпростір ФОП Широкова Ольга Віталіївна (довідка про впровадження № 11 

від 07.02.2019 р.); Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (акт про впровадження № 89 від 12.02.2019 р.); Кремінської районної 

державної адміністрації Луганської області (довідка про впровадження № 16-

2/1227 від 12.04.2019 р.); Відділу освіти Кремінської районної державної 

адміністрації Луганської області (довідка про впровадження № 515/1 від 

12.04.2019 р.); навчальному процесі Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України 

(довідка про впровадження № 764/15.05 від 20.06.2019 р.); Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір (№ 86256 від 21.02.2019). 

Ключові слова: постконфліктна територія, постконфліктний розвиток, 

постконфліктне відновлення, туризм, конфлікт, постконфліктний розвиток 
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ABSTRACT 

 

Zavarika G.M. Socio-geographical dimension of post-conflict tourism 

development on the example of eastern territories of Ukraine. — Qualifying scientific 

work presented as a manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Geographical Sciences, specialty 11.00.02 — 

Economic and social geography — Volodymyr Dahl East Ukrainian National 

University. — Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

The thesis formulates theoretical and methodological foundations, 

methodological provisions and practical results, on the basis of which it was possible 

to reveal an important scientific and applied problem — post-conflict development of 

tourism. This is a topical area of economic and social geography, aimed at establishing 

the features of the development of post-conflict systems, which was tested in the 

dissertation on the example of the eastern territories of Ukraine. 

Conflict issues are interdisciplinary and cover a wide range of theoretical and 

applied issues, the study of which is based on such fundamental scientific categories 

as post-conflict environment, post-conflict reconstruction, post-conflict development, 

post-conflict territory, which are considered from the standpoint of theoretical 

concepts, and practical activities to stabilize and consolidate peace. 

It was formulated that the essence of the scientific categories «post-conflict 

territory» was the part of the territory of the state that recovered from the effects of 

conflict in economic, socio-humanitarian, political and environmental aspects and was 

at the stage of post-conflict development, and «post-conflict tourism development», 

which was interpreted as a system of organizational and management measures of the 

state and local communities, introduced in the post-conflict area, aimed at restoring 

and creating new tourism infrastructure, tourism brand, travel safety, training, 

protection, preservation and education of respectful attitude to tourist resources, 

popularization of domestic tourism, etc. 

The author's vision of the essence of the scientific category «post-conflict 

development» has been offered. It is a concept that covers political, legal, economic, 
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socio-humanitarian measures taken in the conflict region after the end of the active 

phase and aimed at reproducing destroyed former (or creating new) forms of political 

and economic management, civilian power in peacetime. 

A methodology for socio-geographical research of tourism development in 

conflict conditions has been developed, which includes six interrelated stages, in each 

of which appropriate principles, approaches and methods have been proposed and 

strategic guidelines have been indicated. 

It was established that the genesis of conflicts in regional systems: geopolitical, 

technical, social, religious, ethnic, environmental, etc. had a different character and 

nature, but in the post-conflict the results were similar: destruction or disruption of 

territorial and economic systems, depopulation and refugee flows, disorders of 

culturogenesis, environmental problems. In the eastern territories of Ukraine several 

conflict situations coincided, which led to a decrease in the pace of development of a 

new type of activity — tourism and even its collapse, namely: the tragedy of the «old 

industrial area», negative socio-economic transformations, cultural and mental 

conflict, long-term military conflict on the territory. 

Conceptual approaches to the development of post-conflict territories have been 

deepened and a theoretical model of post-conflict tourism development has been 

developed, which is based on the ideas of self-preservation, probabilism and green 

economy, principles of sustainable development. This will help to scientifically 

predict, prevent conflicts or any global upheavals (pandemics, force majeure 

circumstances, etc.), at least reduce their strength. 

According to the results of the analysis of current tourism development strategies 

of Georgia and Spain, it was proposed to apply the positive experience of these 

countries in tourism development in Ukraine, through the active use of regional 

marketing technologies as modern tools for post-conflict development. 

The state of tourism in Donetsk and Luhansk regions in the pre-conflict and post-

conflict periods has been analyzed and cardinal changes in the direction of regressive 

development, even stagnation, have been established. In the pre-conflict period, the 

region's tourism was not given enough attention, especially in Luhansk region, 
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although its development would contribute to the establishment of social 

communications and economic growth of the territory. Analysis of the state of tourism 

in Ukraine as of 2017 showed that the Donetsk region, which previously had a high 

level of development, and Luhansk — the average, have moved to outsiders. 

The integrated approach to the analysis of risks of tourism development has been 

substantiated and their classification has been developed. In particular, it was 

highlighted the following : demographic (high morbidity and mortality); social 

(emergence of the category of internally displaced persons in Ukraine); ecological 

(destruction of soil integrity, mining, destruction of forests, fires and deterioration of 

the air, large burials, flooding of mines, pollution of drinking water, disruption of 

ecosystems and protected areas, the danger of destruction of enterprises); global 

(Ukraine has received a negative image among tourists); economic (unsatisfactory 

condition of infrastructure); political (continuation of the conflict). This will help to 

understand the importance of finding ways to quickly overcome and eliminate the risks 

of tourism, and most importantly to prevent them. 

The leading economic and geographical factors of post-conflict tourism 

development have been established: economic and geographical position, economic 

development of the territory, level of transport development, investment attractiveness 

of the territory, housing provision, demographic situation, tourist potential of the 

region, real incomes, leisure budget, social status, availability of qualified personnel, 

rational use of nature, chernozems as a basis for the development of agritourism, 

ensuring the development of the middle class. 

The socio-geographical bases of assessment of preconditions of revival of 

certain types of tourism on the example of eastern territories were substantiated and it 

was determined that success lay mainly in the socio-cultural plane and was the result 

of interaction of four components: mentality, spirituality, national identity, traditional 

culture. 

In order to thoroughly assess the opportunities for tourism development in the 

region in the post-conflict period, a survey was conducted for the first time on the topic: 

«Development of tourism in Luhansk region». Its results were taken into account in the 
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development of strategic directions of tourism development, which made it possible to 

master the information on the criteria for assessing the most important indicators, 

priority for respondents. 

The structural-logical scheme and algorithm of creation of a tourist cluster have 

been presented and improved and it was proved that in Luhansk region there were 

minimum conditions for this in some districts. It was proposed to create 4 promising 

tourist clusters: «Belovodshchyna», «Kreminshchyna», «Novopskovshchyna» and 

«Starobilshchyna» in 4 districts of Luhansk region: Belovodsky, Kreminsky, 

Novopskovsky and Starobilsky and this need was substantiated in each of them, taking 

into account the limited modern tourist infrastructure and the need for effective use of 

the existing regional potential of the territory. 

A model of the Tourism Safety Concept has been developed, which consists of 

three levels: local, regional and international. The most priority tasks of the Concept 

include: creating and maintaining a favorable image of Ukraine as a safe, interesting, 

affordable tourist destination; implementation of measures for further improvement of 

state policy, legal regulation and interdepartmental cooperation in the field of tourism 

safety. Within the framework of strategic directions of tourism development the 

structural elements of the general strategy of post-conflict development have been 

specified. 

Studies have shown that, taking into account the peculiarities of the development 

of the eastern territories, which include: the need for ancillary security guarantees for 

tourists; infrastructure development; compliance with environmental and 

environmental standards, the region has the prerequisites for the revival of many of its 

species: health, rural tourism, ecotourism, event tourism, industrial and religious 

tourism. A mechanism for creating a resort town on the example of Starobilsk, Luhansk 

region, was developed and it was found that the city had the prerequisites for this, but 

the lack of research in this area, the obsolescence of the existing resort infrastructure, 

lack of funding and interest hinder this process. 

Based on the results of approbation of the presented proposals, strategic 

directions of tourism development on the example of Luhansk region and a tourist map 



 
12 

 

of Luhansk region as of 2019 have been developed. The main priorities in the field of 

tourism were identified: ensuring innovative development, opening and activation of 

tourist potential, creation of tourist brands, popularization of tourist attractiveness, 

creation of conditions for development of domestic and inbound tourism. 

The study made it possible to identify the current state of tourism in the eastern 

territories of Ukraine and show the specifics of its existence in a long-term conflict. 

The obtained scientific development will help to anticipate possible directions of 

tourism formation in post-conflict development and prevent possible risks in a timely 

manner. The experience of post-conflict reconstruction of the territory by means of 

tourism will be useful in terms of preventing conflict. The maps of the dynamics of 

tourism development, tourist clusters, tourist maps of Donetsk and Luhansk regions 

developed by the author can be used by public authorities to implement the provisions 

of the Concept of Tourism Development and Development Strategy of Luhansk region, 

and they will be useful to teachers during training sessions, as the region has not 

recently produced cartographic products of this plan. The research results were 

included in the curricula of the courses «Geography of Tourism», «International 

Tourism», «Tourist Resources of Ukraine», «Resort Business», «Tourism 

Organization: Touring», «Tourism», «Recreational Complexes of the World and 

Recreology»,  the teaching of which is  provided by Institute of International Relations 

of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, as well as the topics of the 

final qualifying master's  theses. 

The scientific results of the dissertation research were implemented in the 

practice of enterprises and institutions, in particular: the Department of Economic 

Development, Trade and Tourism of the Luhansk Regional State Military-Civil 

Administration (certificate of implementation № 22-09 / 01-984 dated 11.05.2018); 

Department of Economic Development, Trade and Tourism of the Luhansk Regional 

State Military-Civil Administration (certificate of implementation № 22-09 / 01-983 

dated 11.05.2018); Public organization «Tourist Information Center «Severodonetsk»» 

(certificate of implementation № 11 from 26. 12. 2018); Luhansk Regional Center for 

Children and Youth Tourism and Local History (certificate of implementation № 199 
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dated December 26, 2018); Public organization «Tourist Association of Luhansk 

region» (certificate of implementation № 1 from 11.01.2019); Travel agency Turprostir 

FOP Shirokova Olga Vitalievna (certificate of implementation № 11 from 07.02.2019); 

Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (act of 

implementation № 89 of 12.02.2019); Kreminsky District State Administration of 

Luhansk Region (certificate of implementation № 16-2 / 1227 dated April 12, 2019); 

Department of Education of Kreminna District State Administration of Luhansk 

Region (certificate of implementation № 515/1 dated April 12, 2019); educational 

process of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine (certificate of implementation № 764 / 15.05 dated 

20.06.2019); Certificate of registration of copyright to the work (№ 86256 dated 

21.02.2019). 

Key words: post-conflict territory, post-conflict development, post-conflict 

reconstruction, tourism, conflict, post-conflict tourism development, tourism cluster. 
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ВСТУП 

  

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю 

реструктуризації господарства Донецької і Луганської областей задля 

забезпечення гідних умов життя населення. Спеціалізація старопромислових 

регіонів України на гірничовидобувній і важкій промисловості, яка почала 

формуватися ще в ХІХ ст. й остаточно склалася за радянських часів, 

забезпечуючи потреби Радянського Союзу, з розпадом СРСР виявилася 

невідповідною сучасним вимогам постіндустріального розвитку. 

Немодернізовані виробництва із застарілими технологіями, обладнанням, 

низькою продуктивністю праці спричинили зменшення прибутків населення, які 

за соціалізму були одними з найбільших, а рівень забезпечення цих регіонів мав 

особливий статус. Об’єктивна депресивність регіону й високі очікування 

населення обумовили соціальну напруженість у регіоні ще з 1990-х років, і 

напруженість ця тільки посилювалася внаслідок відсутності цілеспрямованої 

державної політики. Накопичення економічних, соціокультурних, 

демографічних, екологічних проблем було використане іноземною 

пропагандою, внаслідок чого на території Донецької і Луганської областей 

почалися воєнні дії, і частина цих територій була окупована. Підконтрольні 

Україні території Донецької і Луганської областей, де населення зазнало 

матеріальних і моральних втрат внаслідок збройного конфлікту 2014 р., і де ще 

й сьогодні відчуваються наслідки цієї агресії у вигляді зруйнованих поселень, 

комунікацій, інфраструктури, наявності переміщених осіб з тимчасово 

окупованих територій, особливого режиму управління цими територіями, 

запропоновано називати постконфліктними.  

Туризм розглядається як одна з економічних можливостей розвитку 

регіону, який потребує докорінної перебудови, оскільки наявні ресурси та 

туристична інфраструктура можуть бути відновлені з меншими затратами, ніж 

промислове виробництво, що забезпечить населенню зайнятість та допоможе у 

вирішенні складних соціальних питань, спричинених конфліктом, адже люди є 
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головним ресурсом будь-якої території. Саме тому вважаємо, що для східних 

областей розвиток туризму є необхідним і може бути першочерговим, оскільки 

завдяки йому можна поліпшити соціально-економічну ситуацію, знизити 

соціальну напруженість та знайти шляхи й можливості постконфліктного 

відновлення території. Теоретико-методологічна і практична спрямованість 

роботи зумовлена необхідністю відновлення туристичної діяльності на сході 

країни як однієї з можливості виходу регіону з депресивного стану.  

Проблематика розвитку туризму на постконфліктних територіях 

розглянута у вітчизняній науці, і в суспільній географії зокрема, недостатньо, що 

зумовлює необхідність подальших поглиблених досліджень. Головна ідея 

дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі узагальнення вітчизняного 

та зарубіжного досвіду обґрунтувати теоретико-методологічні засади суспільно-

географічного дослідження розвитку туризму на постконфліктних територіях та 

розробити практичний інструментарій його відновлення в умовах 

трансформацій. Враховуючи відсутність донині ґрунтовних напрацювань 

вітчизняної географічної науки щодо впровадження ідей постконфліктного 

розвитку туризму на рівні окремих територій виникає об’єктивна потреба 

дослідити даний процес на прикладі східних територій України та спонукає до 

пошуку інноваційних напрямів постконфліктного розвитку туризму, що 

ініціюють нові ідеї та їх реалізацію. Вибір теми дослідження було зумовлено 

актуальністю зазначеної проблематики. 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами, програмами. 

Дисертаційне дослідження виконане як складова науково-дослідних тем кафедри 

міжнародної економіки і туризму Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля «Транскордонне співробітництво в сфері 

регіонального розвитку туризму» (2010 – 2012 рр., рішення кафедри від 

19.01.2010 р., протокол № 7), (автором розроблено ідеї формування 

туристичного іміджу Луганщини як необхідної умови розвитку регіонального 

туризму) та «Напрями відновлення регіонального туризму Луганської області в 

умовах соціально-політичної нестабільності» (2016 р., рішення кафедри від 
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15.12.2015 р., протокол № 5), (автором надано теоретичне обґрунтування 

конфліктної моделі суспільства та розроблено стратегічні напрями розвитку 

курортів на Луганщині) та науково-дослідної теми Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля: «Визначення соціально-

географічних аспектів розвитку території засобами туризму в постконфліктних 

умовах» (2019 – 2021 рр., № НДР 0119U103541), (автором проведено 

географічний аналіз постконфліктного стану туризму східних територій). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методологічних засад і практичного інструментарію суспільно-

географічного дослідження розвитку туризму на постконфліктних територіях на 

прикладі східних регіонів України.  

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:  

- поглибити наукові підходи до трактування сутності категорії 

«постконфліктний розвиток»; 

-  проаналізувати світовий та вітчизняний досвід дослідження 

процесів постконфліктного розвитку територій; 

- обґрунтувати суспільно-географічну сутність постконфліктного 

розвитку території з позицій активізації регіонального туризму в умовах 

обмеженості ресурсів; 

- визначити концептуальні підходи й принципи розвитку туризму на 

постконфліктних територіях і розкрити основні методичні положення його 

дослідження; 

- розробити методику суспільно-географічного дослідження розвитку 

туризму на постконфліктній території; 

- проаналізувати досвід постконфліктного розвитку туризму на 

прикладі окремих держав; 

-  здійснити компаративний аналіз розвитку туризму в східних 

регіонах України у ретроспективі та під час конфлікту; 

- розкрити проблеми постконфліктного розвитку туризму; 
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- провести індикативну оцінку факторів постконфліктного розвитку 

туризму східних регіонів України; 

- проаналізувати можливість впливу менталітету на розвиток туризму; 

- обґрунтувати підходи до створення туристичних кластерів, як 

ефективних інструментів розвитку туристичних дестинацій; 

- провести аналіз безпеки туристичної діяльності; 

- визначити й обґрунтувати суспільно-географічні домінанти 

відновлення туризму в східних регіонах України; 

- визначити стратегічні напрями постконфліктного розвитку туризму 

Луганської області. 

Об’єктом дослідження є процес постконфліктного розвитку туризму. 

Предмет дослідження — теоретико-методологічні та прикладні аспекти 

суспільно-географічного дослідження постконфліктного розвитку туризму 

східних територій України. 

Методологічна основа дослідження ґрунтується на сукупності 

фундаментальних положень та принципів сучасної суспільної географії, 

системно-структурному, синергетичному, біхевіористичному загальнонаукових 

підходах, розробках вітчизняних і зарубіжних науковців з питань 

постконфліктного розвитку територій, концепцій сталого розвитку туризму, 

регіонального розвитку. 

Правову основу дисертаційного дослідження склали чинні законодавчі й 

нормативні документи: закони України, укази Президента, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів і Верховної Ради України з питань 

регулювання розвитку туризму та відновлення східних регіонів. Інформаційним 

підґрунтям послугували статистичні дані Державної служби статистики України, 

звітність та інформаційні повідомлення державних органів регіональної влади, 

електронні джерела мережі Інтернет, результати власних досліджень автора. 

Дослідженню конфліктів і постконфліктного розвитку присвячені праці 

зарубіжних вчених: З. Бжезинського, Ж. Нкурунзізи, П. Кoльєра, Д. 

Брінкерхoффа, Т. Аддісoна, Н. Музаффарлі, Е. Ісмаїлoва, Г. Гуйсейнoва, O. 
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Гoрелoва, І Косикова, М. Юсупoва, М. Солопова, Н. Лухуташвілі, Т. Валішвілі, 

Л. Леві-Брюль, К. Юнга, М. Фуко, М. Бердяєва, Г. Гачева. Окремі теоретико-

методологічні положення і трактування ґрунтуються на значному доробку 

класиків філософської думки, зокрема: Ф. Бекона, Р. Декарта, І. Канта, Г. Гегеля, 

Ш.-Л. де Монтеск’є, А. де Токвіля, Г. Спенсера, М. Вебера, Р. Дарендорфа та ін. 

У вітчизняній науковій літературі цю проблематику висвітлено передусім 

з точки зору політології і державного управління (В. Котигоренко, О. Кривицька, 

Ю. Мацієвський) та економіки (О. Зеленко, А. Виноградарська, Е. Лібанова), 

хоча в останні роки до розгляду цих питань долучилися політико-географи 

(роботи Б. Яценка, О. Шаблія, О. Топчієва, М. Дністрянського, Р. Сливки, І. 

Савчука, В. Стафійчука, Н. Короми, Л. Ткачук). Значно масштабнішими й 

різноплановішими є дослідження з туризмології, здійснені географами, 

економістами, соціологами, містобудівельниками та представниками ще майже 

двадцяти наук, що підкреслює поліаспектність туризму. Зокрема, географічним 

аспектам розвитку туризму присвячені наукові праці О. Любіцевої, М. 

Мальської, В. Яворської, К. Мезенцева, О. Бейдика, С. Сировця, І. Точонова, О. 

Шершньової, В. Гетьмана, І. Савченко, Ю. Зінька та ін. 

Складність та багатоаспектність проблем постконфліктного розвитку 

туризму вимагали застосування декількох груп методів наукового пізнання, 

основними серед яких є загальнонаукові (аналізу й синтезу, індукції та дедукції, 

класифікації, типізації, експертних оцінок, статистичні) та спеціальні методи 

географічної науки (порівняльно-географічний, історико-географічний, 

районування, картографічного моделювання) тощо. 

Для вирішення поставлених завдань використано низку взаємопов’язаних 

методів дослідження, серед яких: історичні методи (для виявлення історичних 

періодів військових конфліктів в світі, визначення світових тенденцій 

постконфліктного розвитку); порівняльний метод (для застосування досвіду 

різних країн і народів у постконфліктній розбудові); метод динамічних рядів (для 

виявлення темпів динаміки росту туризму та його падіння внаслідок конфлікту); 

метод моніторингу (для відслідковування трансформаційних змін у туризмі); 



 
30 

 

статистичні методи (для виявлення негативних зрушень в структурі туризму); 

методи класифікації та типізації (під час групування чинників впливу на 

розвиток туризму); системний метод (при дослідженні теоретичних засад 

формування та розвитку туризму, визначенні інтенсивності внутрішніх зв’язків 

у межах туристичної системи); картографічний метод (для можливості наочно 

пізнати просторові особливості розподілу туристичних ресурсів по території, їх 

кількісні та якісні характеристики, проблеми, що потребують вирішення); 

експедиційний метод (дозволив наочно побачити проблему і шукати шляхи її 

вирішення); метод прогнозування (для передбачення основних параметрів 

постконфліктного розвитку туризму); метод просторового аналізу, (для 

виявлення особливостей розміщення туристичних об’єктів, пошуку 

закономірностей розвитку туризму на різних територіях); метод модифікації, 

зміни явища (при розробці системи заходів, які будуть сприяти 

постконфліктному відродженню і розвитку туризму); соціологічні методи (для 

аналізу стану туризму та вирішення проблем, пов’язаних із виявленням факторів 

конфліктогенного характеру); метод SWOT – аналізу (для оцінки можливостей 

постконфліктного розвитку туризму); синтез та узагальнення (при формуванні 

концепції безпеки туризму, розробці методики дослідження). 

Обробка, збереження та візуалізація аналітичної інформації здійснювалися 

за допомогою навчальної версії QGIS, редактора векторної графіки InkScape, 

растрового редактора GIMP. Дані тематичні (про туристичні об’єкти) отримані 

із відкритих джерел (Open Street Map і WikiMapia). Геокодування виконувалося 

за допомогою Google Maps і Bing Maps. Загальногеографічна основа створена за 

даними Open Street Map.  

Вихідними матеріалами узагальнень та апробацій є власні польові 

дослідження автора, проведені в Луганській і Донецькій областях, а також в 

Грузії і Іспанії упродовж 2014–2020 років, та дані різних державних й 

громадських організацій і установ. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий 

результат дисертаційної роботи полягає в розробленні концептуальних підходів 
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та обґрунтуванні теоретико-методологічних і прикладних засад суспільно-

географічного дослідження розвитку туризму на постконфліктних територіях. 

У результаті автором отримано такі наукові напрацювання: 

вперше: 

- здійснено суспільно-географічне дослідження постконфліктного 

розвитку туризму регіонального рівня на прикладі східних територій України, 

що дало підстави обґрунтувати його сутність та сформулювати висновки 

теоретико-концептуального та прикладного характеру; 

- встановлено, що генеза конфліктів у регіональних системах: 

геополітичних, технічних, соціальних, конфесійних, етнічних, екологічних 

тощо має різний характер та природу, але в постконфлікті результати подібні 

⸻ знищення або порушення територіально-управлінських і територіально- 

господарських систем, депопуляція й потоки біженців, порушення 

культурогенезу, екологічні проблеми; 

- сформульовано сутність наукових категорій «постконфліктна 

територія» — це частина території держави, яка відновлюється від наслідків 

конфлікту в економічному, соціально-гуманітарному, політичному і 

екологічному аспектах й перебуває на етапі постконфліктного розвитку; та 

«постконфліктний розвиток туризму», який трактується як система 

організаційно-управлінських заходів держави і місцевих громад, 

запроваджених на постконфліктній території, які спрямовані на відновлення та 

створення нової туристичної інфраструктури, туристичного бренду, сприяння 

безпеці подорожей, підготовці кадрів для галузі, охороні, збереженню та 

вихованню шанобливого ставлення до туристичних ресурсів, популяризації 

внутрішнього туризму тощо;  

- розроблено та апробовано методику суспільно-географічного 

дослідження розвитку туризму в постконфліктних умовах, що включає шість 

взаємопов’язаних етапів, на кожному з яких запропоновані відповідні 

принципи, підходи та методи й зазначено стратегічні орієнтири; 
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- визначено, що успішний постконфліктний розвиток туризму лежить 

значною мірою в соціокультурній площині, і є результатом взаємодії чотирьох 

складових: ментальності, духовності, національної ідентичності, традиційної 

культури місцевого населення; 

- розроблено стратегічні напрями розвитку туризму з точки зору 

суспільної географії на прикладі Луганської області на основі результатів 

проведеного анкетування на тему: «Розвиток туризму Луганської області» та 

оцінки факторів постконфліктного розвитку; 

- розроблено авторську модель Концепції безпеки туризму, яка будується 

на взаємодії трьох рівнів: локального, регіонального і міжнародного та містить 

пропозиції щодо застосування головних вимог та завдань, реалізація яких 

забезпечить безпечну подорож в постконфліктних умовах; 

- обґрунтовано створення чотирьох перспективних туристичних 

кластерів: «Біловодщина», «Кремінщина», «Новопсковщина» та 

«Старобільщина» у 4-х районах Луганської області: Біловодському, 

Кремінському, Новопсковському та Старобільському та механізм створення 

міста-курорту на прикладі м. Старобільськ Луганської області; 

удосконалено: 

- методологічні підходи до теоретичної моделі постконфліктного 

розвитку туризму як системи, яка ґрунтується на ідеях самозбереження, 

пробабілізму та зеленої економіки і спирається на дотримання принципів 

сталого розвитку з метою формування концептуальних підходів до розвитку 

постконфліктних територій; 

- зміст структурно-логічної схеми та алгоритм створення туристичних 

кластерів, враховуючи обмеженість сучасної туристичної інфраструктури,  

відсутність зацікавленості місцевого населення та потреби ефективного 

використання наявного регіонального потенціалу; 

- туристичну карту Луганської області станом на 2019 рік, яка містить 

оновлені дані про туристичний потенціал регіону, враховуючи зміни умов 

регіонального господарювання; 
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отримали подальший розвиток: 

- сутність наукової категорії «постконфліктний розвиток» з позиції 

суспільної географії, під яким слід розуміти заходи політичного, правового, 

економічного, соціо-гуманітарного характеру, що вживаються в регіоні 

конфлікту після завершення активної фази і націлені на відтворення 

зруйнованих колишніх (або утворення нових) форм політичного й 

економічного управління, цивільної влади мирного часу; 

- обґрунтування інтегрального підходу до аналізу ризиків розвитку 

туризму та їх класифікації і застосування технологій регіонального маркетингу 

як сучасних інструментів постконфліктного розвитку територій; 

- суспільно-географічні засади оцінки передумов відродження окремих 

видів туризму та система чинників постконфліктного розвитку східних 

територій. 

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження дали змогу 

виявити сучасний стан розвитку туризму східних територій та показати процес 

його трансформації за останні роки. Отримані результати дозволяють 

передбачати напрями постконфліктного розвитку туризму та вчасно реагувати 

на можливі проблеми. Досвід такої роботи є основою для проведення 

аналогічних досліджень з метою попередження конфліктних станів. Розроблені 

картосхеми розміщення туристичних ресурсів можуть бути використані 

органами державної влади, закладами освіти для реалізації положень сталого 

розвитку туризму в регіоні.  

Наукові результати дисертаційного дослідження були впроваджені у 

практику діяльності підприємств та установ, зокрема: Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної 

військово-цивільної адміністрації (довідка про впровадження № 22-09/01-984 від 

11.05.2018 р.; та довідка про впровадження № 22-09/01-983 від 11.05.2018 р.); 

Громадської організації «Туристичний інформаційний центр «Сєвєродонецьк»» 

(довідка про впровадження № 11 від 26. 12. 2018 р.); Луганського обласного 

центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства (довідка про впровадження № 
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199 від 26.12.2018 р.); Громадської організації «Туристична асоціація Луганської 

області» (довідка про впровадження № 1 від 11.01.2019 р.); Туристичної агенції 

Турпростір ФОП Широкова Ольга Віталіївна (довідка про впровадження № 11 

від 07.02.2019 р.); Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (довідка про впровадження № 89 від 12.02.2019 р.); Кремінської районної 

державної адміністрації Луганської області (довідка про впровадження № 16-

2/1227 від 12.04.2019 р.); Відділу освіти Кремінської районної державної 

адміністрації Луганської області (довідка про впровадження № 515/1 від 

12.04.2019 р.); навчальному процесі Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України 

(довідка про впровадження № 764/15.05 від 20.06.2019 р.); Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір (№ 86256 від 21.02.2019 р.). Довідки про 

впровадження представлено у Додатку А.3. 

Особистий внесок здобувача. Наукові розробки, положення, висновки та 

рекомендації, викладені в дисертаційному дослідженні, є самостійним 

доробком здобувача. Внесок автора в колективно опубліковані праці 

конкретизовано у списку публікацій.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення й висновки дисертаційного дослідження обговорювалися й схвалені 

під час роботи численних конференцій різного рівня, під час регіональних 

науково-методичних семінарів та інших наукових заходів, опубліковано у 

відповідних збірниках наукових праць упродовж 2012–2019 років. Серед них: 

Міжнародна науково-практична конференція «Глобальна економічна динаміка 

як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти» 

(Афіни, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Географія, 

екологія, туризм: теорія, методологія, практика» (Тернопіль, 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації 

розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії» (Умань, 2015 р.); І 

Міжнародна науково-практична конференція «Глобальне управління: теорія та 

практика» (Афіни – Київ, 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
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«Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом 

регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного 

ресурсу». (Тернопіль, 2015 р.); Central European Conference of Historical 

Geographers (Prague, 2016); V Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція 

студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки 

розвитку індустрії гостинності» (Одеса, 2016 р.); ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Стан і перспективи 

сучасного туризму» (Суми, 2017 р.); І Всеукраїнська заочна науково-практична 

конференція молодих вчених «Туризм сучасності: проблеми та перспективи» 

(Тернопіль, 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний 

стан та перспективи розвитку туризму» (Чернівці, 2018 р.); ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку туризму в регіонах України» (Львів, 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці» (Сєвєродонецьк, 

2019 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 47 наукових 

працях, серед яких – 1 монографія (обсягом 21,5 д. а.); 7 статей – у наукових 

фахових виданнях, 14 публікацій – у міжнародних та наукометричних виданнях 

України та світу, 16 публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації, 9 публікацій, які додатково відображають наукові результати 

дисертації. Загальний обсяг публікацій – 51,62 д.а., з яких особисто автору 

належать 48,4 д.а. Повний перелік публікацій представлено у Додатку А.1. 

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 3 додатків на 53 сторінках, 

списку використаних джерел (всього 478 найменування уміщено на 46 

сторінках). Обсяг дисертації 468 сторінок, з них 344 сторінки основного тексту, 

які ілюстровані 31 таблицею та 57 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТКОНФЛІКТНОГО 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

1.1. Сутність конфлікту та його вплив на туризм у спектрі  

географічної науки 

 

Конфлікти притаманні всім аспектам життя суспільства та наголошують на 

непорозуміннях, розбіжностях, протиріччях, які періодично виникають. У 

дослідженнях вчених немає єдиної думки щодо визначення поняття «конфлікт». 

Різноманіття трактувань визначається неоднозначним розумінням природи 

цього явища. Тому це завжди стимулювало спалах інтересу до проблеми 

конфлікту. При дослідженні конфлікту використовуються одночасно підходи і 

методика суспільної географії, політології, конфліктології, соціології, політичної 

економії, економіки, філософії, культурології, антропології, психології, 

маркетингу, оскільки об’єкт дослідження знаходиться на стику наук, тобто має 

міждисциплінарний характер. Звідси, більшість існуючих робіт розроблено 

політологами, соціологами, психологами. І саме тому це питання представляє 

особливий інтерес для суспільної географії та є дуже актуальним. 

Наукові дослідження конфліктів мають давню історію. Протягом всього 

існування людської цивілізації, проблема суспільної взаємодії залишається 

актуальною. Вся історія людського суспільства свідчить про можливість 

ефективного впливу на конфлікт у разі розуміння його дійсних витоків та причин 

його виникнення. Велика кількість видатних вчених світу різного наукового 

спрямування: політологи, історики, міжнародники, географи звертали увагу на 

дослідження конфліктів, військових напружень, політичних криз [100]. 

Цікаві думки з приводу питань, пов’язаних з конфліктом, містяться в 

роботах відомих філософів світу: Аристотеля [7], Ф. Бекона [29], Р. Декарта [72], 
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І. Канта [136], Г. Гегеля [49], Ш.-Л. де Монтеск’є [215], Платона [249], А. де 

Токвіля [338]. Хронологічний аналіз конфліктів свідчить про актуальність 

дослідження цього питання, оскільки, нажаль, взаємовідносини в світі 

відбуваються не тільки мирним шляхом. Тому про конфлікт можна писати доти, 

поки вони існують. Розвиток конфліктології та геоконфліктології показує 

зростання досліджень природи конфлікту, який притаманний міжнародному 

суспільству. 

Початки наукового знання про конфлікт в Європі були закладені в давній 

Греції Платоном в його праці «Держава» [249] і Аристотелем у «Політиці» [7]. 

Тоді ж виникають перші спроби зрозуміти і осмислити місце і роль політичного 

конфлікту в житті людини і суспільства. «Люди вступають у суперечки, — писав 

Аристотель, — не тільки внаслідок майнової нерівності, але і внаслідок 

нерівності в отриманих почестях» [7]. 

Ідея соціальної диференціації, з якої виникають конфлікти, знайшла 

відображення у вченні Платона: «Якщо ж бідні і незаможні домагаються доступу 

до суспільних благ, розраховуючи увірвати собі звідти шматок, тоді не буде 

добра: влада стає такою, що можна оспорювати, і подібного роду домашня, 

внутрішня війна губить і учасників в ній, і інших громадян» [249]. 

Далі, розвиваючи ці ідеї, видатний мислитель античності Аристотель у 

своєму знаменитому трактаті «Політика» твердив, що розподіл людей на тих, хто 

володарює, і тих, хто повинен підкорятися, відноситься до законів природи і 

вважав, що для однієї людини корисно і справедливо бути рабом, а для іншої — 

паном, а звідси витікає, що конфлікт є природним станом суспільства [7]. 

Найважливіші джерела конфліктів, з точки зору Аристотеля, коріняться у 

незадоволенні своїх бажань: «Люди чинять несправедливо в ставленні один до 

одного не тільки заради предметів першої необхідності..., але і також тому, що 

вони хочуть жити в радості і задовольняти свої бажання. Якщо вони бажатимуть 

більшого, ніж те, що вважається насущною необхідністю, то вони стануть 

кривдити інших саме з метою задоволення цього свого бажання, так і не тільки 
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ради цього одного, але також і для того, щоб жити в радості серед насолод, без 

горя» [7]. 

Найкращим державним механізмом Аристотель визнавав політію, де влада 

належить не бідним і не найбільш багатим, а середнім верствам рабовласників — 

політикам [7]. Яскравим представником політичної думки в Середні віки був 

видатний теолог і філософ, один із батьків-фундаторів християнської церкви 

Блаженний Августин. У своєму знаменитому трактаті «Про град божий» [18] він 

подає розгорнуту картину свого уявлення про устрій держави, про політичні 

процеси, які повинні відбуватися в ньому, засновані на вченні Христа і Біблії. Не 

обійшов увагою він питань, пов’язаних із відносинами між людьми, між 

людиною і державою, а також висловив своє ставлення до конфліктів. «Той, хто 

веде війну, — писав Блаженний Августин, — домагається миру; але ніхто, 

укладаючи мир, не домагається війни. Бо і ті, які хочуть порушити мир, в якому 

знаходяться, не відчувають ненависті до миру, а бажають змінити його за своїм 

свавіллям. Не того хочуть вони, щоб не було миру, а того, щоб він був таким, 

яким їм хочеться його бачити» [18]. 

Своє ставлення до конфліктів Августин формував крізь призму 

євангельського вчення і в кожному конфлікті бачив тільки його деструктивну 

функцію. Абсолютно справедлива держава явно неможлива, оскільки 

неможливо досягти ідеальної організації в межах земних інститутів і за 

допомогою обмежених людських сил [18]. 

Серйозну увагу проблемі політичного конфлікту приділяв класик 

політичної думки епохи Відродження Н. Мак’явеллі. Він виходив з того, що 

завжди була і буде існувати загроза конфлікту між володарем і народом, між 

різними державами. Тому Мак’явеллі висунув у своєму знаменитому трактаті 

«Володар» [190] не менш знамениту тезу, згідно з якою політик повинен 

поєднувати в собі риси лиса і лева: лиса, щоб уникнути розставлених капканів, а 

лева, щоб крушити противників у відкритому бою [100]. 

Державцю дуже важливо завоювати прихильність народу, бо тільки тоді 

він може не боятися змови, якщо користується благоволінням народу, і навпаки, 
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повинен боятися всіх і кожного, якщо народ відчуває до нього ворожнечу і 

ненависть. «Держави, що мають добрий благоустрій, — писав Н. Мак’явеллі, — 

і мудрі правителі вживали всіх заходів для того, щоб не озлоблювати знать, і бути 

бажаними народу, бо це є найважливішою турботою тих, хто править» [190]. 

Н. Мак’явеллі вважав конфлікт неминучим злом і бачив в ньому негативну 

функцію, тому його, по можливості, треба уникати. Наукові ідеї мислителів 

старовини, середньовіччя і епохи Відродження знайшли свій подальший 

розвиток в роботі Ш.-Л. де Монтеск’є «Про суть законів» [215], А. де Токвіля — 

в книзі «Про демократію в Америці» [338]. 

Ш.-Л. де Монтеск’є обґрунтовує ідеал політичної свободи, ототожнюючи 

її з особистою безпекою, незалежністю кожного індивіда, з демократичною 

(республіканською) формою правління. «Народ, що має верховну владу, — 

писав Ш.-Л. де Монтеск’є, — повинен робити все сам, що він може добре 

робити; а чого він не може добре робити, то повинен робити за допомогою своїх 

служителів» [215]. 

Протиріччя, що виникають у суспільстві, Ш.-Л. де Монтеск’є бачить у 

відсутності освіти і неуцтва переважної кількості народу. «Надмірна покора, 

писав він, — передбачає неуцтво в тому, що кориться; воно передбачається 

навіть і в повелителі» [215]. Вихід у демократії і підвищенні добробуту народу, 

що бере участь в управлінні. «Краща аристократія та, в якій частина народу, — 

як відмічав Ш.-Л. де Монтеск’є, — що не бере участь у правлінні, така мала і 

така бідна, що частина, яка править, не має ніякої вигоди пригноблювати її» 

[215]. 

На базі вчень Дж. Лока і Ш.-Л. де Монтеск’є сформувалася ліберальна 

теорія демократії. Вони вбачали серйозну причину можливого виникнення 

політичного конфлікту в суспільстві в обмеженні прав і свобод людини, в 

порушенні принципів демократії [100]. 

Істотний внесок у розвиток політичної науки взагалі, і вивченні можливого 

виникнення політичних конфліктів зокрема, вніс французький мислитель А. де 

Токвіль. Описуючи живу політичну реальність американської демократії, яка 
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склалася до 30-х років ХIХ сторіччя, в своїй праці «Про демократію в Америці» 

[338] А. де Токвіль, поряд із позитивними моментами, що мають місце в 

сучасному йому американському суспільстві, вказує на можливі негативні 

явища. 

Визнання необхідності влади більшості і в той же час застереження проти 

можливості диктату цієї більшості, що може перетворитися в «тиранію 

більшості» — ось головне джерело можливого виникнення політичного 

конфлікту. 

Щоб уникнути такого негативу, необхідно створити систему стримувань і 

противаг, з одного боку, а з іншого, — законодавчо захистити «меншість». 

«Принципи, на яких засновується законодавство американських штатів, — 

зазначав А. де Токвіль, — принципи, що забезпечують громадський порядок, 

розподіл і врівноваження влади, справжню свободу, щиру і глибоку повагу до 

закону, — всі ці принципи необхідні будь-якій республіці, вони повинні бути 

загальними для всіх республіканських держав» [338]. 

Перше соціологічне пояснення конфліктів дав родоначальник соціології як 

науки, французький філософ і соціолог О. Конт. У його концепції соціологія 

трактувалася як єдина суспільна наука, покликана виявляти особливості 

соціально-політичного організму як цілісності, глобального суспільства як 

системи, що розвивається. Тому в центрі його уваги досягнення соціально-

політичного консенсусу, «що виникав на основі подолання конфліктів в процесі 

синтезування діахронного і синхронного компонентів історичного процесу» 

[153]. 

З точки зору О. Конта, політична і моральна криза суспільства, що робить 

струс конфліктами, є результат недосконалості і анархії думки. О. Конт 

проповідував таку реалізацію суспільно-політичного устрою, який би 

забезпечував соціальну стабілізацію без стагнації і соціально-політичну 

еволюцію без революції. «Розділивши різні види суспільства на два основних 

типи — «військові» і «промислові», О. Конт вважав конфлікти невід’ємною 

рисою першого типу соціальних систем, але гадав, що промислові товариства, 
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спираючись на пріоритет розуму, здатні пом’якшувати можливі конфлікти, а в 

перспективі зовсім позбутися їх» [153]. 

Усі мислителі Нового часу згадані тут ставилися до конфліктів як до 

негативного явища соціально-політичного життя суспільства. Одна з найбільш 

відомих теоретичних концепцій соціально-політичного конфлікту другої 

половини ХIХ сторіччя та її подальший розвиток у першій половині ХХ століття 

в світовій соціально-політичній літературі пов’язана з діяльністю К. Маркса і Ф. 

Енгельса [100]. 

Оскільки в основі суспільної системи знаходяться економічні інтереси і 

органічно взаємопов’язані з ними виробничі відносини, що складають базис 

суспільства, а ці корінні інтереси у головних суб’єктів капіталістичного 

виробництва — робітників і капіталістів — діаметрально протилежні, більше 

того — антагоністичні, непримиренні, то конфліктність даного суспільства, що 

коріниться в його економічній основі, є, згідно з К. Марксом, не тільки 

загальною, але і незмінюваною в рамках даного суспільства. «Історія всіх 

суспільств, що досі існували, — проголошували К. Маркс і Ф. Енгельс на самому 

початку своєї діяльності, — була історією боротьби класів» [198]. 

Загострення корінної суперечності, конфлікту між продуктивними силами 

і виробничими відносинами відбувається на думку К. Маркса і Ф. Енгельса з 

розвитком капіталістичного виробництва. Саме цей процес лежить в економічній 

основі революційного повалення капіталізму, результатом якого є формування 

як суб’єкту такого повалення — робітничого класу. «Протягом майже сорока 

років, — писали вони, — ми висували на перший план класову боротьбу як 

безпосередню рушійну силу історії, і особливо класову боротьбу між буржуазією 

і пролетаріатом як могутній важіль сучасного соціального перевороту» [198]. 

Одна з перших конфліктологічних концепцій склалася в руслі соціального 

еволюціонізму, що розвивається відомим англійським соціологом Гербертом 

Спенсером [320]. Розглядаючи суспільство як цілісний агрегат, подібний до 

біологічного організму, він вважав, що в процесі розвитку суспільства його 
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єдність посилюється завдяки успадкованим, накопиченим і набутим шляхом 

навчання засобам соціальної поведінки людей [320]. 

Проте соціальна еволюція не відбувається рівно, безболісно, оскільки в ній 

взаємодіють протилежно спрямовані процеси диференціації та інтеграції. Тому 

соціальна еволюція являє собою безповоротній рух від одностороннього до 

різностороннього. Пов’язані з цим ускладнення структурної і функціональної 

організації системи неминуче призводять до виникнення конфлікту. 

Існування, загострення конфлікту і його вирішення, згідно зі Г. Спенсером, 

значною мірою пов’язано з наявністю або відсутністю в соціальному організмі 

соціального консенсусу. Якщо існує тісна відповідність між різними сферами 

суспільного життя, зокрема між домінуючими видами активності членів даного 

суспільства, його організацією, пануючою системою цінностей і переважаючими 

психічними рисами, то в такому суспільстві конфлікт малоймовірний. Якщо ж 

такої відповідності немає, а диференціація цінностей, видів активності, 

психологічних рис стає переважаючою, то в суспільстві виникає внутрішній 

конфлікт [320]. 

Георг Зіммель [462] увів до наукового обігу термін «соціологія конфлікту», 

зробивши при цьому значний внесок у розвиток соціології конфлікту. З його 

точки зору соціальні конфлікти в суспільстві неминучі, невідворотні і виникають 

на основі інстинктів ворожнечі. Г. Зіммель стверджував, що «конфлікт, 

призначений для вирішення будь-якого дуалізму, — це спосіб досягнення 

своєрідної єдності, навіть якщо вона досягається ціною знищення однієї з сторін, 

що бере участь у конфлікті» [127]. 

Згідно з концепцією Г. Зіммеля саме конфлікт є центральним нервом як 

самого соціально-політичного життя, так і культури, що виражає це життя. «Як 

тільки життя піднеслося над суто тваринним станом до деякої духовності, а дух, 

у свою чергу, піднявся до стану культури, в ній, — підкреслює Г. Зіммель, — 

виявився внутрішній конфлікт, наростання і вирішення якого є шлях оновлення 

всієї культури» [127]. 
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Соціодинаміка життя і культури такі, що конфлікт не вирішується, а 

знімається, замінюючись новим за змістом та формою конфліктом, який разом із 

попереднім йому і подальшим конфліктами складають основну рушійну силу 

розвитку культури, а разом з нею і всього життя суспільства. «Кожний момент, 

що пояснюється, — писав Г. Зіммель, — не є останнім, і розуміння кожного разу 

вимагає попереднього» [462]. 

Будь-яке бажання розв’язати конфлікт, з точки зору Г. Зіммеля, є ні що 

інше, як свідчення неминучості швидкої зміни однієї форми іншою, а разом з цим 

і виникнення нового конфлікту: «Одні тільки філістери можуть вважати, що 

конфлікти і проблеми існують для того, щоб бути вирішуваними» [462]. 

Зіммель зробив важливий висновок про те, що в диференційованих 

соціальних системах, заснованих на функціональній взаємообумовленості 

частин, менш гострі конфлікти підсилюють інтеграцію системи переважно тим, 

що перешкоджають виникненню гострих руйнівних конфліктів. Умовою цього є 

їх інституалізація і нормативне регулювання. Гострі і тривалі конфлікти 

сприяють створенню коаліції або інтегрують раніше не зв’язані групи [100]. 

Німецький соціолог Макс Вебер [35], досліджуючи проблему конфлікту, 

та спираючись на вчення Г. Спенсера і Г. Зіммеля, сформував своє своєрідне 

трактування в авторській концепції. М. Вебер розглядав конфлікт, застосовуючи 

до аналізу політичну сферу, і ототожнював з політичною боротьбою: «Головним 

засобом політики є насильство...» [35]. 

Знаменитий німецький соціолог справедливо вважав, що сфера політики 

набагато інтенсивніша, ніж усі інші сфери соціальної системи, пронизана різного 

роду колізіями, конфліктами, боротьбою. «Хто прагне займатися політикою, — 

писав М. Вебер, — і взагалі зробити її своєю професією, той мусить 

усвідомлювати ці етичні парадокси і свою відповідальність за те, що під їхнім 

впливом станеться з ним самим. Він, повторюю, сплутається з диявольськими 

силами, що приховані у всякому застосуванні насильства» [35]. 
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Сама ж ця боротьба витікає з існуючих у суспільстві відносин правління і 

підкорення, яким керівні класи, верстви, групи, політичні партії намагаються 

додати характеру легітимності, законності. 

Ральф Дарендорф [66] у другій половині ХХ століття започаткував новий 

етап розвитку вчення про політичний конфлікт та став автором «функціональної 

теорії конфлікту». Сформульована теорія мала за основу наявність класів в 

індустріальному суспільстві, і як наслідок, відносини правління і підкорення 

інтересів. Це призводить не тільки до їх протилежності, але і до усвідомлення 

такої протилежності представниками різних класів. Із зростом усвідомлення 

протилежності інтересів, зростає і ймовірність виникнення конфлікту. 

«Соціальні конфлікти, — зазначав Р. Дарендорф, — зростають із структури 

товариств, що є союзами правління, і які мають тенденцію до постійно 

кристалізованим зіткненням між організованими сторонами» [66]. 

Таким чином, встановивши головну причину соціально-політичних 

конфліктів у наявності відносин правління і підкорення, і відповідні наслідки 

боротьби між конфліктуючими групами за володіння владою, Р. Дарендорф 

визначає ці групи як соціальні класи. «Джерелом класового конфлікту, — 

стверджував він, — служать структури правління, які більше не мають 

абсолютного характеру традиційної ієрархії» [66]. 

Тому суспільно-політичне життя пронизане конфліктами і в будь-якій 

соціальній системі стає джерелом її розвитку і вдосконалення. «Конфлікт, — 

відмічає Р. Дарендорф, — джерело прогресу, що веде до цивілізації і, 

насамкінець, до світового цивільного суспільства» [66]. 

Узагальнений рисунок причин конфліктів з точки зору відомих 

дослідників та їх класифікація представлений нижче (рис. 1.1) [7, 18, 35, 66, 127, 

153, 190, 198, 215, 320, 338]. 
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Рис. 1.1. Класифікація причин конфліктів 

Джерело: розроблено автором на підставі [7, 18, 35, 66, 127, 153, 190, 198, 

215, 320, 338] 

 

Класифікація
причин 

конфліктів

Аристотель
Внаслідок майнової нерівності та 
нерівності отриманих почестей

Августін
Неможливість існування абсолютно 

справедливої держави
Соціальні

Н. 
Мак’явеллі

Неспроможність державця 
завоювати прихильність народу

Ш.-Л. де  
Монтеск’є 

Відсутність освіти і неуцтво у 
народу. Обмеження прав і свобод 

людини

А. Токвіль Можливість диктату влади більшості Політичні

О. Конт Недосконалість і анархія думки

К. Маркс, Ф. 
Енгельс

Корінні інтереси головних суб’єктів 
виробництва діаметрально 

протилежні

Г. Спенсер

Ускладнення структурної і 
функціональної організації системи 

суспільства. Відсутність в 
соціальному організмі соціального 

консенсусу

Економічні

Г. Зіммель
Шлях оновлення всієї культури, 

спосіб досягнення своєрідної 
єдності

М. Вебер Застосування насильства

Р. 
Дарендорф

Зростання усвідомлення 
протилежності інтересів



 
46 

 

Таким чином, база сучасної конфліктології була закладена ще в давні часи. 

Соціологія конфлікту найчіткіше знайшла відображення в працях 

Г. Спенсера [320], М. Вебера [35] і К. Маркса [198], які обґрунтували роль 

конфлікту як одного з головних стимулів соціального розвитку, прогресу, 

класової боротьби за вдоволення базових матеріальних потреб. 

На початку ХХ ст. Г. Зіммель [127] започаткував, а у 50–60 роки 

ХХ століття Р. Дарендорф [66] завершив формування класичної теорії соціології 

конфлікту. 

Психологічний чинник відіграє важливу роль у виникненні конфліктів, 

оскільки вони завжди пов’язані з боротьбою інтересів чи людей. Так з’явився 

окремий напрямок дослідження: психології конфлікту, яскравими 

представниками якого є З. Фрейд [373] і К. Юнг [396]. 

У практиці розв’язання реальних конфліктів та у навчанні мистецтву 

долання конфлікту, все більше стали застосовуватися результати психологічного 

дослідження поведінки людей у соціально-політичних конфліктах, серед яких 

розробка переговорних методик розв’язання конфлікту, Гарвардський проєкт з 

переговорів [100]. 

Великий внесок у дослідження політичних конфліктів міжнародного і 

глобального характеру вніс відомий політолог, колишній політичний діяч, 

американець З. Бжезинський [14]. Він аналізує геополітичну ситуацію в світі, 

особливо на Євразійському континенті, моделює можливі варіанти поведінки 

країн і їх союзів в майбутньому і рекомендує найбільш доцільну реакцію на них. 

Одним з найбільш неспокійних геостратегічних дійових осіб йому 

представляється сучасна Росія, яку він називає «чорною дірою», в той же час 

Україні автор відводить цікаву і важливу роль на Євразійській шахівниці, 

називаючи її геополітичним центром [14]. 

Дослідженням конфліктів займалися географи. В результаті, в політичній 

географії став формуватися новий напрямок — геоконфліктологія. Деякі 

німецькі політичні географи скористалися геополітикою, щоб обґрунтувати 

«Drang nach Osten» (прагнення на Схід) своєї країни, а саме адаптацію концепції 



 
47 

 

Маккіндера Карлом Хаустофером стосовно до німецьких стратегічних потреб. 

Дж. Маккіндер вніс значний доробок у розвиток географічних знань, він вважав 

науку географії такою, яка дозволяла виявити зв’язок між природою та людиною, 

а також визначав взаємозв’язок між нею та історією. Головну увагу в своїх 

дослідженнях вчений приділяв глобальним загальносвітовим проблемам. У своїй 

науковій доповіді від 1904 року «Географічна вісь історії», представленій в 

Королівському географічному товаристві Маккіндер представив авторську 

теорію «хартленда» (серцевинної землі) [450]. 

Вчений вважав історію світу конфронтацією між континентальними і 

океанічними державами, яку він дослідив в просторово-часовому аспекті. Це 

стало основою його досліджень. Складний комплекс міждержавних відносин 

пояснюється ним постійними змінами в рівновазі сил. Відповідно до теорії 

хартленда весь світ ділиться на дві геополітичні півкулі, континентальну і 

океанічну. Цей поділ світу конфронтаційний, центри можуть змінюватися, а от 

протистояння буде завжди. 

Європейські вчені передбачали зсув геополітичного балансу у східному 

напрямі, а саме Америка та Японія виходили на передові рубежі. Тому з’явилися 

наукові праці, в яких виступали за більшу єдність європейських країн. Так 

французький політичний географ Поль Деманжон ще напередодні другої 

світової війни пропагував об’єднання європейських країн [427]. 

Проблему впливу конфлікту на туризм частково досліджували зарубіжні 

вчені. Палестинець Азіз Абу Сараг вважає, що для підтримання миру необхідно, 

щоб люди подорожували. Тільки діалог, просте спілкування представників 

різних країн, культур і народів здатні налагодити гарні відносини, та знищити 

ненавість і неповагу між ними. Візити палестинців до ізраїльтян довели 

правильність цієї тези [409]. 

Відомий американський вчений А. Рапопорт вважає, що «створення 

загальної теорії конфлікту малоймовірно, якщо взагалі можливо, бо саме поняття 

«конфлікт» відображає існування дуже різних явищ, які підкорюються 

абсолютно різним принципам [405]. 
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Американська дослідниця М. Калдор розробляла класифікацію конфліктів, 

в якій зпівставляла війни, які відбулися в історичному періоді за чинниками 

програмної мети та методів, а також шляхів їх фінансування. Це дало їй привід 

проголосити «кінець воєн між державами». Проте далеко не всі дослідники 

згодні з твердженням про те, що цей феномен є новим в характеристиці 

конфлікту [450]. 

Ізраїльський дослідник проблематики етнічних конфліктів О. Їфтачел 

запропонував у цьому зв’язку цікаву модель взаємозалежності певних 

територіальних форм організації життя етносу і суб’єктивного сприйняття 

етнічних меншин більшістю, яке демонструє характер етнополітики в тій чи 

іншій державі [476]. 

У Радянському Союзі дослідження конфліктів здійснювалося в руслі 

марксистської теорії класової боротьби. Офіційна ідеологія вульгаризованого 

марксизму стверджувала, що при соціалізмі можуть здійснюватися тільки 

неантагоністичні протиріччя, й відсутні умови для виникнення соціально-

політичних конфліктів. Тому проблема конфліктів розглядалася в плані критики 

вад капіталізму. З середини 1920-х до середини 1980-х років ніякої роботи з 

вивчення соціально-політичних конфліктів всередині радянського суспільства не 

велося. «Якщо не брати до уваги суто політичні причини такої ситуації, — 

підкреслює В. Котигоренко, — її можна пояснити загальною спрямованістю 

теоретичних або теоретикоподібних, а інколи і псевдотеоретичних пошуків у бік 

моделювання майбутнього ідеального суспільства, в якому не повинно бути 

конфліктів між великими соціальними групами — класовими, професійними, 

етнічними» [157]. Крах марксистської ідеології та звільнення суспільної думки 

від партійного контролю призвели до бурхливого підйому соціально-політичних 

конфліктологічних досліджень у кінці 1980-х і 1990-х роках, і цей підйом триває 

й нині. 

В Україні конфліктологічна думка тільки робила перші кроки після 

здобуття незалежності. «Відсутність в СРСР конфліктології, — відзначає 

В. Котигоренко, — як галузі знань і обмеженість теоретичних напрацювань з 
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теорії конфлікту стали причиною того, що коли виникла суспільна потреба у 

відповідних прикладних дослідженнях, українське суспільствознавство 

виявилося не підготовленим до них як теоретично, так і методологічно. Через те, 

зокрема, йому довелось орієнтуватися на теоретичні напрацювання зарубіжних 

соціологів, політологів, а точніше — запозичувати їх» [157]. 

З кінця 1980-х років в Україні почався процес становлення сучасної 

української конфліктологічної думки, у витоків якої були Г. Сковорода [300], М. 

Грушевський [64] та інші дослідники. Було проведено дослідження, освоєння та 

аналіз існуючого зарубіжного досвіду, з’явилися оригінальні теоретичні та 

методичні розробки соціально-політичних аспектів конфлікту. 

За останні роки в Україні з’явилося чимало робіт, присвячених аналізу 

конфлікту, серед них є роботи В. Котигоренка, О. Кривицької, Ю. Мацієвського, 

Б. Яценко, М. Дністрянського, Р. Сливки, В. Стафійчука [83, 157, 165, 199, 303, 

326, 400]. Як відзначає відомий український спеціаліст в галузі політичного 

конфлікту Ю. Мацієвський «на Заході, де вивчення конфлікту відбувається вже 

протягом 40–50 років у рамках соціології, психології, соціальної психології та 

інших дисциплін, було нагромаджено значний досвід вивчення цього 

суспільного явища» [199]. 

Вітчизняними дослідниками опубліковано монографії, тези, статті у 

фахових журналах, присвячених аналізу конфлікту. Однак, для розуміння 

природи конфліктів, їх причин і механізмів виникнення, функцій, типів, ролі в 

суспільному розвитку явно недостатньо одних тільки соціологічних і 

політологічних досліджень. Сьогодні перед наукою постає важлива проблема, 

пов’язана з виникненням конфліктів — вивчення чинників, що сприяють їх 

зародженню. Науковий інтерес у чималій мірі пов’язаний із зростанням 

напруженості в різних сферах соціально-економічної і суспільно-політичної 

взаємодії, агресією і тероризмом, конфліктами на етнонаціональному ґрунті. 

Наше суспільство, політична еліта, політологи виявилися непідготовленими до 

цієї складної ситуації. В СРСР проблематика конфліктів серед дослідників не 

була актуальною, оскільки країна орієнтувала на «безконфліктний» розвиток 
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суспільства. Внаслідок цього з галузі наукового дослідження фактично була 

виключена ця тема, тому механізми дій щодо прогнозування виникнення 

конфліктів в суспільстві не змогли сформуватися [100]. 

А от саме географічних робіт з цієї проблематики недостатньо. В 

українській суспільній географії ця тема практично неопрацьована. Теоретико-

методологічні засади дослідження конфліктів слабо розроблені в сучасній 

суспільній географії [100]. 

Є політико-географічні дослідження Б. Яценко, М. Дністрянського, 

Р. Сливки. У дослідженнях вчених-міжнародників відсутня спільна думка 

стосовно теоретичного обґрунтування наукової категорії «конфлікт». Таке 

становище пояснюється різним трактуванням його сутності. Однак, практично 

всі дослідники сходяться в тому, що конфлікт притаманний всій суспільній 

життєдіяльності [83, 326, 400]. 

Так, відомий географ Б. Яценко виділяє геопросторовий каркас у 

геополітичній структурі держави, який утворюють столиця, адміністративні 

центри вищого рівня, пов’язані транспортними коридорами. На думку вченого 

геополітичний каркас держави може мати різну конфігурацію (лінійну, 

деревоподібну, зіркоподібну, ортогональну) [400]. 

М. Дністрянський справедливо зазначає, що появу міждержавних 

геополітичних конфліктів не можна вважати неминучим явищем. Будь-який 

геополітичний конфлікт він називає комплексною соціально-політичною 

проблемою, що включає культурні, історичні, психологічні, економічні та ін. 

аспекти, у більшості випадків конфлікти є наслідком структурно-функціональної 

суперечності, зумовленої неадекватним відображенням етногеографічних чи 

релігійно-географічних реалій у територіально-політичній системі. Тобто 

геополітичні конфлікти є насамперед конфліктами політичних інститутів, що 

одстоюють інтереси різних соціальних та етнокультурних груп. А тому їхнє 

попередження і вирішення є реальним внаслідок конструктивного впливу на 

відповідні політичні інститути через пропозиції взаємоприйнятних змін, які 
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забезпечили б адекватне репрезентування інтересів етнічних чи релігійних груп 

у політичній системі [83]. 

Отже, ТПК розглядаємо як геополітичний, або ж політико-географічний 

процес, який у своєму розвитку має низку фаз. Розвиток конфлікту має 

практично однаковий сценарій: передконфліктний стан, власне конфлікт 

(інцидент), ескалація конфлікту (коли відбуваються окремі його акти), 

кульмінація (найбільше загострення конфлікту), завершення конфлікту [326, с. 

413–414]. Оскільки конфліктна ситуація може залишатися після припинення 

конфлікту, то і сам конфлікт може переродитися з відкритої фази знову в 

латентну — постконфліктну. 

На сьогодні можливим напрямком розвитку геоконфліктології є ментальна 

географія конфлікту, яка займатиметься вивченням сприйняття та інтерпретації 

окремих територіальних структур сторонами конфлікту [100]. Дослідженню 

стану туризму в умовах конфлікту в світі та Україні присвячено роботи: 

А. Аверіна, О. Бейдика, Н. Короми, С. Сировця, Л. Ткачук та інших. Більшість 

авторів описують аспекти впливу конфліктних ситуацій на туристичну 

діяльність [3, 11, 335]. 

Проте, питання розробки методичного апарату дослідження впливу 

конфлікту на розвиток туризму не є опрацьованим. Це пов’язано, перш за все, із 

змінами, які відбуваються останнім часом в країні та неготовністю туристичної 

сфери до роботи в умовах конфлікту. Тому це дослідження є дуже важливим і 

актуальним завданням суспільної географії [100].  

Так, російський філософ А. Аверін, досліджуючи питання державного 

регулювання демографічних і міграційних процесів, зазначає, що міграції 

можуть бути викликані політичними, економічними, соціальними і духовними 

процесами. Причинами можуть виступати військові, національні, етнічні, 

релігійні конфлікти, тероризм, екологічні і природно-кліматичні фактори [2]. 

Не підлягають сумніву висновки О. Бейдика, Н. Короми та С. Сировця, які 

стверджують, що збройні конфлікти різного масштабу та сили завжди мають 

пропорційний «ефект» щодо розвитку туризму. Він полягає в зниженні іміджу 
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країни, руйнуванні туристської інфраструктури та призводить до знищення 

історичної та природної спадщини [11].  

Автор погоджується з думкою Л. Ткачук, яка вважає, що через посилення 

політичної нестабільності сектор туризму стикається з серйозними викликами. 

Негативні відгуки про ситуацію у країні є причиною спаду туристичного потоку 

[335]. Необхідність цілісного опису чинників, що сприяють виникненню 

конфліктів, його рушійних сил і учасників, прогнозуванню протікання 

конфліктних дій і заходів щодо їх попередження, з метою збереження та 

розвитку туризму, вимагає проблемно-орієнтованого підходу [100]. 

Філософською основою суспільно-географічного дослідження є 

діалектика, яка розглядає явища в процесі розвитку та взаємозв’язку. 

Теоретичною та методологічною базою дослідження є фундаментальні 

положення теорії конфліктології, серед вітчизняних вчених конфліктологів слід 

відмітити праці В. Котигоренко О. Кривицької, Ю. Мацієвського та інших [157, 

165, 199]. 

«Об’єктно-предметна сфера соціальної конфліктології», — наголошує 

відомий український фахівець в галузі політичної конфліктології 

В. Котигоренко, — обмежувалася переважно трудовими конфліктами в межах 

невеликих груп, міжособистими або внутрішньособистісними конфліктами, 

дискусіями навколо проблем боротьби «нового із старим тощо» [157]. 

О. Кривицька відзначає, що етноконфлікти міцно пов’язані і переплетені з 

соціально-економічною, політичною, духовною сферами життя суспільства. 

Спроби розв’язання конфліктних ситуацій у національній сфері без урахування 

соціально-економічних і політичних проблем загрожують негативними 

наслідками [165]. 

Час показав, що намагання копіювання методів подолання конфліктних 

ситуацій у галузі соціально-політичних проблем та досвіду зарубіжних 

конфліктологів, не розраховані на універсальне доповнення в будь-яких 

соціокультурних умовах, виявляються безуспішними. Ця суперечність полягає у 

усвідомленні необхідності наукового осмислення і практичної роботи з питання, 
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пов’язаного зі збором інформації, її систематизацією, аналізом і складанням 

прогнозів можливого виникнення конфліктів [100]. 

Проблема конфліктів є фундаментальною для науки. У багатьох 

теоретичних підходах конфлікти, їх характер і зміст стають основою 

пояснювальних моделей суспільства. Протиріччя, конфлікти, кризи, які 

відбуваються в суспільстві, є джерелом його розвитку, визначають його 

конструктивний або деструктивний сценарій. Таким чином, проблема конфлікту 

проходить крізь розвиток всієї галузі суспільного знання [100]. 

Виникла необхідність більш глибокого і всебічного підходу у вивченні 

чинників, що сприяють виникненню конфліктів ефективними, якісними 

методами на підставі знань історії, політології, соціології, психології, суспільної 

географії, політичної економії, політичного маркетингу з метою їх попередження 

та швидкого усунення [100]. 

Наявність конфліктів є однією з глобальних проблем сучасного світу. 

Генеральний секретар ООН Кофі Анан [296] зазначав, що ніхто не може 

повністю допомогти країні у вирішення проблем конфлікту, а тільки вона сама 

повинна робити все можливе для запобігання його виникнення та подолання 

наслідків [100]. 

Саме тому відбувається підвищений попит на дослідження різних аспектів 

конфлікту у професійній літературі, особливо серед зарубіжних вчених. В 

майбутньому міждержавні відносини будуть більш стабільними та мирними, у 

порівнянні з минулими століттями. Проаналізувавши сучасні конфлікти Карл 

фон Клаузевіц також приходить до висновку, що попереду світ очікує інша 

ситуація, а конфлікти пов’язуються з соціальним (або асоціальним) оточенням 

[172]. 

С. Калівас доводить свою точку зору, яка полягає в тому, що відмінність 

конфліктів пояснюється зникненням концептуальних категорій, які існували в 

період «холодної війни». Є автори, які вважають, що сучасні конфлікти 

представляють собою нове явище, яке відповідно потребує у дослідженні, 

наукових доробках, нетрадиційному підході [172].  
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Д. Джун є противником міжнародної допомоги та інтервенції «світової 

спільноти», які на його погляд сприяють загостренню конфліктних ситуацій [33]. 

У сучасних конфліктах нового покоління помітна поява «особистостей», які 

прагнуть до розчухування ситуації з матеріальних, національно-етнічних, 

ідеологічних чи інших причин. Одна з причин конфліктів, яку відмічає більшість 

дослідників є змагання за природно-ресурсний потенціал. Т. Сандлер вважає, що 

саме природні ресурси стають причиною більшості сучасних конфліктів в світі 

[250]. 

Глобальну проблему людства стосовно нестачі природних ресурсів 

досліджують на різних рівнях, і у відповідності з даними Світового інституту 

природних ресурсів, населення планети буде зростати, промислове виробництво 

також, а от на природні ресурси зросте дефіцит. Особливо багато робіт 

відповідно до цього питання про нестачу питної води, саме це може стати 

причиною міграцій населення та можливих конфліктів внаслідок цього. Дж. 

Максвелл і Р. Ревені вважають, що така ситуація відбудеться перш за все у 

країнах з низьким рівнем економічного розвитку, які не мають ресурсів для 

наукових пошуків [163].  

Сьогодні ми стикаємося з новими видами загроз безпеки вищого рівня, для 

усунення яких потрібні нові підходи і стратегії. Незважаючи на появу нових рис, 

конфлікт в основі залишається стійким. Все більше виникає конфліктів на 

релігійно-етнічній, економічній та екологічній основі. Теоретичне дослідження 

конфліктної моделі суспільства є актуальним питанням суспільної географії, 

напрацювання якого можуть бути використані в геоконфліктології [100]. 

Суспільному життю притаманні такі характеристики як взаємодія, 

співробітництво, суперництво, розбіжність інтересів, ненависть, боротьба, 

конфлікт. Саме останній сигналізує про те, що в суспільстві виникли 

розбіжності, протиріччя, а тому необхідно діяти для вирішення ситуації. Автор 

конфліктної моделі суспільства Р. Дарендорф зазначає, що головним питанням в 

конфліктах є те, хто є власником ресурсів, кому належить влада, та чому одна 

група людей може керувати діяльністю другої [66]. 
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Всі міжнародні конфлікти можна розділити на види (рис. 1.2) [35, 66, 320]. 

 

Рис. 1.2. Види міжнародних конфліктів 

Джерело: розроблено автором на підставі [35, 66, 320] 

 

Теорії конфліктів сформувалися в суспільстві в ХІХ–ХХ століттях на 

основі обґрунтування трьох провідних напрямків у трактуванні: 

- визначення головної ролі конфлікту в суспільному житті та розвитку. 

Представниками цього напрямку були Р. Дарендорф, К. Маркс, Г. Спенсер та ін.; 

- визнання конфлікту як аномалію суспільного розвитку, яка 

приводить до дестабілізації, нестабільності та порушення рівноваги. 

Прихильниками даної теорії є М. Бердяєв, П. Сорокін та ін.; 

- конфлікт вважається видом соціальної взаємодії, нарівні з 

конкуренцією, кооперацією, партнерством, солідарністю. Виразники цього 

напрямку М. Вебер, Г. Зіммель та ін. (рис. 1.3) [35, 66, 320].  

Аналізуючи конфлікти між країнами в історичному періоді можна 

стверджувати, що причиною більшості з них був контроль над територією. 

Особливу роль мало панування на важливих географічних точках, таких як 

Суецький канал, Гібралтар та інші. 
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Рис. 1.3. Теорії конфліктів 

Джерело: розроблено автором на підставі [35, 66, 320] 

 

Тобто економіко-географічне положення до цих пір відіграє важливу роль 

у визначенні зовнішньополітичних пріоритетів країни. З якої б то не було 

причини — прагнення до національної величі, ідеологічної реалізованості, 

релігійного месіанства або економічного підвищення — деякі держави дійсно 

прагнуть дістати регіональне панування або позиції в масштабах всього світу. 

Ними рухають глибоко укорінені, складні мотивації.  

Суперечним є і сам тезис про збільшення числа конфліктів. Щорічно в 

рамках журналу з досліджень світу проводиться моніторинг кількісних і якісних 

змін конфлікту. На основі аналізу збройних зіткнень з початку нинішнього 

сторіччя і до кінця 2004 р. була виведена зворотна залежність: відповідно до 

емпіричних даних було підтверджено тезу про зменшення в майбутньому 

чисельності конфліктів. Дослідник Д. Сміт також зазначає, що число озброєних 

конфліктів різко зросло на початку 1990-х років, а потім стабілізувалося і навіть 

стало скорочуватися [309]. 

Теорії конфліктів та їх 
прихильники

Визначення головної ролі 
конфлікту в суспільному 

житті та розвитку. 

Г. Спенсер, Маркс, Г. 
Дарендорф, та ін.

Визнання конфлікту як 
аномалію суспільного 

розвитку, яка приводить до 
дестабілізації, 

нестабільності та 
порушення рівноваги. 

М. Бердяєв, П. Сорокін

та ін.

Конфлікт вважається видом 
соціальної взаємодії, 

нарівні з конкуренцією, 
солідарністю, кооперацією, 

партнерством.

М. Вебер, Г. Зіммель та ін.
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Р. Каплан підрахував, що після закінчення «холодної війни» велике число 

конфліктів (в середньому 28 в рік) мало внутрішній характер: найчастіше ці 

держави виявлялися нездатними виконувати навіть самі основні свої функції 

[446]. Проте далеко не всі дослідники згодні з твердженням про те, що цей 

феномен є новим в характеристиці конфлікту. Так, У. Айрес зазначає, що, 

навпаки, період після закінчення «холодної війни» характеризується великими 

успіхами в завершенні конфліктів, особливо мирними засобами, з огляду на 

більш благодатний ґрунт для мирних зусиль світової спільноти. Як приклади він 

наводить Боснію, Косово і Курдистан [424]. 

Сьогодні ж ми знов спостерігаємо стрімке загострення конфліктів по 

багатьом точкам світу, що не відповідає прогнозам багатьох вчених. Деякі 

дослідники вважають, що роль економічного використання природних ресурсів 

набагато важливіша не з точки зору ініціювання, а скоріше для продовження 

конфлікту. Є країни, які і зараз залишають за собою право використовувати силу 

для захисту або захоплення суперечних територій. І, нарешті, не дивлячись на 

революцію в сфері високих технологій, серйозним фактором для успішного 

економічного розвитку залишається контроль над ключовими природними 

ресурсами [100]. 

Важливим поняттям при дослідженні конфліктів є «постконфліктний 

період». Насамперед, відзначимо, що в науковій літературі термін «конфлікт» (з 

лат. conflictus — зіткнення) — представляє собою «особливий вид взаємодії, в 

основі якого лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей 

та соціальних груп, які супроводжуються негативними психологічними 

проявами». Оскільки життя являє собою стійкий діалектичний процес, поява 

конфліктів є об’єктивним наслідком, коли виникають проблеми та постає 

завдання їх подолання. Більшість вітчизняних науковців-конфліктологів і 

соціологів традиційно виділяють наступні стадії розвитку конфлікту (рис. 1.4) 

[319]: 
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Рис. 1.4. Стадії розвитку конфлікту 

Джерело: розроблено автором на підставі [319] 

 

- передконфліктна ситуація характеризується наявністю так званого 

латентного конфлікту, який полягає в тому, що у можливих опонентів виникає 

незадоволеність, наслідком якої є напруженість, непорозуміння;  

- інцидент — це активна стадія, в якій видно рівень внутрішньої 

напруги; 

- ескалація проявляється зростанням сили конфлікту. Сторони 

висувають вимоги, підвищується жорстокість і емоційність; 

- деескалація — процес зменшення напруги, згасання конфлікту, 

пошук мирного шляху існування. Не завжди конфлікт закінчуються на цій стадії. 

Якщо протиборчі сторони виявилися не задоволені, він може спалахнути з новою 

силою; 

Постконфліктний період
Етап наслідків, до яких привів конфлікт

Завершення
Визначення суми зусиль 

Кульмінація
Заходи до узгодження

Деескалація
Зменшення напруги, згасання конфлікту, пошук мирних шляхів існування 

Ескалація
Зростання сили конфлікту, вимоги, жорстокість, емоційність

Інцидент
Активна стадія, високий рівень напруги

Передконфліктна ситуація
Незадоволенність, напруженність, непорозуміння

Стадії розвитку конфлікту
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- кульмінація — стадія, коли протиборчим сторонам конфлікту стає 

зрозуміло, що продовжувати його вже не слід. Тому саме з даного моменту 

учасники конфлікту вживають заходів до його узгодження; 

- завершення — визначення суми зусиль, які були витрачені на 

конфлікт; 

- постконфліктний період — етап наслідків, до яких привів конфлікт, 

вони можуть мати позитивне або негативне значення [319]. 

Постконфліктний період являє собою останню стадію в розвитку 

конфлікту, коли протиборчі сторони знаходять контакт між собою, поважають 

один одного, співпрацюють та довіряють [319]. 

Відповідно, до вищевикладеного постконфліктний період представляє 

собою етап, на якому є певні підстави для залагодження конфлікту. Проте для 

цього необхідні певні умови, зокрема, бажання ворогуючих сторін знайти 

порозуміння шляхом формування такої системи соціальної взаємодії, яка б 

гарантувала їм шляхи для подальшого розвитку та підвищення соціального 

добробуту.  

Туризм, як одна з потужних галузей сучасної глобальної економіки 

потенційно міг би стати «локомотивом» соціальних трансформацій на тих 

територіях, які опинилися в зоні конфлікту. Як відомо, однією з головних ознак 

розвитку світових економічних процесів на сучасному етапі є збільшення ролі 

туристичної індустрії, яка останнім часом перетворилася на потужну та 

самостійну господарчу галузь. Якщо раніше, туризм та мандрівки були справою 

виключно одинаків, то починаючи з другої половини ХХ ст., вони стали масовим 

явищем. У зв’язку з цим, вельми важливим вважається визначення головних 

понять, а також факторів, які впливають на розвиток туристичної індустрії. При 

цьому поняття «туризм» і «туристична галузь, або індустрія» не є тотожними.  

Більшість фахівців туризмом називають соціально-економічну систему, 

одним з складових елементів якої є туристична індустрія. Туризм у сучасному 

світі позиціонують як різнобічне соціально-економічне явище, що виступає 

об’єктом дослідження декількох наук (соціально-економічна географія, 
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туризмознавство, туристична картографія, економіка, культурологія, 

управління). Цим пояснюється і різна трактовка туризму як суспільного явища 

(табл. 1.1) [122, 142, 153, 194, 224, 468, 475]. 

Таблиця 1.1 

Визначення поняття «туризм» 

Автор Визначення 

Конференція ООН 

з торгівлі та 

розвитку 1971 р. 

«Це сукупність виробничих і невиробничих видів діяльності, 

спрямованих на створення товарів і послуг для подорожуючих осіб» [475] 

Всесвітня 

Туристична 

Організація 

«Туризм як подорож у вільний час та один з видів активного 

відпочинку, а туристичну діяльність називає виробничо-сервісною 

діяльністю, метою якої є надання туристичних послуг та організація 

подорожей [468] 

Конгрес США «Туризм — це взаємопов’язане об’єднання видів діяльності та 

організацій, що повністю або частково надають послуги транспорту, 

товари, розміщення та інші необхідні кошти для поїздок з будь-якою 

метою, не пов’язаною з повсякденною діяльністю, за межі постійного 

проживання» [475] 

М. Мальська та 

В. Худо 

«Туризм — це вид рекреації, пов’язаний із виїздом за межі 

постійного місця проживання, активний відпочинок, під час якого 

відновлення працездатності поєднується з оздоровчими, пізнавальними, 

спортивними і культурно-розважальними цілями» [194, с. 24] 

В. Кифяк «Туризм — це вид економічної діяльності, пов’язаний з 

обслуговуванням людей, які тимчасово перебувають поза місцем 

постійного проживання» [142, с. 10] 

Загальний 

класифікатор 

«Галузі народного 

господарства 

України» від 

24.01.1994 р. 

Туризм не мав чітко визначеного виробничого та соціально-

економічного статусу. Це викликало неоднозначний підхід до визначення 

поняття «туризм», «туристична діяльність», «індустрія туризму», 

індустрія туризму не розглядалась як самостійна галузь [122] 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 

Національний класифікатор 

«Класифікація видів 

економічної діяльності» ДК 

009:2010 (КВЕД-2010), 

затверджений наказом 

Держспоживстандарту України 

від 11.10.2010 р. № 457 та 

чинний від 01.01.2012 р. 

Визначив види економічної діяльності, які фактично 

здійснюють господарюючі суб’єкти, і дозволив зіставити 

статистичну інформацію на міжнародному рівні 

(Національний класифікатор ДК 009:2010 «Класифікація 

видів економічної діяльності») [224] 

Джерело: розроблено автором на підставі [475, 468, 194, 153, 142, 122, 

224]. 

 

Як соціально-економічне явище туризм розглядають з чотирьох позицій: 

1. Туризм як міжгалузева система національного господарства. 

2. Туризм як міжгалузевий комплекс чи комплексний вид економічної 

діяльності, формуючий туристичний продукт з робіт, послуг різних галузей. 

3. Туризм як самостійний вид економічної діяльності. 

4. Туризм як діяльність туристів під час відпочинку. 

Туризм має велику залежність від соціально-політичної ситуації в країні. 

Тому лавиноподібне зростання числа конфліктів в світовому масштабі на 

сучасному етапі, як відзначають багато дослідників, негативним чином впливає 

на туризм. Причому більшість з них нині не є міждержавними, а внутрішньо-

державними: чисельність перших скоротилася, а других, навпаки, збільшилася. 

Отже, можна підсумувати, що представники багатьох наук в історичному 

розвитку суспільства приділяли значну увагу дослідженням різних аспектів 

конфлікту. Використання набутого в ході історичного розвитку суспільства 

світового і вітчизняного теоретичного досвіду аналізу конфлікту вкрай важливо 

для майбутніх наукових пошуків [100]. 
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1.2. Конфліктні моделі розвитку суспільства і місце в них туризму 

 

Останнім часом відбувається загострення конфліктів в світі. Нажаль, це 

лихо прийшло і в Україну. Країна опинилася в нетиповій ситуації, у нас нема 

досвіду подолання таких проблем, тому необхідне наукове дослідження 

аналогічних постконфліктних станів у інших країнах світу. 

Постконфліктне відновлення, на думку деяких вчених, інколи не 

приносить успіх. За статистикою, 40% усіх постконфліктних ситуацій знову 

входили в активну стадію. Постконфліктне відродження це дуже тривалий 

процес. Відновлювати необхідно все, але починати з місцевого населення, яке 

постраждало внаслідок цього. Проблема досліджувалася головним чином 

зарубіжними вченими: політологами, економістами, соціологами, психологами, 

географами, країнознавцями. Велику роль у врегулюванні конфліктних питань 

грають міжнародні організації, та їх поради носять узагальнюючий характер і не 

завжди підходять для тієї чи іншої ситуації. Так, Пол Кольєр, узагальнюючи 

досвід відновлення окремих країн внаслідок конфлікту вважає, що ці країни 

допустили багато недоліків у напрямку до миру. Кожна країна особлива, тому і 

не існує єдиного алгоритму дій в таких ситуаціях. Необхідно кожного разу 

розробляти новий комплекс заходів для вирішення таких проблем [422]. 

Вітчизняні дослідники нещодавно почали аналізувати це питання, що пов’язано, 

вочевидь, з неактуальністю для України цих питань, хіба що політологам та 

країнознавцям було цікаве таке дослідження. І. А. Савченко дослідила питання 

залежності розвитку міжнародного туризму від військових дій та тероризму 

[292]. Питання ж розвитку постконфліктних територій не досліджувалося. Існує 

зростаюча стурбованість у міжнародному співтоваристві щодо взаємозв’язку 

безпеки й розвитку, що знайшло відображення в звіті Генерального секретаря 

ООН In Larger Freedom, в якому він зазначає: «Обов’язковими для виконання є 

не тільки розвиток, безпека й права людини; але і їхня взаємодія й взаємозусилля. 

Відповідно, ми не будемо насолоджуватися розвитком без безпеки, ми не будемо 

насолоджуватися безпекою без розвитку, і ми не будемо насолоджуватися нічим 
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без поваги прав людини» [244]. Зазначене твердження особливо є актуальним під 

час періодів перехідного стану, коли переважає невизначеність та гострота 

проблем. Саме таким ситуаціям перехідного періоду ООН приділяє все більше 

уваги в останні роки. 

Перехідний період ставить перед організаціями розвитку й гуманітарними 

організаціями складні специфічні виклики у вигляді правильно визначених цілей 

та принципів роботи, яких потрібно дотримуватися задля отримання необхідного 

результату. В перехідний період від конфлікту до стабілізації найбільш 

загрозливим є недостатнє фінансування процесів відбудови. Саме тому в 

документах ООН наголошується про необхідність стратегічного планування 

фінансування в період постконфліктного розвитку [244].  

Наслідком конфліктних ситуацій є зупинка, чи зниження темпів розвитку 

всіх галузей економіки країни. Так, UNWTO висловлює занепокоєння відносно 

розвитку туризму в країнах, де відбулися процеси політичної кризи, що призвело 

до вірогідності загрози життю туристів. В цьому сенсі експерти UNWTO 

дослідили три варіанти розвитку подій в туристичній сфері країни, яка 

постраждала внаслідок конфлікту [241]. 

1. Довгий процес дестабілізації внаслідок військових дій, терористичних 

актів, тощо. Наприклад, Алжир, Афганістан, Ліван, Ізраїль, Північна Ірландія,  

Уганда, Шрі-Ланка, республіки колишньої Югославії, Ірак. Конфлікти можуть 

миттєво зруйнувати туристичну інфраструктуру. П’ятирічний конфлікт наніс 

значні втрати туристичній індустрії Хорватії, Сербії, Чорногорії, Боснії та 

Герцеговини, а саме, викликав стрімке зниження туристичних потоків. 

 2. Невизначеність та напруженість у туристичних країнах не сприяє 

стабільному розвитку індустрії гостинності. Нестабільність ситуації в таких 

країнах як Єгипет, Індія, Ізраїль, Ямайка, Кенія, Перу, ПАР, Філіппіни або 

Туреччина, приводить до перерозподілу туристичного потоку. 

3. Інколи нетривалий безлад чи випадок тероризму може спричинити 

процес дестабілізації. Наприклад, у Китаї, Франції, Японії, Великої Британії 

[241]. 
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Постконфліктні ситуації так часто повертаються до стадії конфлікту тому, 

що значна частина молодого населення є безробітною [241]. Тому з метою 

швидкого вирішення постконфліктних проблем необхідно активно проводити 

різнобічні наукові дослідження в цьому напрямі, а почати необхідно з 

термінології. 

Науковці та міжнародні організації у вирішенні питань стабілізації 

постконфліктних ситуацій використовують термін постконфліктне середовище, 

який розглядається з позицій теоретичних концепцій, та практичної діяльності з 

стабілізації та консолідації миру. За регіональністю конфлікти поділяють на 

внутрішні, міжнародні та колоніальні (табл. 1.2) [465]. 

Таблиця 1.2 

Типологія конфліктів за регіональними ознаками 

Види  

конфліктів 

Рік 

1960 1970 1980 1990 1992 1998 2003 2018 

Усього 17 26 39 49 51 39 29 17 

Внутрішні 14 20 36 47 50 37 27 17 

Міжнародні 1 3 3 2 1 2 2 2 

Колоніальні 2 3 0 0 0 0 0 0 

Джерело: розроблено автором на підставі [465] 

 

Постконфліктний період характеризується багатьма категоріями, серед 

яких: постконфліктне відновлення, постконфлікний розвиток, постконфліктне 

середовище, постконфліктна територія. 

У англомовній літературі використовують терміни: «відновлення» 

(recovery), «реконструкція» (reconstruction), «реабілітація» (rehabilitation), 

«репатріація» (repatriation), рідше «реінтеграція» (reintegration), так останні 

зазвичай застосовують щодо окремих категорій постраждалих громадян 

(біженців, полонених, політичних в’язнів тощо) [399].  

Тлумачний словник української мови зазначає, що слово «відновлення» є 

похідним від «відновлювати», яке у свою чергу означає «надавати попереднього 

вигляду чому-небудь пошкодженому, зіпсованому, зруйнованому», а під 

«реконструкцією» розуміється «відтворення, відновлення первісного вигляду 
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чого-небудь за рештками або описами» [305]. Отже, ці терміни в українській мові 

є спорідненими за змістом, тому так складно відокремити сутність кожного. 

Виходячи з цього, прийнятним буде використання різних слів, але для 

українськомовного дослідження, саме термін «розвиток» буде більш зрозумілим. 

Дискусійним виявилося використання терміну «постконфліктний» (‘post-

conflict’, від латинських ‘post’ (після) та ‘conflict’ (зіткнення). З однієї позиції 

«постконфліктний» використовують для опису «періоду, коли активність 

бойових дій знизилась до того рівня, коли можливим є початок відновлювальних 

заходів», а з іншої — його використання позбавлене сенсу, оскільки «конфлікти 

не закінчуються — вони видозмінюються» [399], тобто переходять із військової 

площини в іншу, наприклад політичну. Останні можуть знову перерости у 

військові, в чому і полягає зв’язок між причинами і наслідками різних видів 

конфліктів. Отже, феномен «постконфліктного середовища» не так просто 

визначити у площині часу, як здається. 

Під постконфліктним відновленням розуміють «комплексний, цілісний та 

багатосторонній процес одночасного покращення військових (відновлення 

законності і правопорядку), політичних (управління територією), економічних 

(відновлення і розвиток) та соціальних умов (правосуддя і примирення)». 

Економічний аспект при цьому включає «розподіл допомоги постраждалим, 

відновлення зруйнованої інфраструктури, соціального захисту, стимулювання 

приватного бізнесу та проведення структурних реформ, спрямованих на 

забезпечення макроекономічної стабільності та сталий розвиток». Слід 

зазначити, що роботи географів з зазначеного питання відсутні, тому 

проаналізуємо стан питання на основі існуючих праць вчених різних 

спеціальностей. 

Дослідження постконфліктного відновлення, на думку К. Койна, були 

зосереджені переважно на вирішенні питань в сфері історичного розвитку, 

політології та державного управління, не в достатній мірі приділяючи увагу 

економічній складовій [423]. Схожа позиція у Г. Кастілльо, яка вважає, що 

питання економічного відновлення розглядаються опосередковано та 
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поверхнево [426]. Точка зору спеціалістів Світового банку, висвітлена у звіті 

«Breaking the conflict trap: civil war and development policy» і зосереджена на 

макроекономіці, оминаючи при цьому мікроекономічний рівень суспільних 

відносин [45]. 

Серед робіт, спрямованих на вирішення економічних проблем, слід 

відзначити дослідження В. Демукай [428], присвячене впливу міжнародної 

допомоги на результати відновлення економіки; роботу А. Сіллах [461] про 

вивчення взаємозв’язку між міжнародною допомогою, іноземними інвестиціями 

та ринком праці на прикладі Сьєрра-Леоне; та розробки Ш. Зафера, щодо 

особливостей залучення прямих іноземних інвестицій країнами, що перебувають 

у стані військового конфлікту та після нього [477]. 

За результатами аналізу літератури з даної тематики виявлено, що 

теоретичним фундаментом цих досліджень були роботи таких відомих фахівців: 

- професора Оксфордського університету та колишнього керівника 

дослідницької групи Світового банку П. Коль’єра [421, 422], чиї наукові та 

практичні інтереси пов’язані з вивченням причин та наслідків громадянських 

воєн, розвитком демократії та міжнародної підтримки постраждалих від 

конфлікту країн; 

- професора Д. Брінкерхоффа, який досліджував політичні зміни у 

постконфліктних регіонах, особливу увагу приділяючи аналізу процесу 

децентралізації та демократичних перетворень, що знайшло своє відображення у 

праці «Rebuilding governance in failed states and post-conflict societies: core 

concepts and crosscutting themes» та «Governance in post-conflict societies: 

rebuilding fragile states» [415]; 

- представника ООН Т. Аддісона, ідеї якого викладені зокрема у таких 

публікаціях як «From Conflict to Reconstruction: Reviving the Social Contract» [403] 

та «Lessons for Japanese foreign aid from research on aid's impact» [404];  

- дослідження щодо конфліктів в Азербайджані (Н. Музаффарлі та Е. 

Ісмаїлова [217], Г. Гуйсейнова [65]), Молдові (О. Горелова, Г. Шераль [61]), 
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Чечні (І. Косикова [156], М. Юсупова [398], М. Солопова [315], Грузії (Н. 

Лухуташвілі, Т. Валішвілі [182]). 

Аналіз публікацій українських дослідників показав, що вони мають більшу 

зорієнтованість на оцінку втрат у реальному секторі економіки та можливих 

заходів щодо відбудови Донбасу [177; 245; 363], інституційному забезпеченню 

та економіко-правовим механізмам процесу відновлення [149; 150]. Особлива 

увага приділяється також пошуку історичних аналогій з післявоєнною ситуацією 

в Європі та формуванню відповідних рекомендацій у таких роботах [22; 50; 52; 

71; 168]. Питанням регіонального розвитку Донбасу займаються І. Точонов, В. 

Годієнко, Л. Токарева [341]. Динаміку глибини розробки поняття 

постконфліктного розвитку можна спостерігати в таблиці 1.3. 

Основи для обґрунтування можливості досягнення примирення в 

суспільстві через економіку були закладені ще в моделі економічної людини 

Адама Сміта. За версією Адама Сміта, індивід у житті має основною метою 

поліпшення свого становища для досягнення влади в суспільстві. Також Адам 

Сміт звертає увагу на так звану «схильність людини до обміну». В господарській 

діяльності людина керується власним егоїзмом, тому комунікація між людьми, 

які мають від такої комунікації спільну вигоду, дозволяє набагато краще 

узгодити інтереси сторін [384]. 

Подальші дослідження в рамках теорії раціонального вибору розвинули 

цю тезу. Теоретики раціонального вибору стверджували, що індивід, який 

приймає раціональні рішення, вступає у відносини обміну із іншими 

раціональними індивідами для досягнення власної вигоди. Теорію 

постконфліктного примирення через розвиток економічних відносин було 

винесено на порядок денний наукових досліджень у сфері економіки та 

політичної науки лише наприкінці ХХ століття.  

Для створення у людей стимулів до примирення постконфліктна влада має 

здійснювати діяльність, спрямовану на забезпечення зайнятості. Населення, яке 

буде залучене у процеси постконфліктного відновлення та отримуватиме від 

такого відновлення певні економічні преференції, вже не матиме зацікавленості 
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у поверненні до стану конфлікту, адже волітиме зберегти власне економічне 

становище та набуті доходи. Пол Колл’єр, професор економіки Оксфордського 

університету і провідний експерт з питань африканських країн, стверджує, що 

темпи економічного зростання і зовнішні миротворчі сили виявилися більш 

важливими для постконфліктного періоду, ніж політичні реформи. Відповідно, 

зусилля з економічного відновлення можуть і повинні бути виконані на початку 

процесу урегулювання, набагато раніше, ніж пропонувалось традиційно [421]. 

Спираючись на існуючі теорії та моделі, а також на низку інших 

економічних концепцій, можна сформувати визначення різних дослідників 

терміну постконфліктного розвитку у вигляді таблиці (табл. 1.3) [244, 403, , 410, 

421, 424, 426, 451, 454, 465, 473, 474].  

Також наводимо авторське бачення процесу постконфліктного розвитку. 

Важливо зазначити, що кожне наведене визначення має місце бути, оскільки 

ситуації в країнах виникають різні, тому і пропозицій тлумачення наукової 

дефініції «постконфліктний розвиток» повинно бути багато. 
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Таблиця 1.3 

Визначення терміну постконфліктного розвитку у міжнародних 

дослідженнях 

 № 

Автор Визначення 

1 2 3 

1 

1. 

Агентство США з 

міжнародного 

розвитку (USAID) 

Постконфліктна відбудова і стабілізація — комплекс дій, що 

закладають основу для тривалого миру у постраждалих країнах, 

відновлюють системи державного управління, інфраструктури, 

економіки, права, незалежних ЗМІ [474] 

2 

2. 

Департамент ООН 

з економічних та 

соціальних справ 

(DESA) 

Постконфліктне відновлення — швидке реагування на 

наслідки конфлікту з метою компенсації зруйнованих елементів 

соціально-економічного сектору та запобігання довготермінових 

розривів у функціонуванні державних інститутів [244] 

3 

3. 

Рада 

Європейського 

союзу (ЕU) 

Реабілітація економіки та інституційного потенціалу, 

необхідних для відновлення соціально-політичної стабільності в 

країнах, які були серйозно пошкоджені в результаті війни, 

цивільних заворушень чи стихійного лиха [465] 

4 

4. 

Комітет 

міжнародної 

кооперації 

(CIC) 

Процес усунення економічних і соціальних наслідків 

конфлікту за для забезпечення стабільності і зміцнення миру 

шляхом відновлення базових засобів існування населення, 

ефективного державотворення, розбудови нових ринкових зв’язків, 

створення умов для подальшого управління політичними 

процесами, національної безпеки і розвитку [473] 

5 

5. 

Міжнародний 

валютний фонд 

(IMF) 

Відновлення фінансових активів країни та рівня виробництва 

для забезпечення нормалізації функцій зруйнованої економіки 

шляхом надання короткострокових і довгострокових кредитів. Уряд 

Канади підтримує сучасну концепцію постконфліктного 

відродження, яка пов’язує розвиток економіки після конфлікту з 

національною безпекою; при чому перевага віддається безпеці 

окремих громадян перед безпекою держави [465] 

6 

6. 

Пол Колл’єр, Анке 

Хоффлер, Менс 

Зодербом  

Вважають найбільш ефективним процес миротворення через 

першочергову розбудову постконфліктної економіки, роблячи 

пріоритет на основних послуг для населення, виробництво 

продовольчих товарів. Важливо реально оцінювати 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 

  три аспекти: створення робочих місць, відновлення можливості 

постконфліктної економіки (низька конкурентна 

спроможність) — робити самостійно для себе, а не націлюватись 

відразу на експорт та високі технології. На законодавчому рівні 

переглянути фактори, що впливають на подорожчання 

будівництва, та зробити цей сектор максимально привабливим 

[421] 

8 

7. 

Мері Калдор Дотримується ідеї направити програми економічного 

відродження постконфліктних регіонів на усунення причин 

конфлікту як запоруку довготривалого миру і добробуту, 

програм, які на її думку мають будуватися на п’яти принципах: 

права людини, законна політична влада, багатополярність, 

направленість знизу-вверх, децентралізація регіональної 

економіки. Перший етап — боротьба з тіньовою економікою та 

незаконною торгівлею зброєю і створення легітимних засобів 

отримання доходів [451] 

9 

8. 

Чарльз Кел і 

Елізабет Кузенс 

Відновлення постконфліктної економіки розглядається як 

компонент державобудівництва і запорука миру і розвитку. Фокус 

уваги робиться на розвитку постконфліктної економіки, а саме: 

створенні привабливого інвестиційного середовища, зростанні 

доходів, зміцненні верховенства права [424] 

1

9. 

Джеймс Бойс і 

Мадалена 

О’Доннелл 

Відновлення економіки в постконфліктних умовах — це 

здатність держави ефективно управляти своїми ресурсами та 

збирати податки, між якими існує постійний двосторонній 

зв’язок: тільки за умов успішного функціонування обох систем є 

шанси неповторення конфлікту [424] 

1

10. 

Астрі Сухрке, 

Торунн 

Вимпелманн, Марсія 

Дауерс, Інститут 

міжнародного 

розвитку (ODI) 

Вважають попереднє визначення неповним. 

Постконфліктне економічне відродження трактують як 

інтеграційне явище в контексті десяти обов’язкових функцій 

держави, які повинні працювати, щоб уникнути конфлікту і 

спалаху агресії, а саме: адміністративне управління; управління 

державними фінансами; інвестування в людський капітал; 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 

  верховенство права, відбудова інфраструктури; формування 

ринку; управління державними ресурсами (у тому числі 

навколишнім середовищем, культурною спадщиною); розвиток 

міжнародних відносин [424] 

1

11. 

Грасіано дель 

Кастильо 

Постконфліктна ситуація характеризується особливим 

станом економіки, яка потребує трансформацій у самому 

широкому розумінні — від реконструкції засобів виробництва, 

оживлення торгівлі до встановлення зовнішніх зв’язків і 

нарощування національного потенціалу [426] 

1

12. 

Райхлер і Лангер Пoсткoнфліктні середовища характеризують не один, а 

декілька перехідних процесів, які відбуваються одночасно і 

взаємопов’язані: перехід від війни дo миру, демократизації, 

децентралізації та лібералізації ринку [454] 

1

13. 

Майкл Барке Розглядає термін «економічна реконструкція 

постконфліктних регіонів» як суто фізичну відбудову 

інфраструктури — споруд, ліній електропередач, водоканалів — 

до програми, якої входить гуманітарна допомога на перших 

етапах відновлення [410] 

1

14. 

Авторське 

визначення 

Постконфліктний розвиток — поняття, яке висвітлює 

заходи політичного, правового, економічного, соціо-

гуманітарного характеру, що вживаються в регіоні конфлікту 

після завершення активної фази і націлені на відтворення 

зруйнованих колишніх (або утворення нових) форм політичного і 

економічного управління, цивільної влади мирного часу 

 

Джерело: розроблено автором на підставі [244, 403, 410, 421, 424, 426, 451, 

454, 465, 473, 474] 

 

На основі синтезу теорій постконфліктного розвитку в роботі сформовано  

суспільно-географічне бачення процесу постконфліктного розвитку туризму, 

під яким розуміється система організаційно-управлінських заходів держави і 

місцевих громад, запроваджених на постконфліктній території, спрямованих на 
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відновлення та створення нової туристичної інфраструктури, туристичного 

бренду, сприяння безпеці подорожей, підготовці кадрів для галузі, охороні, 

збереженню та вихованню шанобливого ставлення до туристичних ресурсів, 

популяризації внутрішнього туризму тощо. 

Один із найсучасніших підходів — це принцип синергетичності. 

Застосування принципів сталого розвитку в програмах розбудови миру на 

окремих територіях як в теорії, так і на практиці, створює умови для більш 

ефективного використання обмежених ресурсів та збільшує позитивні 

результати від миротворчих зусиль. Комплексний аналіз проблем 

постконфліктних територій в соціальному, економічному, екологічному та 

політичному вимірі створює ефект синергії. Наприклад, можна реалізувати 

проєкт сміттяпереробного підприємства, поєднавши програми економічного 

розвитку регіону, програми подолання безробіття та екологічного менеджмента. 

Це не означає, однак, що кожен проєкт має досягати кількох цілей водночас. 

Йдеться здебільше про максимальне використання непередбачених обставин та 

наявних ресурсів для отримання прибутку, де це можливо [113]. 

При розробленні рішень та дій постконфліктного управління пропонується 

враховувати психологічні якості «постконфліктного індивіда» — його потенціал 

до постконфліктного зростання та формування нових соціальних груп, а також 

його раціональність як економічної людини. 

Жанв’є Нкурунзіза [455] визначає два маркери, які можуть бути 

використані для визначення офіційного закінчення конфлікту: 

- перемога однієї з протиборчих сторін — капітуляція, падіння столиці, як 

сталося в Ефіопії в 1991, або 

- підписання мирної угоди, яка не може завершити всі насильства 

водночас, але, як правило, значно зменшує їх. 

У випадку міжнародної війни можна побачити капітуляцію, яка 

підтверджена підписанням договору. У випадку внутрішніх конфліктів агресія 

не закінчуються водночас. Північна Ірландія, наприклад, рухається до миру вже 

понад п’ятнадцяти років. Беручи за основу процесно-орієнтований підхід до 
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визначення терміну постконфліктного середовища, ми розглядаємо країну під 

час кризи не як статичне явище, що знаходиться в одному із зафіксованих 

станів — «мир» або «війна»; — але як процес, що рухається уздовж 

трансформаційного континууму, в якому інколи доводиться рухатися в 

зворотному напрямку (циклічність економічного розвитку). 

Отже, сучасний стан наукових досліджень з питання постконфліктного 

відновлення характеризується великим числом напрацювань різного характеру, 

які зосереджені на загальних питаннях нормалізації постконфліктної і зміцненню 

національної безпеки.  

Але постконфліктному зростанню, що є фундаментом сталого розвитку 

суспільства, приділено ще мало уваги [113]. 

Узагальнюючи можна стверджувати, що проблематика постконфліктного 

відновлення знаходиться на перетині одразу кількох наук: національної безпеки, 

політичних, географічних, економічних та гуманітарних, та зосереджена на 

питаннях захисту прав людини, трансформації органів влади, залученні 

фінансування. З огляду на важливість врахування взаємозв’язку між ними 

обґрунтованим є використання системного підходу в дослідженні змісту даної 

категорії. 

Під час доповіді бюро ПРООН з питань запобігання кризам та 

постконфліктного відновлення (Bureau for conflict prevention and recovery) було 

зауважено, що спроби надати максимально детальне визначення економічного 

відродження постконфліктних територій, намагаючись охопити всі соціально-

економічні аспекти, можуть призвести до ухилення від самого постконфліктного 

стану у бік загального економічного розвитку. В той же час ООН визнає, що 

поняття відновлення постконфліктної економіки повинно бути «широким» і 

«інклюзивним» водночас, що критично важливо для запобігання повторення 

насильства, визначення «внутрішніх індуктивних факторів розвитку», які 

спроможні створити умови для найбільш життєздатної платформи, на яку 

спираються всі зусилля по реконструкції економіки та міжнародна підтримка 

[244]. 
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Отже, ми з’ясували, що на сучасному етапі розвитку не існує єдиного 

підходу до визначення терміну «постконфліктне середовище». На нашу думку 

доцільно дотримуватись наступних визначень: 

постконфліктне середовище — це сукупність реалій, що виникли на 

окремих територіях внаслідок воєнної агресії та змінили традиційний перебіг 

процесів у соціальній, політичній, економічній, фінансовій і культурній сферах 

суспільства (концептуальне визначення). Постконфліктне середовище — це 

нестандартний стан суспільства, який характеризується низьким рівнем життя, 

високим рівнем безробіття, втратами людських ресурсів та цілих сегментів 

інфраструктури на фоні реально існуючої небезпеки для життя (структурне 

визначення). Постконфліктне середовище — це перехідне явище, що не має чітко 

визначених часових кордонів, яке з часом трансформується або до стабільного 

стану/сталого економічного розвитку, або до повернення агресії/конфлікту 

(визначення за часом існування). 

Таким чином, постконфліктне середовище є однією з базових ознак 

постконфліктної території. «Постконфліктна територія» — це частина 

території держави, яка відновлюється від наслідків конфлікту в економічному, 

соціально-гуманітарному, політичному й екологічному аспектах і перебуває на 

етапі постконфліктного розвитку. Таким чином, поняття розвитку 

постконфліктної території з точки зору процесного підходу можна розглядати як 

процес подолання ризиків на шляху до миру та створення умов для поліпшення 

політичних, соціальних, економічних та екологічних складових суспільного 

розвитку. 

У сучасній політекономічній практиці не відокремлюють поняття 

економічного розвитку постконфліктного середовища, хоча й визнають його 

системні особливості. Окрім того, широка географія конфліктів, вивчення цього 

питання різномовними фахівцями породило наявність великої кількості термінів: 

відбудова, відродження, розвиток, реконструкція, зростання. Незважаючи на 

труднощі перекладу, більшість науковців вкладає у це визначення саме 
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конотацію «розвиток» або «трансформація», а не повернення до попереднього 

рівня або руйнування старої економічної системи. 

Необхідно враховувати економічні аспекти, які формують основу для 

подальшої класифікації постконфліктного середовища [25]. Такими критеріями, 

що впливатимуть на темпи відродження постконфліктного середовища на думку 

Брауна та Стюарта, є (рис. 1.5) [25]: економічний стан з низьким доходами, 

наявність або відсутність цінних природних ресурсів (нафта, газ, золото) та 

високий рівень горизонтальної нерівності серед широких верств населення [25]. 

 

 

Рис. 1.5. Три складові характеристики пoсткoнфліктнoгo середовища 

за Брауном та Стюартом 

Джерело: розроблено автором на підставі [25] 

• Характеризується тим чи іншим  рівнем біднoсті

• Низький рівень дoхoдів населення

• Невисoка спoживча спрoмoжність

• Дефіцит мoжливoстей для рoзвитку малoгo та 
середньoгo бізнесу

• Відсутність  великoгo бізнесу

• Oсoбливістю екoнoмічнoї структури стає 
первинне вирoбництвo

Екoнoмічний  
стан регіoну 

після кoнфлікту

• Такі країни зазвичай  виявляються в більш 
сприятливих умoвах віднoснo ресурсних 
oбмежень, але у  значнo менше сприятливих 
віднoснo мoжливoсті пoвтoрення кoнфлікту

• Мoдель пoсткoнфліктнoгo віднoвлення пoвинна 
бути рoзрoблена з урахуванням цих oсoбливoстей

Наявність 
прирoдних  

ресурсів висoкoї 
вартoсті

• Наявність суттєвих відміннoстей  не тільки між 
індивідуумами, а й між рівнем спрoмoжнoсті 
реалізoвувати свoї  права і пoтреби серед oкремих 
верств населення – груп, щo сфoрмувалися за  
релігійними, расoвими, кастoвими чи іншими 
oзнаками

Висoкий  рівень  
гoризoнтальнoї 

сoціальнoї  
нерівнoсті
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Визнаючи обмеження і виклики постконфліктної економіки, потрібно 

трансформувати ці умови через економічні, інституційні, правові та політичні 

реформи, щоб створити фундамент, необхідний для довгострокового розвитку. 

Цей перехід розуміється не як нова точка відліку, не як різкий перехід від одного 

стану до іншого, а як процес визначення соціально-економічних потреб у 

розвитку та початок роботи з відбудови економічних механізмів, спираючись на 

існуючі економічні умови і ресурси та створюючи нові для задоволення 

визначених потреб. 

Науковці застосовують декілька підходів до визначення поняття 

«економічний розвиток постконфліктної території», а саме: перетворюючий, 

процесний, інтегративний, інноваційний. На нашу думку лише синергетичний 

підхід найбільш повно охоплює специфіку цього поняття та відповідає сучасним 

реаліям. За принципами синергетики, економічний розвиток постконфліктної 

території — це пріоритетний напрямок загального комплексу дій, направлених 

на створення політичних, соціальних, економічних та екологічних умов для 

максимально ефективного використання наявних ресурсів постконфліктної 

території в процесі укріплення миру і національної безпеки. 

Саме синергетичний підхід до визначення ключового завдання даного 

дослідження — розвитку постконфліктної території — за принципом «створення 

умов» ми візьмемо за основу при програмуванні стратегії розвитку туризму в 

мовах затухання конфлікту [113]. 

На думку експертів ООН джерелами постконфліктного економічного 

зростання є: 

- самовідновлення за рахунок зростання безпеки; попит на споживчі товари 

і послуги за рахунок фізичної присутності міжнародних донорів та спостерігачів; 

- інвестиції донорських організацій та зростання малого бізнесу, 

локального сільського господарства, відновлених об’єктів інфраструктури; 

- самостійний шлях до сталого національного економічного розвитку [244]. 
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За постконфліктних обставин виникають загальні ризики, які 

проявляються більшою чи меншою мірою залежно від конкретної ситуації, та 

впливають на розвиток туризму: 

- недостатня безпека для життя та бізнесу й розуміння причин 

конфлікту, неможливість швидкого примирення всіх конфліктуючих. Цей 

фактор ризику має переважне значення — без усунення проблеми небезпеки 

країна не зможе розвиватися економічно; 

- високий рівень безробіття, пов’язаний з відсутністю працюючих 

підприємств, руйнуванням об’єктів інфраструктури; 

- зруйнована інфраструктура і логістика послуг. Часто відсутність 

мобільного зв’язку, електроенергії, водопостачання, газу, пального. Зламана 

система транспортного сполучення. Не працюють крамниці, аптеки, банки, 

лікарні. Відсутність ліків, продуктів харчування; 

- екологічні та медичні ризики як наслідок зруйнованих елементів 

інфраструктури. Можливі епідемії; 

- дефіцит кваліфікованих кадрів (лікарів, інженерів, економістів, 

правоохоронців та правозахисників); 

- слабкість/відсутність урядових інститутів. Розрив економічних і 

політичних зв’язків. Не працюють фінансові та урядові інституції. Відсутність 

керівництва або втрата його авторитету; 

- соціальна та/або правова дискримінація. Соціальна 

несправедливість. Нерівні права та/або можливості їх реалізації; 

- наявність неформальних/незаконних економічних структур, що 

виникли під час гострої фази конфлікту (торгівля зброєю, наркотиками, пальним, 

алкоголем, людьми); 

- наявність значного числа донорів, міжнародних агенцій з 

гуманітарної допомоги. Нескоординованість діяльності донорів, які здійснюють 

допомогу; 

- нестабільність курсу національної валюти та фінансового ринку.¶ 
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Всі ці ризики негативно впливають на економічне становище 

постконфліктної території і не сприяють інвестуванню в розвиток бізнесу за 

таких умов. Отже, для початкового етапу дуже важливо розробити і реалізувати 

комплекс заходів по усуненню або зменшенню вказаних ризиків. Перелік 

ризиків, які характеризують постконфліктне середовище, є водночас переліком 

напрямків, за якими ми будемо створювати стратегію розвитку в 

постконфліктних ситуаціях [94]. 

Тим, хто займається програмами розвитку в умовах постконфлікту, 

необхідно враховувати всі ці ризики, ретельно оцінювати наслідки реалізації тих 

чи інших проєктів, намагатися кожного разу відповісти на такі питання (рис. 1.6) 

[424]. 

 

Рис. 1.6. Головні питання в умовах постконфлікту 

Джерело: розроблено автором на підставі [424] 

Чи сприятиме реалізація цього 
проекту подальшому сталому 
національному розвитку, чи 

матиме тільки короткостроковий 
ефект?

Чи працюватиме цей проект на 
усунення одного, кількох ризиків 
постконфліктного середовища?

Чи не має цей проект однобоку 
спрямованість і йде на користь 

тільки однієї з сторін конфлікту? 
Якщо так – він не може бути 

пріоритетом і не повинен бути 
реалізованим зараз.

Чи потрібен проект з відновлення 
та реконструкції зруйнованого чи 

більш доцільним буде 
фінансування нових 

технологій/політик на заміну 
старої системи, що показала себе 

як неефективна?

Який перерозподіл влади/впливу 
відбудеться за умов успішної 

реалізації проекту? Чи сприятиме 
він зміцненню миру, а не ескалації 

конфлікту?

Чи сприє цей проект усуненню 
фундаментальної причини 

конфлікту або тільки зменшує 
напруження і дає більше часу для 

подальших переговорів?

Чи нівелює це рішення гостру 
конфліктну проблему, чи навпаки, 

може сприяти посиленню 
нерівності сторін?

Чи залучає цей проект місцеве 
населення на етапі 

обговорення/розробки/реалізації?
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Таким чином, врахування зазначених світових теоретичних надбань 

сприятиме розробці практичних рекомендацій постконфліктного розвитку 

території засобом туризму. Представлений перелік ризиків є водночас переліком 

напрямів, за якими необхідно створювати стратегію розвитку територій в 

постконфліктних умовах. 

 

1.3. Методологічні положення забезпечення розвитку туризму на 

постконфліктних територіях 

 

В основі будь-якої науки лежать методологічні засади, а саме логіка і метод 

мислення, якими вона керується. Методика — система різних методичних 

прийомів та засобів, яка допомагає досліднику досягти поставленої мети [104]. 

Методологічні засади дослідження суспільних конфліктів слабо 

розроблені в сучасній географії. Певна об’єктивна складність дослідження 

пов’язана з тим, що використовуються одночасно методи суспільної географії, 

соціології, філософії, конфліктології, психології, політичної економії, 

політології, економіки, антропології, маркетингу, культурології оскільки об’єкт 

дослідження має міждисциплінарний характер. Тому, більшість існуючих робіт 

розроблено політологами, соціологами, психологами [104]. 

Передусім необхідно з’ясувати сутність фундаментального філософського 

поняття методологія. В широкому розумінні термін означає світогляд 

дослідника. Згідно з «Філософським енциклопедичним словником» це поняття 

має подвійну сутність: «Методологія —   

- сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур, що 

застосовуються в процесі наукового пізнання та практичної діяльності для 

досягнення наперед визначеної мети; 

- галузь теоретичних знань і уявлень про сутність і форми, закони, 

порядок та умови застосування підходів, способів, методів, прийомів та 

процедур в процесі наукового пізнання [371]. 
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Це поняття походить від грецьких слів «метод» (шлях дослідження чи 

пізнання) та «логос» (вчення). За твердженням професора О. Шаблія, «метод 

наукового дослідження — це система розумових і (або) практичних операцій 

(процедур), які націлені на розв’язання певних пізнавальних завдань з 

урахуванням певної пізнавальної мети» [104]. Використання методу наукового 

дослідження допомагає досліднику знайти необхідну інформацію, на яку 

потребує суспільство або конкретна наука. Від правильності вибраного методу, 

та його застосування залежить правдивість результатів дослідження [391]. 

Професор О. Шаблій висуває такі вимоги до методів дослідження: якість 

(загальнозрозумілість методу); націленість (спрямованість методу на досягнення 

певної мети); детермінованість (чітка послідовність застосування методу); 

результативність (здатність забезпечувати досягнення мети); надійність 

(здатність забезпечувати бажаний результат); економність (здатність методу 

досягати результату за найменших затрат засобів і часу) [104]. Для досягнення 

істинних наукових результатів у географічних дослідженнях слід враховувати 

зазначені вимоги [391]. 

Отже, методологія — це система різноманітних методів, засобів і прийомів 

наукового пізнання (передусім принципів, законів та категорій) та наука (або 

вчення) про цю систему [340]. Методологія науки — це вчення про методи і 

принципи пізнання об’єктивної дійсності, гносеологічне обґрунтування методів 

наукового пізнання, що застосовуються на всіх рівнях наукових досліджень [246, 

248, 340, 391]. 

Філософською основою суспільно-географічного дослідження є 

діалектика, яка розглядає явища в процесі розвитку та взаємозв’язку. 

Теоретичною та методологічною базою дослідження є фундаментальні 

положення теорії суспільної географії [246, 248, 340, 391]. 

Філософ В. Садовський виділив чотири рівні методологічного пізнання 

об’єктивної дійсності:  

- філософської методології — аналіз загальних принципів пізнання; 

- загальнонаукових методологічних принципів та форм дослідження; 
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- конкретно-наукової методології, коли аналізуються методи, принципи та 

процедури дослідження, що застосовуються у спеціальних наукових 

дисциплінах; 

- методики і техніки дослідження [371].  

Важливою особливістю сучасної методології дослідження в суспільній 

географії є зростання ролі суб’єктивного фактору, що актуалізує тезу Л. 

Фейєрбаха про «людину як центр усієї методології» [104]. Це в свою чергу 

передбачає органічне включення ціннісних критеріїв і оцінок до складу самої 

теорії, що посилює гуманістичну спрямованість науки, розвиток техніки і 

технології, економічних систем [368]. 

Важливу методологічну роль в суспільно-географічному дослідженні 

суспільного конфлікту відіграють філософські та загальнонаукові принципи, які 

виступають методологічними засадами наукового дослідження та включають 

низку законів і категорій [104].  

Принцип — це вихідне положення і основа теорії, і водночас заключний 

результат наукового дослідження, внаслідок чого в ньому відбиваються базисні 

закономірності розвитку певної матеріальної системи, об’єднується певне коло 

понять і категорій, а також він виконує евристичну функцію щодо пізнання 

нових явищ і процесів, виступає найважливішим законом розгортання теорії у 

логічно завершену наукову систему [391].  

На відміну від законів і закономірностей, що мають об’єктивний, 

незалежний від волі людини характер, принципи є категорією суб’єктивною, 

тобто вони можуть бути правильними і неправильними, ефективними і 

неефективними. У дослідженні нами використані загальні методологічні 

принципи наукового аналізу: системний підхід, синергетичний принцип, 

принцип комплексності, принцип територіальності, наукової обґрунтованості, 

інноваційності, трансформаційності [104]. 

Враховуючи зазначені принципи, були застосовані наступні методи 

дослідження: історичний, статистичний, картографічний, соціологічний, 



 
82 

 

порівняльно-аналітичний, класифікації і типізації, моделювання, прогнозування, 

математичний метод, метод SWOT-аналізу та інші [104]. 

З’ясуємо сутність системи, бо від розуміння цього поняття залежить 

методологія пізнання сутності впливу суспільних конфліктів на розвиток 

туризму. Система виступає як важливий інструмент пізнання явищ і процесів, 

засобом проникнення в їх сутність [104].  

Як категорія діалектики, система (від грецького systema — ціле, складене 

з частин) означає певну сукупність елементів, між якими існують стійкі 

відносини і зв’язки, а отже відбувається взаємодія, внаслідок якої виникають 

нові якості й властивості, не притаманні окремим елементам [371]. 

Важливим є розуміння всіх компонентів, що складають сутність впливу 

конфлікту на туризм, осмислення ролі тих чинників конфліктного процесу, які 

можуть вплинути на появу тих або інших наслідків, а в контексті дослідження — 

чинників, що сприяють виникненню різного роду конфліктів [104]. 

Специфічною для аналізу є не наявність якогось конкретного методичного 

прийому, зокрема для виявлення певних конфліктогенних чинників, а 

присутність специфічної інтерпретаційної системи. Така система дозволяє 

здійснити якісну переробку інформації, витягнути і переосмислити саме ті дані, 

які найбільш точно укладаються в категоріально-понятійну систему координат з 

метою виявлення тих причин, які приводять до виникнення конфліктів, і 

вирішити інші дослідницькі завдання [104]. 

Система — це єдність взаємопов’язаних об’єктів, яка утворює новий 

об’єкт. Системний підхід використовується для системного аналізу та синтезу. 

Будь-який об’єкт чи явище можна розглядати як систему, в тому числі і туризм 

[104]. 

«Системний аналіз, — стверджує А. Здравомислов, — розкриває 

проблему, що вивчається неначе зсередини. Головне завдання тут полягає в 

тому, щоб розділити процес, який вивчається, на його складові і виявити 

характер взаємозв’язку цих складових» [125]. 
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З позицій системного підходу досліджено конфлікт як певну систему 

взаємодії суб’єктів політики на різних рівнях, у різних формах, під впливом 

різних факторів. Конфлікт розглядався як функціонуюча система із динамічним 

співвідношенням позицій між суб’єктами, а також модифікаціями самого 

предмета конфлікту. Також виявлялися і вивчалися фактори, які сприяли 

виникненню конфлікту [104]. 

З позиції структурно-функціонального методу суспільство розглядається 

як функціональна система, що характеризується стійкістю. Ця стійкість 

забезпечується за рахунок відтворення, підтримки рівноваги елементів системи. 

Структурно-функціональний підхід дозволяє встановлювати загальні, 

універсальні закономірності функціональної дії суспільних систем. Структурно-

функціональний підхід характеризується наступними рисами: 

- у центрі уваги постають проблеми, пов’язані з функціонуванням і 

відтворенням структури; 

- структура розуміється як всебічно інтегрована і гармонізована система; 

- динаміка політичної структури пояснюється виходячи з принципу 

збереження політичної рівноваги [104]. 

Складовою частиною суспільної системи є туризм, який залежить від 

суспільно-політичного стану. Геопросторова рекреаційна система у своєму 

складі має територіально-рекреаційні системи різного таксономічного рангу. 

Будь-яка система одночасно може бути як суперсистемою так і підсистемою для 

територіально-рекреаційних систем більш високого таксономічного рангу. 

Кожна підсистема виконує особливу функцію в географічному просторі в 

залежності від поставлених завдань та мети [104].  

Територіально-рекреаційній системі притаманні загальні для всіх систем 

властивості: внутрішня взаємозв’язаність, структурованість, єдність ієрархічно 

упорядкованих компонентів [104]. 

Існує погляд на туризм як економічну систему у вигляді циклічної моделі 

із неперервною почерговістю актів виробництва та споживання туристичних 

продуктів. Основними учасниками ринку туристичних послуг є виробники 
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туристичного продукту, держава в особі уповноважених органів та безпосередні 

споживачі цих послуг — туристи. Вони пов’язані між собою різними 

фінансовими операціями та зобов’язаннями — виплатами податків і зборів, 

споживчими видатками, інвестиційними вкладеннями, державними гарантіями, 

соціальними і державними виплатами та іншими платежами. Туристичний 

процес представлено як безперервний і циклічний, адже надання туристичної 

послуги не одноразова, а постійно повторювана діяльність, у якій задіяні 

структурні елементи системи [104]. 

Однією із складних економічних систем є туризм у вигляді єдності 

існуючих взаємовідносин, процесів та явищ, що відбуваються в туристичній 

галузі. Система туризму представлена системою відносин між основними її 

підсистемами та зовнішнім середовищем [104]. 

В основі системи туризму лежать дві підсистеми: суб’єкт і об’єкт туризму. 

До суб’єкту туризму відносять учасника туристичного заходу, — туриста, який 

задовольняє свою потребу у здійсненні подорожі (мандрівки) до об’єкта туризму 

шляхом отримання специфічних туристичних послуг (розміщення, 

транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, харчування, тощо). 

Об’єкти туризму — усе, що потенційно є метою подорожі для суб’єкта туризму 

(туриста), а саме: споруди, явища, предмети, місця, туристичний регіон, 

дестинація чи загалом країна з усіма туристичними ресурсами та об’єктами [104]. 

Середовищем існування системи туризму є економічна, соціальна сфери, 

що обслуговують туризм, довкілля, технології та законодавча база і державна 

політика в галузі туризму. Перераховані чинники є основними та не єдиними і 

здійснюють великий вплив на туризм, а він, у свою чергу, формує власні вимоги 

до середовища [104]. 

Отже, туризм — це відкрита економічна система, якою можна і потрібно 

управляти, використовуючи методи та принципи державного управління, та 

враховуючи ринкові механізми саморегулювання [104]. 

Наступним важливим принципом дослідження є синергетичний. Поняття 

«синергетика» походить від грецького «synergos», що означає спільно діючий, 
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сприяння, співробітництво. В сучасній науці предметом вивчення синергетики є 

дослідження законів та закономірностей глобальної еволюції будь-яких 

відкритих нерівноважних систем, головною ознакою яких є нестійкість, 

нелінійність тощо. До нерівноважних систем належить і туризм [104].  

Особливістю синергетичного підходу є комплексне врахування зв’язків 

між різними рівнями і формами та між елементами системи. Розвиток цих 

зв’язків посилює цілісність та ефективність системи, можливість її 

багатоваріантного утворення. Конфлікт не існує окремо, він, так чи інакше, 

здійснює свій вплив на розвиток туризму. Він може як прискорити, так і знизити 

цей розвиток. Є приклади країн, які багато років живуть в стані конфлікту, але 

туризм розвивається, це Ізраїль. Конфлікти в Єгипті та Туреччині майже не 

впливають на рівень туристичного потоку. В той же час у більшості країн 

конфлікт призводить до зниження темпів розвитку галузі [104]. 

Дослідження впливу суспільно-політичного становища на розвиток 

туризму вимагає застосування принципу комплексності, який передбачає 

проведення комплексних досліджень туризму [104]. Туризм не може 

розвиватися автономно, а лише у взаємозв’язку з навколишнім середовищем та 

соціумом. Туризм залежить від політичної стабільності в країні, з її порушенням 

наступає різкий спад туристичної діяльності. Туризм, як багатогалузевий 

комплекс, потребує більшої координації своєї господарської діяльності, аніж 

будь-яка інша галузь. Однак, надмірне державне втручання, присутність і 

регламентування може руйнувати формування підприємницького духу та прояв 

підприємницької ініціативи, що створює міцні засади ринкового 

господарювання [104]. 

Застосування принципу комплексного використання рекреаційних 

ресурсів певного регіону і країни передбачає пропорційність, збалансованість, 

узгоджене освоєння природно-ресурсного потенціалу, та науково обґрунтоване 

формування відповідних територіальних систем і комплексів. 

Принцип територіальності передбачає зосередження рекреаційного 

господарства у місцях, де є найсприятливіші умови для його розвитку (природні 



 
86 

 

і суспільні). Важливим є обмін між рекреаційними територіями продуктами своєї 

діяльності, тобто участь у географічному поділі праці.  

Принцип наукової обґрунтованості наголошує на емпіричних 

дослідженнях, прикладах передового досвіду, спілкування з метою обміну 

культурними цінностями, технологіями [104]. 

Принцип інноваційності передбачає застосування новітніх даних, ідей, які 

сприятимуть розвитку туризму. Для цього потрібно досліджувати передовий 

світовий досвід у вирішенні аналогічних проблем.  

Принцип трансформаційності показує швидкість змін, наявність 

трансформацій, необхідність адаптуватися до нових соціально-економічних 

умов існування. Тобто цей принцип наголошує на розробці гнучких мобільних 

методик дослідження. 

Ці методологічні принципи були покладені в основу розробленої методики 

суспільно-географічного дослідження постконфліктного розвитку туризму. 

Дослідження постконфліктного розвитку туризму — це складний процес, що має 

здійснюватися на основі ключових методологічних принципів сучасної 

суспільної географії: наукової обґрунтованості, системності, синергетичності, 

комплексності, територіальності, трансформаційності, інноваційності тощо. З 

метою розкриття загального алгоритму суспільно-географічного дослідження 

розвитку туризму в умовах конфліктів запропоновано багаторівневу методику 

(рис. 1.7). 

Важливо відрізняти методи від методики досліджень. На думку О. 

Топчієва, «метод досліджень — це сукупність мислених логічних і практичних 

дій (операцій, процедур, алгоритмів), які мають на меті розв’язання певного 

пізнавального (наукового) завдання». Що стосується методики дослідження, то 

«…це вчення про особливості застосування окремого методу чи системи методів 

для розв’язання типового пізнавального завдання» [340].  
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Методика дослідження постконфліктного розвитку туризму 

Етапи 

1.Виявлення етапів і напрямів 

постконфліктного розвитку туризму. 

2.Оцінка тенденцій динаміки 

розвитку туризму в умовах нестабільності. 

3. Виявлення негативних зрушень у 

туризмі. 

4.Визначення напрямів 

трансформації туризму внаслідок 

конфлікту.  

5.Прогнозування можливостей 

постконфліктного розвитку туризму. 

6.Розробка рекомендацій з 

вирішення суспільно-географічних проблем 

розвитку туризму в умовах нестабільності 

та в період стабілізації 

Принципи 

-наукової 

обґрунтованості; 

- системності;  

- синергетичності;  

- комплексності; 

- територіальності; 

- трансформаційності; 

- інноваційності 

Методи 

- історичний; 

- порівняльний; 

- моніторингу; 

- статистичний; 

- класифікації; 

- типізації; 

- системний; 

- картографічнй; 

- експедиційний; 

- прогнозування; 

-політичного 

маркетингу; 

- соціологічний; 

- SWOT-аналіз 

Стратегічні орієнтири 

Забезпечення сталого розвитку туризму в Україні та окремих регіонах за рахунок 

застосування новітніх інноваційних технологій на підставі безпеки туризму як ключового 

завдання сьогодення 

 

Рис. 1.7. Методика дослідження постконфліктного розвитку туризму  

Джерело: розроблено автором 

 

Методика суспільно-географічного дослідження постконфліктного 

розвитку туризму включає шість взаємопов’язаних етапів робіт: 

1. Виявлення етапів і напрямів постконфліктного розвитку туризму. 

2. Оцінка тенденцій динаміки розвитку туризму в умовах 

нестабільності. 

3. Виявлення негативних зрушень в туризмі. 

4. Визначення напрямів трансформації туризму внаслідок конфлікту.  

5. Прогнозування можливостей постконфліктного розвитку туризму. 

6. Розробка рекомендацій по вирішенню суспільно-географічних 

проблем розвитку туризму в умовах нестабільності та в період стабілізації [104]. 

Відповідно до цих етапів визначено порядок проведення дослідження, 

який передбачає послідовну розробку теми з використанням різноманітних 

методів на кожному етапі дослідження. При цьому виходили з того положення, 

що кожен метод доцільно застосовувати у певних межах його дії, де він дає 
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очікуваний ефект. Окрім того, слід відзначити, що не всі методи можуть 

застосовуватися при дослідженні впливу конфлікту на туризм. Тому перед 

змістовно-аналітичним потрібен попередній етап досліджень, на якому слід 

відібрати та систематизувати по етапах досліджень відібрані у такий спосіб 

методи. На цьому етапі не менш важливою процедурою є оцінка інформаційного 

забезпечення дослідження [104]. 

Етап вибору методів дослідження проблеми і вирішення конкретного 

завдання має принципове значення. Він вимагає поєднання якісних і кількісних, 

теоретичних і емпіричних методів. Р. Немов зазначає, що емпіричне дослідження 

не передбачає створення штучної, експериментальної ситуації для виявлення і 

збору необхідних фактів. У дослідженні подібного типу вчений або практик 

просто спостерігає, фіксує, описує, аналізує і робить висновки з того, що 

відбувається в житті без їх особистого втручання [225]. Слід зазначити, що в 

цілому інформаційна база для такого дослідження недостатня. Однією з 

важливих проблем, є уніфікація ведення статистичного обліку показників галузі 

туризму між різними державними органами чи громадськими організаціями. Так, 

наприклад, Державна служба туризму і курортів, обліковувала всіх іноземних 

громадян, незалежно від мети подорожі, що прибули як туристи на територію 

України. В Державній службі статистики України туристами називають лише 

тих іноземців, котрі офіційно скористалися послугами суб’єктів туристичної 

діяльності [104].  

Таке становище призводить до розбіжності статистичних даних між 

різними державними органами та відомствами, до спотворювання оцінки 

базових туристичних показників і дає шанс недоброчесним учасникам ринку 

спотворювати існуючу ситуацію на свою користь. Це стає причиною 

нерозуміння важливості вітчизняної галузі туризму в контексті розвитку 

національної економіки в цілому і уповільнення її росту. Отже, розглядаючи 

питання інформаційного забезпечення суспільно-географічного дослідження, 

необхідно навести сформульовані К. Мезенцевим основні вимоги до інформації: 
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достовірність, адекватність, репрезентативність, співставність, співвідносність, 

вичерпність, доступність [201]. 

На першому етапі при аналізі сутності конфлікту, його прикладів в різних 

країнах, впливу конфлікту на туризм в інших державах використовувалися 

історичні методи, зокрема: хронологічний метод дав можливість виявити 

історичні періоди військових конфліктів в світі [104]. 

Науковий підхід у дослідженні конфліктів має давнє і міцне коріння. 

Протягом всієї історії розвитку людського суспільства конфлікти були і 

залишаються невід’ємним атрибутом і чинником політичних процесів. «Без 

знання історії суспільства, — твердить Р. Немов, — важко зрозуміти і 

психологію відносин людей у сучасному світі» [225].  

Історичний метод дослідження конфлікту полягає у співставленні 

сучасності з минулим, визначенні історичних джерел і факторів виникнення, 

розвитку тих чи інших феноменів, відстеженні етапів історичної еволюції 

досліджуваних систем — без всього цього неможливо зрозуміти реальність та її 

майбутні тенденції. Аналіз конфліктних проблем базується не тільки на 

з’ясуванні історичного досвіду життя суспільства, а також на узагальненні історії 

суспільної думки [104]. 

Також слід врахувати вплив конкретно-історичного контексту, в якому 

розгортається той або інший суспільний процес, генезис останнього, критерії 

порівняння різних типів процесів всередині одного суспільства і між ними.  

На другому етапі дослідження проводилися аналіз та оцінка тенденцій 

динаміки розвитку туризму в Донецькій і Луганській областях в 

передконфліктний та конфліктний періоди. Для цього використовувалися такі 

методи [104]: 

Порівняльний метод є доповненням і корегуванням структурно-

функціональної методології та заснований на передумовах, що мають певні 

загальні закономірності прояву поведінки, оскільки в суспільному житті, 

культурі, суспільній системі різних народів багато загального. Порівняльний 

метод передбачає співставлення однотипних соціально-політичних явищ: 
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політичної структури, державного устрою, форм влади, традицій, стану 

туристичної галузі, шляхів подолання кризового стану і т. ін. Порівняльний 

метод допомагає застосовувати досвід різних країн і народів [104]. 

Метод динамічних рядів застосовувався для виявлення темпів динаміки 

росту туризму та його падіння внаслідок конфлікту [104]. 

Для відслідковування трансформаційних змін у туризмі заслуговує на 

увагу запропонований метод організації моніторингу. Це моніторинг політичної, 

екологічної, економічної, соціальної, географічної ситуації, відстеження змін її 

ключових параметрів, наслідків впливу конфлікту, тощо. На підставі 

моніторингу даних можна забезпечити автоматизоване генерування 

комплексних стратегій управління конфліктом як в його окремих сегментах, так 

і в цілому [104].  

З допомогою комп’ютерної техніки моніторинг дасть можливість 

періодично корегувати сучасний стан довкілля і відповідно спроможність 

здійснення туристичних подорожей. В результаті моніторингу фіксуватимуться 

будь-які зміни в економічному, екологічному, соціальному, політичному стані 

регіону. 

На третьому етапі вирішувалося завдання виявити негативні зрушення в 

структурі туризму. Для цього було використано статистичні методи дослідження 

[104].  

Статистика займається розробкою спеціальної методології дослідження та 

обробки матеріалів: статистичні спостереження, метод групувань, метод 

середніх величин, індексів, балансовий метод, метод графічних зображень та 

інші методи аналізу й узагальнення статистичних даних. Основою статистичного 

методу дослідження в суспільній географії є статистичні дані. За їх допомогою 

сукупності географічних об’єктів піддаються групуванню, типології, 

класифікації, за ними вивчаються варіації, кореляційні залежності, динаміка 

суспільно-географічних об’єктів, явищ і процесів. Наочне представлення 

величин статистичних показників подається у вигляді таблиць (простих, 

групових, комбінованих), текстів, графіків, діаграм і карт [104]. 
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Статистичний метод використовують при проведенні соціологічних 

опитувань. Аналізуючи та порівнюючи результати опитувань дослідник може 

знайти відмінності між соціокультурними системами. Тому отримані результати 

соціологічних опитувань відіграють важливу роль при обґрунтуванні розвитку 

туризму та активного відпочинку. В процесі дисертаційного дослідження було 

проведено анкетування на тему: «Розвиток туризму Луганської області», при 

обробці даних якого застосовувалися статистичні методи [104]. 

При проведенні географічних досліджень у туристичній діяльності до 

основних статистичних показників, які застосовують дослідники є: чисельність 

(кількість) туристів за одиницю часу (добу, місяць, сезон, рік і т. ін.), які 

відвідали певний центр, регіон, країну; кількість ночівель, проведених туристами 

в тому чи іншому центрі, регіоні, країні за одиницю часу; кількість ліжко-місць 

цілорічної дії та сезонного використання; обсяг наданих туристично-

рекреаційних послуг у грошовому вираженні, кількість санаторно-курортних 

закладів, обсяг доходів від розвитку туризму тощо [104]. 

Вагомим джерелом відомостей щодо розвитку міжнародного туризму є 

банк даних Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО). На сайті (unwto.org — 

World Tourism Organization) розміщено інформацію про розвиток туризму в світі, 

регіонах та в окремих країнах, а також матеріали, які висвітлюють проблеми 

розвитку галузі. Статистичні дані про розвиток туризму є і в щорічниках, які 

видають спеціалізовані організації ООН, особливо ЮНЕСКО [104]. 

Серед географічних методів під час дослідження застосовувалися методи 

класифікації та типізації. Класифікація — система супідрядних понять, на які 

поділяють множину вихідних об’єктів. Зафіксувати закономірні взаємозв’язки та 

взаємовідношення між різними групами об’єктів, визначити їх місце у системі за 

певними ознаками допомагає наукова класифікація. Класифікація — це певне 

групування об’єктів за якоюсь однією ознакою чи за певною сукупністю ознак. 

С. Бортник поділяє географічні класифікації на описові як найбільш прості, 

описові з поясненнями та сутнісні. Останні мають на меті виявити загальні 

закономірності та принципи встановлення класів. Описові класифікації широко 
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застосовують на перших етапах дослідження для попередньої систематизації 

досліджуваних об’єктів. Більш глибокими є типологічні класифікації, у яких 

розкривають закономірності утворення класів [23]. Зазначені методи було 

використано під час групування чинників впливу на розвиток туризму [104]. 

Четвертий етап дослідження включав визначення наслідків трансформації 

туризму через конфлікт. Нами вище було обґрунтовано необхідність 

застосування системного підходу при дослідженні туризму. Застосування 

системного методу, який деякі вчені називають методом системно-структурного 

аналізу, включає здійснення деяких процедур конкретизації функціонування 

рекреаційних систем. Існування будь-якої системи передбачає наявність 

внутрішніх системоформуючих зв’язків. Система складається з множини 

елементів. В рекреаційній системі цими елементами є туристичні ресурси. Це 

означає, що всі ресурси, які належать до системи, розвиваються не автономно, а 

на системній основі у координатах різноманітних зв’язків: виробничо-

економічних, міграційних, соціальних тощо. Використання системного 

(системно-структурного) методу в туризмі потребує розуміння специфіки цього 

класу геосистем. Для оцінки цілісності та сформованості будь-якої системи 

необхідно визначити інтенсивність внутрішніх зв’язків у межах цієї системи 

[104]. 

Також широко застосовувався картографічний метод, який дає можливість 

наочно пізнати просторові особливості розподілу туристичних ресурсів по 

території, їх кількісні та якісні характеристики, проблеми, що потребують 

вирішення. 

Картографічний метод — один із найважливіших методів географічної 

науки. Існують так звані «статистичні» способи картографічного зображення — 

картодіаграми і картограми. Картодіаграма — спосіб розподілу певного явища в 

абсолютних одиницях в розрізі одиниць територіального поділу, найчастіше 

адміністративного. Картографуються абсолютні показники: кількість туристів, 

кількість засобів розміщення, протяжність транспортних магістралей, частки та 

процентні відношення тощо. Застосовують діаграмні фігури лінійні, площинні й 
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об’ємні. Картограма — спосіб зображення середньої інтенсивності явища в 

межах одиниць територіального поділу, найчастіше адміністративного. Завдяки 

аналізу картосхем та графіків, можна встановити просторові особливості 

досліджуваних явищ. Застосування картографічного методу знайшло своє 

відображення у численних авторських картах, які формують уяву про сучасний 

стан туризму в регіоні [104].  

Експедиційний метод у суспільно-географічних дослідженнях дозволяє 

наочно побачити проблему і шукати шляхи її вирішення. В процесі дослідження 

було проведено дві експедиції до країн зі схожими проблемами, а саме Грузії та 

Іспанії з метою ознайомлення з досвідом подолання постконфліктних проблем 

розвитку туризму [104]. 

П’ятий етап передбачає прогнозування основних параметрів 

постконфліктного розвитку туризму. Для розробки прогнозу застосовувалося 

декілька методів [104]. 

Метод прогнозування ходу розгортання і протікання конфліктних дій. Він 

виконує прогностичну функцію науки: мало зрозуміти сутність явища — 

необхідно прогнозувати його розвиток. А саме дати прогноз, яким чином буде 

розвиватися туризм у постконфліктний період, що слід робити, та яким чином, 

для зміни ситуації [104]. 

Відомий соціолог Ж. Тощенко зазначає, що мета прогнозування на основі 

аналізу стану і поведінки системи (процесу) в минулому і вивчення тенденцій 

зміни чинників, що впливають на систему (процес), що розглядається, — це 

правильне визначення кількісного і якісного стану її розвитку в перспективі, 

розкриття характеру і змісту ситуації, у якій виявиться система (процес) [342].  

Методологічною основою прогнозування конфліктних дій служить 

матеріалістична гносеологія, згідно з якою в об’єктивному світі немає 

непізнаних речей, явищ і процесів, а можуть бути лише непізнані на 

сьогоднішній день окремі закони, сторони і факти дійсності. Об’єктивна основа 

прогнозування політичних конфліктів полягає в тому, що їх майбутнє укладене 

в теперішньому, але тільки по можливості; нове міститься в старому (минулому), 
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але знову таки — тільки по можливості. «Потрібно пам’ятати, — твердить 

С. Бетяєв, — що прогноз це не імператив, а «віртуальна реальність», тобто один 

із варіантів майбутнього, який може так чи інакше реалізуватися або не 

реалізуватися» [13].  

Прогнозування — це багатоступінчастий процес наукового передбачення. 

Він повинен мати постановку мети, отримання інформації, її обробку, оцінку і 

аналіз, визначення перспектив і ймовірність реалізації прогнозу. Ефективне 

прогнозування можливе лише при умові постійного коректування прогнозів, з 

урахуванням останньої інформації [104]. 

Важливим елементом у дослідженні конфліктів, прогнозуванні їх 

можливого виникнення і попередження виступає політичний маркетинг. 

Політичний маркетинг — молода наука, в основі якої лежить класичний 

маркетинг [104]. 

Політичний маркетинг використовує відомий інструментарій класичного 

маркетингу, змінивши та удосконаливши його специфічними методами, які 

притаманні політологічним, соціологічним, антропологічним і психологічним 

дослідженням. Це є необхідністю всебічного, більш глибокого і ретельного 

вивчення політичних процесів. «Кожний суспільний процес або стан, — писав 

Г. Зіммель, — який ми робимо своїм об’єктом, є певним явищем і, отже, 

результатом дії незліченних набагато глибших часткових процесів. Оскільки 

однакові дії можуть мати своїм джерелом дуже різні причини, то можливо, що в 

точності те ж саме явище буде викликане абсолютно різними комплексами сил, 

які, поєднавшись в одному пункті для однієї і тієї ж дії, у своєму подальшому 

розвитку, що виходить за його межі, приймають знов абсолютно різні форми» 

[127].  

Метод екстраполяції вважається найбільш простим. Він полягає у 

пролонгації на майбутнє тенденцій розвитку процесу чи явища, які склалися у 

минулому. В основі цього методу лежить припущення, що залежності, які 

існували у минулому, збережуться й у майбутньому, причому інтенсивність їх 
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залишиться незмінною. Головна перевага цього методу — його простота, а 

недолік — мала ймовірність досягнення прогнозованих параметрів [104].  

Метод моделювання — це вироблення таких уявлень, які подекуди 

спрощують, але одночасно передбачають цілісне сприйняття її найбільш 

значущих елементів, структури, зовнішньої і внутрішньої форми. «Як метод 

наукового дослідження, — відмічає В. Овсянников, — моделювання сприяє не 

тільки отриманню наукового знання, але і його подальшій розробці, що дозволяє 

пристосувати його до безпосередніх потреб практики. Через аналіз моделі 

складного соціального об’єкта (як умовного образу об’єкта в його майбутньому 

стані) ми отримуємо інформацію про дійсний об’єкт» [229]. Грунтуючись на 

певній дослідницькій гіпотезі ця модель виявляє і уточнює найважливіші 

параметри проблеми. «Гіпотеза, — звертають увагу С. Телешун і А. Баронін, — 

це припущення про причину деяких явищ, достовірність яких при сучасному 

стані політичних умов не може бути перевірена та доведена, але яка дозволяє 

пояснити ці явища» [332].  

«Прийом прогнозування, — твердить Р. Дафт, — називається каузальним 

(причинним) моделюванням, — це спроба передбачити поведінку, що 

іменується залежною змінною, за допомогою аналізу його причин, який 

іменується незалежними змінними» [68]. Такі дії спрощують зміст ситуації до її 

основних значень і формалізують їх. «У ідеалі, — відмічає А. Соловйов, — 

моделювання прагне до максимальної формалізації, що передбачає 

використання математичного апарату для опису даних політичних явищ» [313].  

З цієї точки зору моделювання являє собою процес раціоналізації уявлень, 

внаслідок якого на основі уточнень параметрів ситуації і переходу від якісних 

оцінок до кількісних проблем з’являється явище, вимірювання параметрів якого 

можна перевірити. В цілому процес моделювання повинен бути логічно 

несуперечливим, підлеглим завданням верифікації висновків [104]. 

Метод просторового аналізу виявляється одним з основних у туристичних 

дослідженнях. Завдяки його застосуванню можливо виявити особливості 

розміщення туристичних об’єктів, здійснити пошук закономірностей розвитку 
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туризму на різних територіях і розробити рекомендації з поліпшення 

обслуговування, передбачити перспективи розвитку й охорони навколишнього 

середовища у районі пріоритетного розвитку туризму [104]. 

Сучасне інформаційне суспільство неможливо без математичних методів, 

які активно застосовують у дослідженні туризму. Особливо актуальні економіко-

математичні, медичні й соціально-просторові моделі, які розробляються на 

основі використання комп’ютерних технологій. Завдяки цьому дослідники 

отримують можливість стежити за процесом розвитку туризму, та розробляти 

науково-обґрунтовані прогнози перспективного майбутнього, що є 

найважливішою функцією науки [104]. 

На шостому етапі для розробки пропозицій щодо шляхів вирішення 

суспільно-географічних проблем, пов’язаних із зниженням темпів розвитку 

туризму внаслідок конфлікта у досліджуваному регіоні нами були використані 

такі методи [104]: 

Метод модифікації, зміни явища. З ним пов’язана функція контрольно-

управлінського впливу на розвиток конфлікта. Тобто, треба направити розвиток 

у бажаному напрямку, а саме розробити систему заходів, які будуть сприяти 

відродженню і розвитку туризму. Це — інструментальна функція науки [104]. 

Соціологічні методи. Це методи спостереження, конкретно ситуаційного 

аналізу, тестування, сценарного прогнозування, поведінки, опитувальні методи 

контент-аналізу, кореляційний аналіз та ін. 

Соціологічні методи призначені для дослідження конкретних різнобічних 

явищ і процесів. До них можна віднести:  

- спостереження — збір первинних емпіричних даних, який полягає у 

навмисному, цілеспрямованому, систематичному безпосередньому сприйнятті 

та реєстрації фактів, що піддаються контролю і перевірці; 

- опитування — найбільш поширений метод збору первинної інформації, 

що базується на анкетуванні й інтерв’юванні, за допомогою якого отримують 

більшу частину соціологічних даних; 
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- контент-аналіз передбачає вилучення соціологічної інформації із 

документальних джерел, в основі якого лежить виявлення певних кількісних 

статистичних характеристик текстів або повідомлень [104].  

Використовуючи соціологічні методи дослідження було проведено 

анкетування серед фахівців у сфері туризму, з метою аналізу стану туризму для 

вирішення проблем, пов’язаних із виявленням факторів конфліктогенного 

характеру [104]. 

Особливістю анкетування є те, що його потрібно проводити у вільний для 

туристів час, оскільки вони неохоче будуть відповідати на запитання анкетера, 

якщо у цей час відбуватиметься огляд туристичних об’єктів. Також якщо під час 

екскурсії надокучливо перервати процес прослуховування, турист прояве своє 

незадоволення та відповіді будуть не репрезентативними та не об’єктивними. 

Звідси, необхідно залучати до процесу анкетування чи інтерв’ювання тільки 

досвідчених висококваліфікованих спеціалістів [104]. 

Метод SWOT-аналізу. Абревіатура SWOT складається з перших літер 

чотирьох англійських слів. Згідно «Методичних рекомендацій щодо формування 

регіональних стратегій розвитку», затверджених у 2002 р. Мінекономіки 

України, SWOT-аналіз включає: 

Сильні сторони (Strengths) — внутрішні можливості (навички, потенціал), 

ресурси регіону, що можуть зумовити формування конкретної переваги; 

Слабкі сторони (Weaknesses) — види діяльності, ресурси, обставини, які 

використовуються неефективно, або не за призначенням; 

Можливості (Opportunities) — можливості, шанси, що їх можна 

використати для досягнення стратегічних цілей (результатів) розвитку регіону; 

Загрози (Threats) — будь-які процеси, або явища, що перешкоджають руху 

в напрямі досягнення цілей розвитку регіону та його місії [213]. 

Цей метод дає можливість у лаконічній формі синтезувати великий обсяг 

інформації про внутрішні та зовнішні чинники розвитку регіону та дати їм якісну 

оцінку. Метод SWOT-аналізу можна застосувати й для оцінки можливостей 

розвитку туризму [104]. 
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Наприклад, в нашому дослідженні до сильної сторони (strengths) 

досліджуваної території можна віднести: збереження сільського культурного 

ландшафту і традиційних форм сільськогосподарського виробництва; 

привабливість природного середовища; збереження народних промислів, 

місцевої кухні, обрядів й навіть знання місцевої історії; слабкі сторони 

(weaknesses): наявність конфлікту; слабке технічне оснащення; розбиті дороги; 

застаріла інфраструктура; відсутність фінансових засобів для поліпшення умов 

перебування туристів; відсутність у населення знань з основ менеджменту та 

маркетингу; низька громадська активність місцевого населення; шанси 

(opportunities): зростання зацікавленості у розвитку туризму в сільських 

поселеннях; мода на агротуризм; підтримка агротуризму державою та місцевими 

органами самоврядування; допомога інших європейських держав у вигляді 

фінансування агротуризму і навчання населення; загрози (threats): пасивне 

ставлення до туризму в суспільстві, несприятлива кредитна політика банків 

стосовно фінансування заходів туристичного призначення; нестабільна 

податкова політика; низька екологічна грамотність населення; конкуренція 

інших держав [104].  

Отже, представлена методика поєднує загальнонаукові та 

спеціальнонаукові суспільно-географічні підходи, методи та дослідницькі 

принципи, містить етапи проведення дослідження та стратегічні орієнтири. 

Застосування зазначених методів та запропонованої методології сприяло 

отриманню більш достовірних наукових результатів дослідження. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз наукових публікацій дозволив визначити, що різноманіття 

трактувань категорії «конфлікт» визначається неоднозначним розумінням 

природи цього явища. Причина цього полягає в тому, що об’єкт дослідження 

знаходиться на стику наук: суспільної географії, політології, конфліктології, 

соціології, політичної економії, економіки, філософії, культурології, 

антропології, психології, маркетингу, тобто має міждисциплінарний характер. 

Встановлено, що при дослідженні постконфліктного розвитку порушених в 

результаті катаклізму регіональних макросистем (в даному разі, туристсько-

рекреаційної діяльності) потрібно використати (як мінімум) науковий апарат 

політичної географії (розділ геоконфліктології), країнознавства як системної 

суспільно-географічної науки і туризмології. 

2. Дослідження довело, що з’ясування причини конфлікту, — це запорука 

успіху у його розв’язанні. Сформована класифікація причин конфлікту за 

поглядом різних вчених дає змогу ширше поглянути на цю наукову категорію, 

та дозволяє врахувати всі його особливості в різних ситуаціях. Детальний аналіз 

наявних вітчизняних та світових тенденцій засвідчив, що теорії конфліктів 

сформувалися в суспільстві на основі обґрунтування трьох провідних напрямків 

у трактуванні: еволюційного, дестабілізаційного та конкуруючого. Встановлено, 

що туризм, як одна з потужних галузей сучасної глобальної економіки 

потенційно міг би стати ментором соціальних трансформацій на тих територіях, 

які опинилися в зоні конфлікту. 

3. З’ясовано, що більшість науковців-конфліктологів традиційно 

виділяють сім стадій розвитку конфлікту: передконфліктна ситуація, інцидент, 

ескалація, деескалація, кульмінація, завершення, постконфліктний період. Саме 

аналізу останньої стадії присвячене наукове дослідження. Виявлено, що поняття 

постконфліктний період має широке визначення, яке включає такі наукові 

категорії, як: постконфліктне відновлення, постконфлікний розвиток, 

постконфліктне середовище. Запропоновано авторське тлумачення термінів 



 
100 

 

постконфліктний розвиток, постконфліктний розвиток туризму та 

постконфліктна територія. Обґрунтованим є використання системного підходу в 

дослідженні змісту даних категорій з oгляду на важливість врахування 

взаємозв’язку між ними. 

4. За результатами дослідження встановлено варіанти розвитку подій в 

туристичній сфері країни, яка постраждала внаслідок конфлікту. Серед них: 

довгий процес дестабілізації внаслідок військових дій, терористичних актів, 

тощо. Конфлікти можуть зруйнувати туристичну інфраструктуру та викликати 

стрімке зниження туристичних потоків. Невизначеність та напруженість у 

туристичних країнах не сприяє стабільному розвитку індустрії гостинності, що 

приводить до перерозподілу туристичного потоку. 

5. Проведене дослідження дозволило означити основні бар’єри на стадії 

постконфліктного розвитку туризму. Серед них на особливу увагу заслуговують 

проблеми недостатньої безпеки для життя та бізнесу, високий рівень безробіття, 

зруйнована інфраструктура, екологічні ризики, слабкість/відсутність урядових 

інститутів, соціальна та/або правова дискримінація, дефіцит кваліфікованих 

кадрів, наявність неформальних/незаконних економічних структур, 

диспропорційний вплив конфлікту на жінок, наявність багатої кількості донорів, 

міжнародних агенцій з гуманітарної допомоги, втручання олігархії в процеси 

реконструкції та відродження, нестабільність курсу національної валюти. 

6. Дослідження постконфліктного розвитку туризму — це складний 

процес, що має здійснюватися на основі ключових методологічних принципів 

сучасної суспільної географії: наукової обґрунтованості, системності, 

синергетичності, комплексності, територіальності, трансформаційності, 

інноваційності. На основі розглянутих методологічних підходів визначено, що 

кожний метод має свої переваги у використанні, що враховано при розробці 

методології дослідження.  

7. За результатами дослідження запропонована методика суспільно-

географічного дослідження розвитку туризму в умовах конфліктів. Ця методика 

апробована на прикладі Луганської області як регіону, постраждалого внаслідок 
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конфлікту. Вона містить шість взаємопов’язаних етапів робіт, а саме: виявлення 

етапів і напрямів постконфліктного розвитку туризму; оцінка тенденцій 

динаміки розвитку туризму в умовах нестабільності; виявлення негативних 

зрушень в структурі туризму; визначення напрямів трансформації туризму 

внаслідок конфлікту; прогнозування можливостей постконфліктного розвитку 

туризму; розробка рекомендацій по вирішенню суспільно-географічних проблем 

розвитку туризму в умовах нестабільності та в період стабілізації. До кожного 

етапу запропоновано методи дослідження. Результати досліджень можуть бути 

корисними при розробці стратегій розвитку регіонів, формуванні туристичного 

портрету постконфліктної території. 
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РОЗДІЛ 2 

 

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОНФЛІКТУ 

НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 

 

2.1. Історико-географічна характеристика розвитку конфліктів у  

різних регіонах світу 

 

У ХХІ столітті туризм став допомагати у забезпеченні багатьох 

економічних, соціальних, екологічних і політичних завдань, які встають перед 

суспільством. Він є лідером у темпах росту доходів у міжнародній економіці та 

навіть випередив нафтовидобування, газовидобування і машинобудування, тим 

самим забезпечуючи десяту частку світового валового продукту. І саме він є 

надчутливим до соціально-політичного стану.  

Значне покращення стану міжнародного туризму відбулося в період після 

закінчення «холодної війни», коли були вирішені більшість конфліктів, і 

політична конфронтація в світі знизилася. Однак, збереглися так звані «гарячі 

точки» планети, в яких періодично виникало напруження. Наприклад, як 

повідомляють американські дослідники, в 1992 році всього в світі було 

зафіксовано 73 «гарячі точки». Інші експерти називають цифру 50 районів 

конфлікту на середину 90-х років ХХ ст. Дослідженням військових конфліктів в 

світі займається Стокгольмський інститут проблем міжнародного миру (СІПРІ). 

Поняття «великий збройний конфлікт» визначається ним як тривале 

протиборство між збройними силами двох або більше урядів або одного уряду і 

щонайменше одного організованого збройного угруповання, що приводить в 

результаті військових дій до загибелі щонайменше 1000 осіб за весь час 

конфлікту, і в якому непримиренні протиріччя стосуються управління та (або) 

території [112]. Статистика інституту починається з 1989 року, коли було 

визначено 36 таких конфліктів, у 1997 році вже 25. Тобто можна сказати, що 

відбулося незначне покращення мирних відносин між сторонами конфлікту. 
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Саме в цей час світовій спільноті вдалося здійснити допомогу у врегулюванні 

конфліктів в Абхазії, Боснії і Герцеговині, Гватемалі, Ліберії, Нагірному 

Карабаху, Нікарагуа, Придністров’ї, Таджикистані, Сомалі, Східному Тиморі 

тощо. Але не всі конфлікти вдалося вирішити та сформувалися умови для 

виникнення нових конфліктів [465]. 

Тож закінчення Другої світової війни та формування післявоєнного 

геополітичного порядку значним чином позначилося на всіх без виключення 

сферах суспільно-економічного життя та не призвело до зменшення кількості 

військових конфліктів у різних регіонах світу. Навпаки, на сучасному етапі, 

значна кількість країн сьогодні перебувають в епіцентрі різноманітних етнічних, 

релігійних протистоянь. Головні конфлікти останніх років та їх причини показані 

в табл. 2.1 [61, 63, 65, 106, 113, 119, 158, 163, 315, 380]. 

Після закінчення «холодної війни» внаслідок краху ідей, на перший план у 

деяких країнах виходить націоналізм, агресивність, нетерпіння, вороже 

ставлення до інших. У 90-х роках центром європейських конфліктів стала 

колишня Югославія. На Близькому Сході (Палестина, Ірак), становище час від 

часу загострюється. Напружуються протистояння Індії з Пакистаном. Боротьба 

за сфери впливу в світі набуває обертів. Чим більше нестабільність в світі, тим 

більше вірогідність виникнення нових конфліктів. В цей же період загострюється 

ситуація в африканських країнах (Конго, Ангола, Руанда та ін.). Протистояння 

між Росією та США знаходяться в стадії постійного спалаху та згасання. Однією 

з проблем, яка поєднує всі світові конфлікти є проблема ігнорування етнічного 

чинника. Навіть стабільні країни можуть стати жертвою при недбалому 

відношенні до цього важливого питання. Наприклад, Канада, Велика Британія, 

Бельгія, Франція, Іспанія періодично стикаються з непорозуміннями, 

викликаними на етнонаціональній основі, і при невірній роботі керівництва 

країни це може призвести до спалаху конфліктної ситуації. А це одні з 

розвинених туристичних країн світу.  
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Таблиця 2.1  

Конфлікти наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Роки Назва конфлікту Причина 

1 2 3 

1990–1992  Південноосетинська війна Загострення етнічних протиріч між грузинами 

та осетинами внаслідок розпаду СРСР 

1990–1993  Громадянська війна в Грузії Загострення протиріч між політичними 

угрупуваннями країни 

1990–1994  Громадянська війна в Руанді Загострення етнічних та племінних протиріч в 

країні 

1990–1991  Операція «Буря в пустелі». 

Війна проти Іраку в Перській 

затоці 

Спроба іракського диктатора С. Хусейна 

захопити Кувейт 

1991  Десятиденна війна в Словенії Загострення етнічних та політичних протиріч 

внаслідок розпаду Югославії 

1991–1994  Війна за Нагірний Карабах Суперечки між Азербайджаном та Вірменією 

за територію Нагірного Карабаху 

1991–1995  Громадянська війна в 

Югославії 

Намагання режиму С. Мілошевича зберегти 

цілісність Югославії 

1991–2002  Громадянська війна в 

Алжирі 

Загострення етнічних протиріч 

1992–1993  Грузино-абхазький конфлікт Загострення етнічних та політичних протиріч 

між грузинами та абхазами 

1992–1997  Громадянська війна в 

Таджикистані 

Загострення етнічних протиріч 

1992–2001  Громадянська війна в 

Афганістані 

Протиріччя між Північним альянсом та 

радикальним ісламіським угрупуванням 

«Талібан» 

1993–2005  Громадянська війна в 

Бурунді 

Загострення етнічних, релігійних, племінних 

протиріч 

1994–1996  Перша чеченська війна Намагання чеченського режиму Дж. Дудаєва 

вийти зі складу РФ 
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Продовження табл. 2.1  

1 2 3 

1994–1998  Громадянська війна в 

Іракському Курдистані 

Намагання курдів добитися виходу із 

складу Іраку 

1995  Війна Альто-Сенепа між 

Еквадором та Перу 

Територіальні протиріччя 

1998–1999  Косовська війна Загострення протиріч між православними 

сербами та албанським мусульманським 

населенням в Косовському краї 

1999  Війна НАТО в Югославії Звинувачення режиму С. Мілошевича у 

етнічних чистках 

1999–2009  Друга чеченська війна Намагання чеченців підняти антиросійське 

повстання на Кавказі. Терористичні акти в 

Москві 

1999–2003  Друга громадянська війна в 

Ліберії 

Загострення етнічних та релігійних 

протиріч 

2001  Терористичні атаки на 

Пентагон та будівлі 

всесвітнього торгівельного 

центру (США) 

Діяльність терористичної організації 

«Алькаїда» 

2001–2012  Антитерористичні операції 

західної коаліції на чолі з США 

в Афганістані 

Боротьба США проти «Алькаїди» та 

«Талібану» 

2003  Операція «Шок та тремтіння» в 

Іраку 

Звинувачення режиму С. Хусейна в 

таємному виробництві ядерної зброї 

2008  Грузинська війна Загострення протиріч між Грузією і 

Абхазією та Південною Осетією 

2011–2019  «Арабська весна» в частині 

арабських країн. Громадянські 

війни в Лівії та Сирії 

Загострення соціальних протиріч. 

Втручання провідних західних країн та 

Росії. Діяльність ісламіської організації 

«ІДІЛ» 

2014–2020  Військові дії на Донбасі 

(Україна), окупація Росією 

Криму 

Загострення соціальних протиріч, 

втручання Росії та західних країн 

 Джерело: розроблено автором на підставі [61, 63, 65, 106, 113, 119, 158, 

163,315, 380]. 
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Навіть у США зазначають, що єдина американська нація поступово 

розділяється на етнокультурні блоки регіонального рівня. Особлива картина 

виникла в Швейцарії, де одночасно співіснують чотири етноси: 

германошвейцарців, італошвейцарців, франкошвейцарців і ретороманців. 

Найбільш слабким є останній зі списку, тому він потроху асимілюється з іншими, 

що може привести до його зникнення, а в разі підвищення націоналістичних 

настроїв до конфлікту між ними [134]. 

Ситуація на о. Кіпр викликає занепокоєння. Етнічний склад населення 

острова приблизно складає 80% греків та 20% турків. Коли утворилася 

Республіка Кіпр, було сформовано змішаний уряд, але почали виникати 

непорозуміння в результаті різночитань положень Конституції. З 1963 року стали 

відбуватися спалахи насильства, які привели до розміщення контингента ООН 

майже на десять років з метою запобігання конфлікту. У 1974 році була спроба 

урядового перевороту, яка привела до переміщення грецьких кіпріотів на 

південь. Цей процес затягнувся і привів до розділення острова на дві частини. У 

1983 році була проголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, але грецька 

сторона сподівається на повернення території [9]. До остаточного вирішення 

конфлікту ще далеко, оскільки жодна сторона не готова йти на поступки. 

З точки зору реалізації поставлених в роботі цілей та завдань, нас, 

насамперед цікавлять саме геополітичні фактори. Вони відіграють суттєву роль 

при виборі міжнародних турів. Завжди враховується політичний стан країни, 

рівень стабільності, наявність чи відсутність конфліктів, відношення місцевих 

мешканців до туристів, політична культура при прийнятті рішення стосовно 

поїздки в той чи інший регіон. Якщо в країни має місце конфлікт, то його 

негативні наслідки можуть проявлятися і в сусідніх регіонах. Наприклад, 

Близький Схід має велику концентрацію старовинних пам’ятників, туристично-

привабливих місць, але регіон не є світовим лідером з розвитку туристичної 

індустрії і однією з причин того є часті конфліктні ситуації. Аналіз динаміки 

туристичних потоків в регіоні демонструє його різкий спад під час спалаху 

конфлікту в Лівані (80-ті роки ХХ ст.), в районі Перської затоки (1991 р.). Звістка 



 
107 

 

про напруженість в регіоні відлякує туристів, їх кількість зменшується, 

завдаються збитки підприємствам та надходять обмежені валютні ресурси [135]. 

Правильність цієї тези показує занепад туристичної індустрії Близького 

Сходу та Східного Середземномор’я після того, як на початку другого 

десятиріччя ХХІ ст. значну кількість країн регіону охопили революційні події, 

відомі під назвою «арабської весни» (2010–2014 рр.). Так, наприкінці 2010 – на 

початку 2011 р. Туніс пережив «жасминову революцію». Соціальна 

незадоволеність населення, безробіття призвели до революції в країні, в 

результаті заворушення перекинулися і на міжнародний курорт Хаммамет. 

Протестуючі грабували магазини і прилавки, громили поліцейські ділянки [112].  

Ця ситуація завдала значного удару економіці країни, оскільки майже сім 

відсотків ВВП приходиться на туризм. Місцеві жителі, зайняті в туризмі 

втратили робочі місця. Практично кожен третій турист відмовився від поїздки в 

Туніс. Зараз туристичний потік поступово відновлюється. Але це все ще менше 

60% від кількості відпочиваючих в країні в 2010 р. [135]. 

Іншою країною, із значною долею прибутків від туристичної галузі в 

системі національної економіки, яка понесла значні збитки від близькосхідної 

кризи стала Туреччина. В червні 2013 р. протест проти вирубки дерев у парку 

Гезі обернувся антиурядовими демонстраціями. У зіткненнях з поліцією 

загинуло чотири особи, вісім тисяч — отримали поранення різного ступеню 

важкості [119]. Заворушення знизили темпи зростання туристичного сектора в 

Туреччині. Для того щоб не допустити подальшого погіршення ситуації, влада 

була змушена піти на поступки. Прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп 

Ердоган звернувся до громадян, що призвело до закінчення політичної кризи в 

країні [119]. 

Внаслідок цього, в 2013 р. доходи туристичного сектору в Туреччині 

збільшилися майже на 12%. Країну відвідало 39,2 мільйона осіб, що на 8% 

більше, ніж минулого року. Постійні військові конфлікти на Близькому Сході 

негативним чином впливають на розвиток туристичного бізнесу в Лівані, доля 

якого становить 18,5% обсягу економіки країни. Військовий конфлікт в Сирії 
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тягнеться вже майже вісім років. За цей час в сусідній Ліван переселилося понад 

400 тисяч біженців. Така кількість бідних невлаштованих людей без житла і 

роботи лякає і місцевих жителів, і відпочиваючих. Попит на відпочинок в Лівані 

стійко знижується у зв’язку з небезпечною політичною ситуацією [344]. 

Періодичні конфліктні ситуації в Єгипті також негативним чином 

відбилися на туристичній сфері. У збройних зіткненнях прихильників і 

супротивників Мубарака загинуло близько 900 осіб. Найбільш масові й 

кровопролитні акції проходили в Каїрі, Суеці, Олександрії, Ісмаїлії і Мансурі. 

Прокотилися мітинги і по Хургаді і Шарм-ель-Шейху. У курортних містах 

протести були більш мирними і пляжної зони практично не торкнулися. Однак 

влада Єгипту на всяк випадок ввела в Шарм-ель-Шейх війська. Європейські 

країни, США, Росія, ОАЕ, Туреччина, Саудівська Аравія і Йорданія відреагували 

на події в країні рекомендацією для своїх громадян відмовитися від поїздок до 

Єгипту. Єгипетська влада була обурена такими радикальними рішеннями і 

запевняла, що зможе забезпечити безпеку туристам [112]. 

Після революції в 2011 р. кількість туристів у Єгипті впала до 9,5 млн. 

Перемогу на виборах нового президента Мухаммеда Мурсі туристи оцінили 

позитивно: у 2012 р. туристичний потік зріс на 3 млн. осіб. Після військового 

перевороту та арешту Мурсі в 2013 р. число відпочиваючих в Єгипті знову пішло 

на спад. Ісламістське угруповання прихильників Мурсі «Ансар Бейт аль-Макдіс» 

порадило туристам залишити Єгипет і пригрозила нападом на кожного, хто 

залишиться в країні. Незабаром після цього неподалік від Шарм-ель-Шейха 

група невідомих напала на автобус з мандрівниками [119]. За зимові місяці 2014 

р. туристичний прибуток Єгипту впав ще на 64,7% в порівнянні з аналогічним 

періодом попереднього року. Погіршилася і «якість» туристів. Сьогодні 

більшість відпочиваючих — люди з вельми обмеженим бюджетом, готові 

миритися з відсутністю в їх екскурсійному розкладі відвідування Каїру та 

історичних пам’яток [93]. 

Ще один вельми потужний удар туристичній галузі країни було завдано 

наприкінці жовтня 2015 року у зв’язку із катастрофою російського 
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пасажирського літака А 321. Однією з найімовірніших причин трагедії світові 

експерти називають терористичний акт, здійснений представниками радикальної 

організації «Ісламська держава». У зв’язку з цим, уряди таких країн, як Росія та 

Велика Британія закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Єгипту 

[112].  

Призупинили візити і з Великої Британії, Франції, Нідерландів, Німеччини, 

Литви й Латвії. Ринок Єгипту втратив до 70% від туристичного потоку внаслідок 

цього. Сектор туризму Єгипту складає 11% ВВП країни, а різке зниження 

внаслідок політичних потрясінь склало одночасно 43%. У 2017 році ситуація в 

Єгипті покращилася, рівень доходів від туризму збільшився в порівнянні з 2016 

роком і відповідно збільшився туристичний потік до країни. Туристичний сектор 

в Єгипті наблизився до показників до кризи [93]. 

Залежність розвитку туристичної галузі від політичної стабільності тих 

територій, які є об’єктом інтересу з боку мандрівників, простежується у всіх 

регіонах. Теракт у Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 р. також приніс 

значні фінансові збитки [119].  

Як бачимо, конфлікти, терористичні акти, територіальні суперечки, війни 

не сприяють розвитку туризму, а навпаки, приводять до його дестабілізації 

різного ступеня: від зменшення туристичного потоку до унеможливлення 

розвитку галузі взагалі. Тому, важливим завданням для розвитку туризму в будь-

якій країні є попередження таких складних ситуацій. Для цього необхідно 

постійно моніторити стан всіх соціально-економічних показників розвитку 

суспільства, від яких можна очікувати дестабілізацію [119]. 

Кінець минулого століття запам’ятався проблемою міжнародного 

тероризму, яка стала найбільш загрозливою для світової спільноти. Тероризм 

формулюють як загрозливу діяльність, яка полягає у різного роду насильстві, яке 

свідомо підготовлено, скероване на зміну порядку, викрадення заручників, 

напади на людей та органи влади або здійснення інших негативних дій в 

напрямку населення з метою дестабілізації ситуації [112]. 
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Негативні наслідки конфліктів для розвитку туристичної галузі вельми 

значні і показані на рис. 2.1 [93, 135, 134, 344]. 

 

Рис. 2.1. Види дестабілізації індустрії туризму 

Джерело: розроблено автором на підставі [93, 135, 134, 344] 

 

Нажаль, тероризм у ХХІ ст. став проявлятися все частіше і в будь-якій 

частині планети. Сучасний тероризм характеризується широкою 

розповсюдженістю, відсутністю чітких державних кордонів, існуванням 

налагодженої взаємодії світових терористичних центрів та організацій, чималою 

матеріальною підтримкою. Внаслідок глобального розповсюдження медіа та 

комунікацій тероризм отримав здатність формування міжнародної суспільної 

думки через погрози. Міжнародний тероризм став невід’ємним заперечним 

фактором ескалації сьогоднішніх міжнародних конфліктів [112]. 

Тероризм негативно впливає на туризм, змінюючи відношення до мотивів 

подорожі. Актуальність досліджуваного питання не підлягає сумнівам, 

підтвердженням тому є велика кількість робіт вчених різних спеціальностей та 

країн. Проте потрібно більше досліджень через швидкість розвитку подій і їх 

• Має великий плив на туристичну галузь. Значно 
зменшує туристичній попит.

• Приклад, події 1989 року у КНР (площа Тяньаньмень) 
привели до зменшення туристичного потоку.

Конфлікт 
політичний

• Наслідком є дестабілізація туристичної діяльності. 

• Наприклад: Ізраїль, Іран, Ірак, Індія, Китай, Єгипет, 
Туреччина.

Терористичний акт

• Дестабілізує туристичну галузь в зонах можливого 
загострення терористичних загроз, релігійних, 
етнічних, політичних протистоянь. 

• Приклад, Великобританія-Іспанія (закрито Гібралтар), 
Росія – Україна (Крим).

Територіальна 
суперечка

• Унеможливлює розвиток туризму. 

• Приклад, країни Африки, Сирія, Ліван.Війна
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змін. Поштовхом до такої ситуації стала прискорена інформатизація суспільства 

[103].  

Якщо раніше звістка про теракт лякала і зупиняла туриста, то нині 

тенденція змінюється. Турист, з різних причин, все одно відвідує «небезпечне» 

місце в більшості випадків, іноді просто з цікавості, не озираючись на можливі 

наслідки. Аналогічні проблеми досліджували в своїх роботах С. Вовк, Е. Рожина, 

І. Селіванова, І. Савченко [41, 288, 292]. 

С. Вовк стверджує, що туризм може бути передумовою розпалювання 

політичних, релігійних, соціально-економічних або культурних конфліктів, а 

успіх туристичної сфери в ХХІ столітті можуть гарантувати тільки безпека і 

високий рівень обслуговування [41]. 

Е. Рожина та І. Селіванова зазначають, що негативний вплив тероризму на 

розвиток туризму відбивається в першу чергу на мікрорівні, оскільки саме тут 

відзначається поступовий розвиток турбізнесу, учасники якого пристосовуються 

до нових умов, а також акцентують увагу на першорядній важливості 

міжнародного туризму та міжкультурного діалогу в боротьбі з тероризмом [288]. 

І. Савченко вважає, що в значній кількості країн туризм є однією з основ 

економіки та провідним джерелом надходжень до бюджету [112]. Дані держави 

докладають зусиль всебічно підтримуючи цю сферу економіки і забезпечуючи 

безпеку туристів. Зі свого боку, напади на найбільш відвідувані туристичні 

об’єкти є гарним способом донести послання терористів до засобів масової 

інформації, через те, що туризм орієнтований на широкі маси населення [292]. 

Світова спільнота здійснює всебічну підтримку міжнародному туризму, 

дякуючи за його внесок у забезпечення миру та сталого розвитку країн, за 

ефективне раціональне природокористування, охайне ставлення до пам’яток 

культури та їх збереження, економічні пріоритети. Неминучою умовою 

діяльності індустрії гостинності і туризму є присутність нормативно-правової 

бази, яка б гарантувала високий ступінь безпеки туризму, життя і здоров’я всіх 

учасників туристичної діяльності. У галузі державної безпеки саме ці пріоритети 

повинні бути основними для всіх країн [112]. 
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Виконання вимог безпеки — одна з пріоритетних умов сталого зростання 

туристичної сфери, в основі якої є укладення та ратифікація міждержавних 

домовленостей, які забезпечуються правоохоронними органами. Глобалізація 

світу знайшла відображення і в туризмі, особливо це проявилося у запровадженні 

інноваційних систем заходів безпеки туристів. Це пов’язано з тим, що сьогодні 

небезпечною може стати будь-яка туристична подорож. Особливо це 

відноситься до місць, де вони відбувалися раніше та є певні відчутні для туризму 

наслідки. Для локальних терактів характерний незначний вплив на туристичні 

показники, однак вони приводять до зниження туристичної активності [103].  

Терористичні об’єднання значною мірою перешкоджають розбудові 

світового туризму, змушуючи уряди туристичних країн більш ретельно та суворо 

проводити прикордонні формальності, що ускладнює туристичний процес та 

інколи викликає непорозуміння. Відповідно до Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом»: 

• міжнародний тероризм — здійснювані у світовому чи регіональному 

масштабі терористичними організаціями, угрупованнями, в тому числі за 

підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей 

суспільно небезпечні насильницькі діяння, пов’язані з викраденням, 

захопленням, вбивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і 

здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих 

народногосподарських об’єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, 

застосуванням чи погрозою застосування ядерної, хімічної, біологічної та іншої 

зброї масового ураження [261]. 

Особливо негативно тероризм впливає на туристичні країни. Кількість 

туристів в країни Близького Сходу знижуються через це. Велике число туристів 

постраждало внаслідок злочинних дій незаконних терористичних угруповань. В 

перелік небезпечних країн входять Афганістан, Пакистан, Сомалі і Нігерія. 

Наприклад, країни Африки в 2013 році зіткнулися із значним числом терактів, а 

саме: 146, а чисельність постраждалих і загиблих перевищило чотири тисячі осіб 

[135]. 
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Такі країни як Лівія, Кенія і Єгипет лідирують за темпами зростання 

терористичних загроз в регіоні. Це негативним чином відображається на галузях 

спеціалізації країн, а саме: туристичній і нафтогазовій, які втрачають в результаті 

значні кошти. Внаслідок того, що теракти можуть відбутися будь-де, європейські 

туристи усвідомлюють, що і в їхніх країнах є тероризм, і там вони не в повній 

безпеці, що тероризм може бути будь-де, не тільки в Єгипті, тому це вселяє 

впевненість в підтримку турпотоку на високому рівні. Сьогодні жодна країна не 

може захистити себе на сто відсотків від можливих терактів, але життя 

продовжується. В цьому сенсі актуальним є посилення та гарантування безпеки, 

що не завжди оцінюють правильно туристи, яким інколи це не до вподоби [119]. 

Терористичні угруповання до сфери туризму приваблюють такі мотиви: 

1. Низький рівень ступеню надійності туристичних об’єктів в плані захисту 

від можливих загроз. 

2. Здійснення терористичних дій у найбільш популярних центрах туризму 

самим ефективним чином доносить бажання злочинців до громадськості. 

3. Оскільки туризм є як головним джерелом поповнення бюджету так і 

дуже вагомим для багатьох країн світу, важливими є економічний та фінансовий 

аспекти, звідси теракт може привести як до часткової так і до повної 

дестабілізації економіки такої країни, який призводить до широкого спектру 

важелів впливу для досягнення цілей терористичної організації. 

Це головні причини, які посилюють інтерес терористичних угруповань до 

сфери туризму [344]. Сфера туризму не завжди заохочує підвищені заходи 

безпеки. Велика кількість працівників туризму стверджує, що вони здатні 

відлякати разом з терористами охочих вирушити в мандрівку. У даний час 

подорожуючі домагаються належної безпеки досвідченими і озброєними 

фахівцями. Скажімо, варто реконструювати систему безпеки засобів 

розміщення. Терористи заздалегідь планують свої дії, вивчають систему 

охорони, тому саме ці моменти потрібно врахувати при посиленні організації 

безпеки. Багато фахівців вважає, що гарантувати успіх індустрії гостинності 

може тільки якісні безпека та обслуговування. За даними Швейцарської асоціації 
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туризму, місцеве населення сьогодні віддає перевагу регіональному туризму, 

причиною чого є побоювання стати жертвою теракту в іншій країні. Тому в цій 

країні відбулося зниження попиту на закордонні подорожі. Страшні події, які 

відбулися в Бельгії, Німеччині та Франції стали головною причиною цього 

поводження швейцарців, тому що безчинства сталися саме в місцях скупчення 

великої кількості відпочиваючих. В Інституті туризму і рекреаційних досліджень 

в Північній Європі вважають створену в світі ситуацію нормальною, а 

збільшення рівня терористичної загрози є наслідком високої інформатизації 

суспільства. Аналізуючи статистику терактів в світі в минулому вони 

стверджують, що їх і раніше було достатньо, просто інформація не 

поширювалася так швидко як тепер. Підвищення тривожності в суспільстві, 

занепокоєння за своє життя у подорожуючих присутнє, але, воно не вплинуло на 

бажання людей подорожувати [112]. 

Аналізуючи туристичний потік в постраждалих від теракту регіонах, 

зазначається стрімке його зниження протягом декількох місяців. Повернення до 

колишнього рівня залежить від багатьох чинників, як правило, після разових 

терористичних актів відновлення відбувається швидкими темпами, а в 

проблемних регіонах все сповільнюється [473]. 

Схожий погляд на проблему зазначає компанія Ipk International, що 

досліджувала в 2016 році 42 країни, які є головними виїзними туристичними 

ринками світу і вивчила думку більше 50 тис. осіб. В результаті було з’ясовано, 

що терористичні акти значно вплинули на вибір місця подорожі, проте не 

позначилися на бажанні її здійснити [442]. 

Аналізувалися і причини уваги терористів до туризму, серед них виявлено: 

у більшості країн туризм є галуззю спеціалізації і головним джерелом іноземної 

валюти; туризм має масовий характер, що полегшує терористам їх діяльність; в 

туризмі недостатньо уваги приділяється питанню забезпечення безпеки туристів; 

туристи також повинні дбати про себе і не забувати про основні правила 

поведінки в чужій країні [473]. 

В результаті опитування туристів було встановлено таке (рис. 2.2) [442]. 
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Рис. 2.2. Результат опитування туристів відносно терактів 

Джерело: розроблено автором на підставі [442] 

 

Згідно з висновками експертів звіту «Глобальний індекс тероризму» за 

2018 рік, туристична галузь в два рази робить більший внесок у ВВП країн 

вільних від терактів, в порівнянні з країнами, де вони трапилися. 

Починаючи з 2000 року Інститут економіки і світу регулярно складає 

рейтинг країн світу за рівнем тероризму, аналізуючи головні глобальні тенденції 

і зміни в сфері тероризму. «Глобальний індекс тероризму» за 2016 рік має 

відомості по 163 країнам світу, включаючи 99,7% жителів планети. Найбільш 

«гірші» показники в рейтингу з економік АТЕС у Філіппін (12-е місце, на них 

приходиться 4% всіх тератак в світі), Таїланду (15-е), Китаю (23-е), Росії (30-е) і 

США (36-е місце). При цьому 2 економіки (Бруней і Гонконг) не були включені 

до аналізу [473]. 

За 2017 рік відбулися незначні зміни глобального рейтингу, які демонструє 

рис. 2.3 [473]. Нажаль, Україна посідає 17 позицію «глобального індексу 

тероризму», що, звичайно, відлякує потенційного туриста від відвідувань нашої 

Загроза тероризму позначилася 
на плани туристів щодо 

подорожей

Вибір напрямків відпочинку став 
«обережним і кропітким»

Туристи уникають поїздок за 
кордон

Туристи планують їздити тільки 
в ті країни, які вважають 

безпечними
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країни. Такий стан пов’язано з подіями, які відбуваються в Україні з 2014 року 

[112].  

 

Рис. 2.3. Рейтинг країн світу за рівнем тероризму 

Джерело: розроблено на підставі [473] 

 

В результаті аналізу міжнародного антитерористичного досвіду було 

зроблено висновки, що причинами розвитку терористичних дій в світі є 

порушення прав і свобод людини. Тероризм туризму завдає великі проблеми, 

оскільки відбувається захоплення людей, застосовується фізичне та психічне 

насильство, порушуються плани на спокій, відпочинок та отримання позитивних 

емоцій. Порушуючи права і свободи туристів, терористи змушують їх страждати 

та терпіти. Це призводить до порушення принципів і норм міжнародного права 
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в контексті свободи як соціальної сутності людини, а також порушується головна 

мета туриста в подорожі, а саме отримання задоволення [112]. 

Отже, у ХХІ столітті значну загрозу для розвитку туристичної індустрії 

представляє міжнародний тероризм, який є не тільки фактором ризику існування 

цієї сфери в перспективі, а і гальмом сьогодні. Саме справа тероризму, внаслідок 

глобалізаційних процесів в світі стала явищем, яке повинне турбувати всі країни, 

а не якісь окремі групи. Тільки від злагоджених дій урядів всіх країн, неурядових 

міжнародних організацій буде залежати успіх справи задля протидії тероризму. 

Необхідно покращити становище за рахунок впровадження нових 

інноваційних засобів безпеки туризму, які б надійно забезпечували життя і 

здоров’я туристів [112]. Безпека туризму повинна являти собою комплекс 

заходів, які б залучали до справи правоохоронні, спеціалізовані органи та 

приватні охоронні фірми з метою організації охорони безпеки транспорту, 

туристичних центрів, готельних та рекреаційних комплексів, тощо. Вітчизняні 

туристичні центри повинні запровадити інформаційні кампанії щодо 

представлення своїх переваг, і це одна з головних умов розбудови туризму. 

Необхідно, щоб засоби масової інформації висвітлювали відомості про 

застосування заходів безпеки в цих центрах. Необхідно більше уваги приділяти 

підвищенню освіченості та інформованості суспільства, щоб забезпечити 

функціонування загальної протидії злочинності, зокрема й пов’язаній із 

тероризмом [112]. 

 

2.2. Концептуальні підходи до розвитку постконфліктних територій 

 

Географія як фундаментальна наука покликана вирішувати чітко окреслені 

завдання, вона пронизана пошуком нової теорії, теоретичних відкриттів, 

теоретичних думок. В умовах трансформаційних змін необхідне формування 

нової теоретичної думки. Науці відводиться особливо важлива роль, коли 

відбувається зміна існуючих концепцій, теорій, наукових шкіл. Особливо 

актуальною стає інтеграція географічної науки, яка полягає в тому, щоб 
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об’єднати всі її гілки загальними теоретичними позиціями. Єдність географічної 

науки сьогодні проявляється в ролі інтегрального фактору, оскільки специфіку 

відносин «людина-біосфера» стали вивчати представники багатьох наук 

(філософи, економісти, соціологи, математики, біологи, політологи і т. д.), звідси 

з’явився міждисциплінарний науковий підхід. 

Важливу роль в цьому процесі відіграє геокібернетика — наука про 

управління складними динамічними просторово-часовими системами, що 

вивчаються географією. У центрі уваги геокібернетики знаходиться управління 

процесами розвитку систем і структур неживої природи, населення, виробничої 

та невиробничої сфер. Прийняття рішень має виходити зі сполучення природних 

і господарських процесів, з прямих і зворотних зв’язків між природою і 

суспільством.  

Тому дуже важливі системні дослідження, що також пов’язано з ідеєю 

єдності науки, яка полягає в тому, що загальні категорії мислення, що виникають 

в різних областях науки, схожі, тому подібні і теоретичні моделі, створені в них. 

Особливий інтерес являє класифікація зв’язків явищ, що виникають в системах: 

1 — зв’язку взаємодії; 2 — генетичні зв’язки; 3 — перетворення; 4 — будови; 

5 — функціонування; 6 — розвитку; 7 — управління.  

Саме виділення рівня розвитку систем представляється особливо 

важливим в період трансформаційних змін. Зміна зв’язків всередині системи 

підштовхує на застосування імовірнісного підходу при вивченні складних 

процесів і явищ. 

При дослідженні розвитку постконфліктних територій, враховуючи 

ступінь невизначеності при взаємодії об’єктів, раціональне запозичення з 

філософії терміна «пробабілізм» (від слова probability — ймовірність) [399]. 

Імовірнісний стиль мислення піддається критиці багатьма вченими, тим не 

менш, він існує і має місце бути. Можливо, саме в досліджуваному питанні, 

пробабілізм може стати одним з елементів вирішення проблеми. 

Дослідження рекреаційних систем, наукове планування відпочинку та 

керування рекреаційними системами має величезне практичне значення для 
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суспільства і в цьому велика роль географії. Особливо це важливо при районних 

плануваннях курортних зон і проєктуванні рекреаційних центрів 

постконфліктної території. 

Точність географічного прогнозу залежить від застосування загальних 

принципів прогнозування, розроблених наукою. В першу чергу це прогноз 

процесів просторової трансформації і просторових переміщень об’єктів 

дослідження, змін їх просторових співвідношень. Саме при географічному 

прогнозі можна отримати відповіді на питання:  

- які нові ареали може охопити в перспективі у своєму розвитку цей 

процес? 

- де даний процес буде проходити інтенсивніше, а де ослабне? 

- де даний процес може територіально концентруватися? 

- де можуть виникнути просторові контрасти, а де грані будуть 

згладжуватися? 

- в яких просторових осередках один і той самий процес 

розвиватиметься по-різному? 

- де різні процеси можуть комбінуватися між собою? 

- де оптимальніше територіально організувати життя людей? 

Узагальнивши, можна сказати, що головне полягає в науковому 

передбаченні видів і форм трансформації у часі просторової неоднорідності і 

просторового поєднання і взаємодії різних процесів та явищ на земній поверхні. 

Важливо, щоб прогноз охоплював великий проміжок часу розвитку системи. І в 

цьому сенсі також важливе стирання граней між окремими науками. 

Спеціалізація сьогодні охоплює проблему, і це добре, оскільки дозволяє 

заглибитися в досліджуване явище і розширити його охоплення з усіх точок зору. 

Тому найважливіше завдання полягає у визначенні масштабних загально-

географічних тем, вирішенням яких займатимуться представники багатьох наук. 

Постконфліктний розвиток територій відноситься саме до такого роду тем. 

Тільки об’єднавши зусилля вчених різних наук, ми зможемо представити 

раціональну модель розвитку [112]. 
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Туризм — це міжгалузева система сектору економіки (сфери 

обслуговування), яка діє в певному геопросторі. А системі притаманні певні 

особливості, на аналізі яких слід зупинитися більш докладно. По-перше, в 

системі задіяні суспільно-економічна інфраструктура, готельне господарство, 

артефакти історії та культури, організаційна структура турбізнесу тощо. 

Водночас мають враховуватися країнознавчі реалії регіону, в якому діє ця 

система: як мінімум стан організаційно-управлінської, функціональної та 

територіальної структур його господарства; як максимум, стан регіональних 

макросистем: територія і ресурси, політико-географічне положення, соціальна 

сфера, культуросфера, еконосфера, політосфера. Тому вважаємо за доречне 

дослідження процесу його відновлення і розвитку розпочати з аналізу існуючих 

економічних концепцій, програм, моделей постконфліктного розвитку.  

Традиційно, моделі постконфліктного розвитку будувались через 

парадигму чітких, конкретно окреслених у часі етапів, цілеспрямованих на 

зміцнення національної безпеки. Теоретично, після закінчення конфлікту 

міжнародні організації розпочинають імплементувати свої довгострокові 

стратегії та програми відновлення. Однак на практиці буває важко визначити, 

коли конфлікт остаточно закінчився, і ситуація в країні може бути визначена як 

постконфліктна. Дедалі більше дослідники проблем постконфліктного розвитку 

визнають, що не існує чітких фаз між кінцем конфлікту, негайною гуманітарною 

допомогою, економічним відновленням, економічними трансформаціями та 

фазою довгострокового розвитку. В реальності, всі такі фази перекриваються у 

часі та доповнюють одна одну на суміжних етапах. Якщо плавний перехід не 

відбувається, створюються «розриви», які запобігають процесу створення умов 

для певних напрямів розвитку. 

Надання гуманітарної допомоги у міжнародній практиці розглядалось 

лише відповідно до нагальних потреб населення, що стає можливим 

безпосередньо після гострої фази конфлікту. До заходів такої допомоги 

відносять: забезпечення найбільш уразливих верств населення, що постраждали 

внаслідок конфлікту тимчасовим житлом, продовольчими товарами, товарами 



 
121 

 

першої необхідності та особистої гігієни, ліками та медичними послугами. Коли 

ж усі фази реалізуються у довготерміновій перспективі вздовж всього 

постконфліктного континууму, а не як низка окремих послідовних етапів 

діяльності, вже у фазі гуманітарної допомоги враховується можливість 

розбудови національного економічного потенціалу, створюються умови для 

подальшого сталого розвитку, а планування довгострокових програм розвитку 

може сприяти більш ефективної — синергетичної координації і розподілу 

гуманітарної допомоги. (Наприклад, надання посівного матеріалу та молодих 

сільських тварин для стимулювання приватного аграрного бізнесу, тренінги та 

перекваліфікація фахівців для залучення нових інвестицій замість простого 

забезпечення товарами і грошовою допомогою). Відновлення постконфліктної 

економіки, по суті, стає спрямованим на звуження розриву між зовнішньою 

допомогою і внутрішнім розвитком країни, що намагається позбутися наслідків 

конфлікту. 

Відновлення економіки, економічна відбудова, економічна реабілітація, 

реформування постконфліктної економіки — всі ці терміни часто 

використовуються як синоніми. У багатьох випадках організації вибирають 

певний термін, що попередньо був зазначений в їх статуті. Наприклад, 

Європейська комісія (ЄК) користується поняттям реконструкції та реабілітації, а 

Світовий банк (WB) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) використовують 

терміни постконфліктної відбудови та відновлення. Двосторонні партнери 

(донори) часто оперують різними термінами, здійснюючи одну й ту саму 

програму, або використовують одне й те саме поняття, виходячи із різних 

концепцій його розуміння. Таблиця 2.2 [1, 25, 45, 50, 95, 112, 240, 244, 370, 473] 

ілюструє цю проблему змішування термінів для розкриття концептуального 

змісту економічного розвитку в постконфліктних умовах. 
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Таблиця 2.2 

Концептуальний підхід до визначення змісту постконфліктного 

розвитку 

Термін Зміст концепції Напрямки діяльності Етапи/Фази 

1 2 3 4 

Відновлення 

економіки  

Подолання розриву між 

допомогою та 

національним 

розвитком, відновлення 

спроможності уряду і 

громади перебудувати 

економічні зв’язки і 

самостійно закінчити 

процес подолання 

наслідків конфлікту і 

підтримувати мир 

Встановлення безпеки та 

верховенства права; 

Розробка макроекономічної 

стратегії; 

Створення системи надзору 

за реалізацією програми 

економічного розвитку; 

Диверсифікація державних 

інвестицій; 

Відновлення соціального та 

людського капіталу; 

Впровадження механізму 

децентралізації 

Перехідний етап від 

міжнародної допомоги 

донорів до 

довгострокового 

розвитку за наявності 

суміжних фаз, які у часі 

перекриваються 

Економічна 

реконструкція 

Економічні 

трансформації, що 

охоплюють широке 

коло заходів з 

стабілізації 

постконфліктної 

економічної ситуації та 

структурного 

реформування 

національної 

економіки, а також 

програм, спрямованих 

на створення умов для 

реалізації 

національного 

потенціалу та сталого 

економічного розвитку 

країни  

Реформа законодавства 

щодо міжнародної торгівлі 

та залучення прямих 

іноземних інвестицій;  

Випуск нової валюти; 

Миротворча діяльність; 

Скорочення військового 

бюджету та збільшення 

фонду розвитку; 

Вирішення проблем 

біженців та ТПО; 

Роззброєння та 

демобілізація;  

Реабілітація та інтеграція у 

мирне життя; 

Відновлення базової 

індустріальної та соціальної 

інфраструктури;  

Встановлення нових 

економічних зв’язків; 

Відбудова інститутів влади 

та економічної системи 

Дискусія з приводу 

рівня реконструкції, 

якого треба досягти 

перед тим, як 

розпочинати економічні 

реформи, ще не 

завершена (підхід є 

унікальним для кожного 

конфлікту, а рішення 

залежить від політичної 

волі та темпів 

відновлення окремих 

напрямів та наявності 

ресурсів) 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 

Економічна 

стабілізація 

Неоліберальна 

економічна стратегія, що 

базується на 

економічному зростанні 

та принципах вільної 

торгівлі;  

Тісно пов’язана з 

концепцією 

трансформацій та 

структурної перебудови; 

Основана на 

ортодоксальних засадах 

дефляції 

Макроекономічна 

стабілізація; 

Впровадження програми 

відповідності до вимог 

МВФ;  

Реалізація політики 

дефляції — вилучення з 

обігу надлишкової маси 

готівки з метою 

збільшення купівельної 

спроможності 

національної валюти  

Пріоритетне 

завдання для 

фінансових 

інститутів, що 

грають важливу роль 

в економічній 

постконфліктній 

відбудові 

Економічна 

реабілітація 

Масштабна 

реконструкція 

економічної системи та 

активізація соціальних і 

економічних зв’язків  

Фізична реконструкція 

інфраструктури;  

Відновлення соціальних і 

економічних систем 

(наприклад, освіти, 

медичних послуг, ринку 

праці, ринку валют) 

Довготерміновий 

процес  

Економічне 

відродження 

(швидке 

реагування) 

Прийняття заходів для 

запобігання критичного 

розриву між стадією 

гуманітарної допомоги 

та довгостроковим 

економічним розвитком 

Відновити можливості 

населення до нормальної 

життєдіяльності; 

Розробити програму 

поступового нарощування 

економічного потенціалу; 

Створити умови для 

сталого національного 

економічного розвитку 

після конфлікту 

Починається на етапі 

гуманітарної 

допомоги та 

переходить у фазу 

економічного 

відновлення та 

трансформацій  

Державна 

відбудова 

Створення нових 

державних інституцій та 

зміцнення існуючих 

Створення системи 

ефективного управління 

ресурсами (природними і 

культурними); 

Верховенство права; 

Формування ринків; 

Продовжується 

дискусія про місце 

відбудови державних 

інституцій в процесі 

миротворення 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 

  

Встановлення 

адміністративного 

контролю у сфері нових 

економічних відношень; 

Мобілізація ресурсів та 

контроль за розподілом 

державних ресурсів 

Полеміка навколо 

парадигми: 

інституціоналізація 

або лібералізація 

економіки? 

Національна 

безпека 

Реалізації всіх прав і 

свобод людини в 

умовах рівних 

соціальних і 

економічних 

можливостей як 

запорука миру і безпеки 

країни 

Встановлення легітимної 

політичної влади; 

Поєднання фаз допомоги 

та програми подальшого 

розвитку; 

Створення легальних 

робочих місць і джерел 

доходів; 

Відбудова державних 

інституцій, включаючи 

верховенство права; 

Реформа фінансової та 

податкової структур; 

Залучення громадянського 

суспільства 

Нова парадигма 

застосовується до 

постконфліктного 

континууму як під 

час, так і між 

конфліктами; 

охоплює всі етапи 

постконфліктного 

економічного 

відродження, а 

також превентивну 

та 

трансформаційну 

фази  

Джерело: розроблено автором на підставі [1, 25, 45, 50, 95, 112, 240, 244, 

370, 473]. 
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Програми постконфліктного розвитку повинні бути спрямовані 

безпосередньо на фактори, які призвели до конфлікту у конкретній ситуації, з 

урахуванням рівня нестабільності навколишнього середовища. На відміну від 

традиційних концепцій розвитку програми постконфліктного врегулювання 

мають охоплювати більш широкий спектр проблем ніж суто технічні методи 

нарощування економічної ефективності. Стратегії реалізації програм 

відновлення постконфліктних регіонів включають низку стимулів, спрямованих 

на розширення можливостей реалізації всіх прав людини для всіх верств 

населення, збільшення прозорості розподілу державних активів і капіталу, що 

загалом сприятимуть зниженню політичної напруги. 

Наступна схема (рис. 2.4) [424] показує, як процеси миротворення та 

постконфліктного врегулювання, що поєднують мілітарні та нон-мілітарні 

компоненти, віддзеркалюються та створюють паралельні комплекси процесу 

економічного розвитку постконфліктних територій. 

 

Рис. 2.4. Паралельність процесів миротворення та етапів економічного 

розвитку у постконфліктних умовах 

Джерело: сформовано автором на підставі [424] 

 

Новий підхід до економічного розвитку, що сприятиме запобіганню 

повторного виникнення агресії, був запропонований Полом Колл’єром, який 

розвинув теорію К. Койна про важливість економічного розвитку у процесі 

зміцнення миру в постконфліктних країнах. Порівняльний аналіз традиційних 
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методик економічного зростання та нової парадигми економічного розвитку в 

умовах постконфлікту відображений в табл. 2.3 [421, 423]. 

Таблиця 2.3 

Переваги концепції Койна-Колл’єра перед традиційним підходом 

до стабілізації економічної ситуації в умовах постконфлікту 

Концепція 
Критерії аналізу і характеристика програм постконфліктного розвитку 

Стабільність Інклюзивність Цілеспрямованість 

Традиційна  

«від 

миротворен

ня до 

економічног

о  

зростання» 

Домінують  

короткострокові 

плани, довгострокові 

працюють 

неефективно 

Вертикальна направленість 

зверху вниз, оцінка конфлікту 

надається вузьким колом 

спеціалістів під керуванням 

елітної групи 

Направлені на 

усунення кризових 

ситуацій, майже не 

мають превентивних 

механізмів 

Повільність та 

ригідність, не 

вистачає гнучкості та 

можливості 

швидкого реагування 

на зміни 

Фрагментарний характер, 

декілька програм за різними 

напрямками стабілізації, 

ізольованих одна від одної 

Послаблює роль 

місцевого керівництва, 

децентралізація 

розглядається як 

підрив національного 

суверенітету 

Койна-

Колл’єра 

«від 

економічног

о 

відродження 

до  

стабілізації 

конфлікту» 

Результати 

короткострокових 

програм збільшують 

привабливість 

довгострокових 

стратегій 

національного 

сталого розвитку 

Інклюзивні, орієнтовані на 

людину, залучення всіх сторін 

конфлікту для аналізу 

конфлікту, розробки стратегії 

розвитку, прийняття рішень 

Створюють умови для 

швидкого реагування 

на нові виклики з 

метою запобігання 

повторному спалаху 

агресії 

Гнучкість, 

адаптивність до 

різких змін і ризиків 

постконфліктного 

середовища 

Мають інтегративний 

характер, діяльність 

спрямована на подолання 

численних ризиків і створення 

превентивних механізмів, які 

можуть знаходитися у третьої 

сторони 

Посилюють роль 

місцевого 

самоврядування, 

превентивні механізми 

зміцнюють 

національний 

суверенітет  

Джерело: розроблено автором на підставі [421, 423].  
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Практика показує, що увага до нормалізації економічного становища 

конфліктних середовищ збільшує ймовірність успіху його реабілітації, сприяє 

запобіганню повернення агресії і дозволяє країні почати рухатися у напрямку 

сталого національного розвитку. Мері Отт, Директор Бюро сільського 

господарства і торгівлі при Департаменті економічного розвитку США (USAID) 

зауважує, що понад 40 відсотків постконфліктних територій повертаються до 

активної стадії конфлікту впродовж десяти років, незважаючи на широкий 

спектр міжнародної підтримки. 

Ці факти започаткували пошуки нових підходів до програм реабілітації 

конфліктних територій, в яких традиційно завданням економічного відродження 

приділялось другорядне значення після гуманітарних, соціальних та політичних 

сегментів [474]. 

Дуже важливо розуміти, що приділяти увагу до економічного зростання не 

означає застосовувати ті ж самі засоби, що зазвичай використовуються в 

стабільних країнах, які розвиваються або потерпають від економічної кризи. 

Постконфліктні ситуації вимагають геть інший підхід. Слід пам’ятати, що всі 

проблеми, які існували до спалаху агресії, завжди посилюються під час 

конфлікту.  

Принципи відновлення деокупованих і постконфліктних територій [474]: 

- адресність: необхідно зосередитись на задоволенні потреб 

конкретних груп населення, забезпечити безпосередній вплив заходів з 

відновлення на тих, хто потребує їх найбільше; 

- координація та комунікація: взаємодоповнюваність заходів, 

досягнення сукупного ефекту, головною метою яких є відновлення та розбудова 

миру можливо досягти завдяки ефективній координації дій всіх учасників 

процесу;  

- управління процесом розбудови: для відновлення миру та соціально-

економічного розвитку необхідною умовою є якісне управління процесом 

відновлення; 
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- механізм реалізації: від того, яким чином будуть проходити процеси 

відновлення залежать не тільки можливості ліквідації шкоди внаслідок 

конфлікту, усунення його причин, а головне: напрями подальшого покращення 

ситуації з метою зростання економічного добробуту та соціальної впевненості 

суспільства, зростання якості життя населення;  

- формування сприятливих умов державної політики для відновлення: 

стратегічно важливим буде визначення умов державної політики у справі 

розбудови миру з метою забезпечення ефективності та результативності 

впровадження заходів [327]. 

Так, Н. Музаффарлі та Е. Ісмаїлов [217] стверджують, що державна 

програма відновлення деокупованих і постконфліктних територій має 

здійснюватися на основі таких принципів (рис. 2.5) [217]. 

 

Рис. 2.5. Основні принципи відновлення постконфліктних територій 

Джерело: розроблено автором на підставі [217]. 

 

У східних територіях України збіглися зразу декілька конфліктних 

ситуацій, які призвели до зменшення темпів розвитку нового виду діяльності: 

туризму: 

1. Наростання трагедії «старопромислового району». 

Урахування міжнарoднoгo дoсвіду

Рoзумна мінімізація витрат

Єдність двoх підходів: пoнoвлення старoгo і ствoрення нoвoгo

Гнучкість теритoріальнoгo планування

Пoетапність
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Як свідчить світовий досвід, оновлення старопромислових районів може 

відбуватися за двома напрямами: перепрофілювання на економіку послуг та на 

впровадження інноваційних технологій в виробництво. Багато країн світу вже 

пройшли цей шлях зміни структурних диспропорцій, які характерні для 

старопромислових регіонів. Наприклад, Велика Британія, в результаті 

реструктуризації старопромислових регіонів пішла у напрямі розвитку сфери 

послуг. Історично для цієї країни вугледобувна промисловість була базовою 

галуззю економіки, яка вважалася стратегічною. Але розвиток атомної 

енергетики в 60-х роках ХХ століття, посилення конкуренції з боку інших країн, 

зростання ролі нафти і газу, привів до зниження значення вугільної 

промисловості. Реструктуризація вугільної промисловості Великої Британії 

почалася вчасно, хоча і супроводжувалася масовими протестами серед 

населення. Але результат полягав в ліквідації нерентабельних підприємств, які 

були основою моногалузевих районів. Вугледобувні території постали перед 

низкою проблем: екологічних, соціальних, економічних. Наприклад, у Мідленді 

проблеми вирішувалися шляхом реалізації програм створення нових робочих 

місць, перекваліфікації шахтарів, активізації підприємницької діяльності, 

диверсифікації економіки шляхом залучення іноземних інвесторів, використанні 

державних грантів. Більше половини робочих місць було створено у нових 

підприємствах, банківському секторі, сфері послуг, охороні здоров’я та освіті. 

Все це привело до зміни економічної структури старопромислових районів у 

напрямі збільшення частки сфери послуг. На місці колишньої шахти сьогодні 

може успішно працювати машинобудівне високотехнологічне виробництво. 

Тобто в структурі промислового виробництва знизилася частка видобувного 

сектору. В структурі зайнятості населення також характерні чуттєві зміни у 

напрямі переважання кваліфікованих працівників.  

Приклад Німеччини в процесі реструктуризації старопромислових районів 

говорить про розвиток індустрії екологічних технологій. Курс на охорону 

довкілля змусив підприємства інвестувати в розробки «чистих» технологій, а 

вугільна промисловість не відноситься до таких. В старопромислових районах 
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з’явилися високотехнологічні сектори, які допомагали вирішити екологічні 

проблеми, сприяли інноваційному розвитку регіону та зростанню кількості 

кваліфікованих працівників. Цей підхід виявився більш вдалим, у порівнянні з 

Великою Британією, оскільки сприяв застосуванню людського капіталу, який 

вивільнився в результаті реструктуризації. 

Подібні приклади можна навести в Японії: Кюсю, шахти закрили, але 

Кюсю перетворюється в «силікон айленд», де японці реалізують програми 

«зеленої економіки». Також Сілезія: значення вугільної галузі падає, але поляки 

трансформують економіку в технологічному напрямку. 

Слід зазначити, що саме досвід Великої Британії досліджувався 

експертами з Луганської області ще на початку 2000 років. Були складені 

програми реструктуризації вугільної промисловості, шахти закривалися, а далі 

процес не пішов по відпрацьованій в іншій країні схемі. Вивільнені працівники 

залишалися один на один з економічними проблемами безробіття. Потрібно було 

шукати тимчасовий заробіток, щоб прокормити сім’ї, оскільки шахта закрилася, 

але нове підприємство не було створено. Саме в цей час з’являється визначення 

«депресивні регіони», під які підлягали багато малих міст Луганської та 

Донецької областей. Майже всі вони мали монофункціональну структуру: 

вугільне виробництво. Це призвело також до значних соціальних і екологічних 

проблем. 

Таким чином, у гірничодобувних старопромислових регіонах України 

реформування економіки відбувалося значно повільніше, що призвело до 

гострих економічних, фінансових, соціальних, екологічних та технічних 

проблем. Протягом 90-х років ХХ ст. в Луганській області закрито 40 шахт, 

верстатобудівні заводи та деякі інші виробництва. Промислово-виробничий 

потенціал регіону зменшився у п’ять разів [101].  

2. Негативні соціально-економічні трансформації. 

Серед соціальних негараздів необхідно зазначити: занепад житлового 

фонду та соціальної сфери, високий рівень безробіття, посилення міграційного 

відпливу населення за межі Луганської області, старіння населення. Так, 
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людський потенціал в період з 1992 по 2008 роки зменшився на 554 тис. осіб, 

тобто на 19%, головним чином за рахунок скорочення міського населення. 

Демографічний потенціал великих шахтарських міст зменшився на 31–35%. Це 

спричинило негативні зміни в структурі розселення регіону. 

Відбулося значне скорочення мережі дитячих дошкільних закладів, шкіл, 

лікарень, закладів культури. Погіршення стану соціальної сфери поселень 

виникло внаслідок передачі відомчих соціальних об’єктів на баланс місцевих 

органів влади, які для їх утримання не мали грошей.  

В регіоні практично призупинили свою діяльність підприємства легкої 

промисловості, які були розміщені у шахтарських поселеннях та забезпечували 

роботою жіноче населення. Це викликало в свою чергу зростання рівня 

безробіття серед останніх. Низький рівень добробуту більшої частини населення 

регіону не сприяв прискоренню економічного зростання, а навпаки, був 

підґрунтям для формування незадоволеності. 

3. Культурно-ментальний конфлікт. 

Трансформація інфраструктури культури досліджуваної території 

відбувалася шляхом ліквідації традиційних радянських видів культурних 

закладів та виникнення переважно у великих і середніх містах нових культурно-

розважальних комплексів (нічних клубів, казино, барів тощо), орієнтованих на 

обслуговування невеликої когорти багатих нових українців. Така ситуація 

призвела до певної культурної порожнини серед населення. Також новим 

елементом соціального комплексу для східної України стали релігійні заклади 

(собори, церкви та монастирі), які були відбудовані після 1991 року. Відсутність 

релігійного виховання не могла не позначитися негативно на загальному 

культурному рівні населення. Транскордонне ЕГП східної України відбилося на 

національному складі населення. Так, якщо станом на 1926 р. в регіоні 

переважали українці (65%), то у 1985 р. вони складали вже приблизно половину 

населення [242]. Зменшення відбулося за рахунок збільшення кількості росіян. 

Звідси зміни ментальної та культурної складової. 

4. Наявність довготривалого військового конфлікту на території. 
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Він виснажує та унеможливлює туристичну діяльність на окремих 

територіях Луганської та Донецької областей. В той же час, підконтрольні 

українському уряду землі з 2017 року потрохи починають входити в процес 

постконфліктного розвитку туризму. 

Зазначені основні конфліктні ситуації східних територій потребують у 

вирішенні задля постконфліктного розвитку. Останній повинен бути заснований 

на законі самозбереження людства, який може здійснюватися в його єдності із 

збереженням природи, в умовах мирного співіснування держав. Неприпустимим 

є прояв агресії, яка може призвести до конфліктної ситуації. Тому важливою є 

підготовка громадської думки до мирної співпраці у випадках агресії, мир через 

виховання, відновлення розуміння між народами і саме туризму в цьому сенсі 

відводиться головуюча роль. Спілкуючись, люди краще будуть розуміти один 

одного, а також це унеможливить розповсюдження неправдивої інформації 

зацікавленими сторонами. 

З метою формування концептуальних підходів до розвитку 

постконфліктних територій, було розроблено теоретичну модель 

постконфліктного розвитку туризму (рис. 2.6), яка ґрунтується на ідеях 

самозбереження, пробабілізму та зеленої економіки, враховує ступінь 

невизначеності при об՚єкт-суб՚єктній взаємодії та неоднозначність результатів 

процесів такої взаємодії. Згідно з моделлю в основі постконфліктного розвитку 

туризму, як системи, має бути закон самозбереження людства, який спирається 

на дотримання принципів сталого розвитку. Про це свідчить й світова практика 

постконфліктного розвитку окремих країн і регіонів. 

Самозбереження людства також залежить від умов життя людей, їх 

харчування, якості екологічної середи. Забезпечити самозбереження людства 

допоможуть зелені зони парків, лісів, лугів.  
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Рис.2.6.Теоретична модель постконфліктного розвитку туризму 

Джерело: розроблено автором 
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Надмірне антропогенне навантаження на територію призводить до високої 

територіальної концентрації продуктивних сил, скупчення шкідливих хімічних 

елементів, що негативно позначається на якості життя населення. Тобто потрібно 

прагнути до збалансованого розвитку території: повинні бути і висококультурні 

і малоосвоєні і «дикі» ділянки природи, що перебувають у взаємозв’язку між 

собою. Виконати це допоможе концепція зеленого розвитку систем. 

Вона передбачає масштабні висадки зелених насаджень в місцях високої 

концентрації населення, вирубки лісу, пожеж, і т. д. Таким чином буде 

виконаний закон самозбереження людства, що важливо для практики, 

будівництва і реконструкції існуючих об’єктів. Наприклад, будівництво нового 

курорту або санаторію на постконфліктній території має бути географічно 

обґрунтованим. 

Світова практика свідчить, що одним із дієвих засобів вирішення болючих 

проблем територій після конфлікту є сталий розвиток туризму, рекреації, 

реалізації програм так званої «зеленої економіки» тощо. Наприклад, цікаві 

проєкти «зеленої економіки» — «Зелений пояс Бейруту» — квартали, де йшли 

запеклі бої під час конфлікту, перетворення «чорної Англії» в «зелену Англію», 

промислових районів Японії в «зелені міста», проєкт «зеленого поясу» Африки, 

проєкт створення «Великої зеленої Китайської стіни» — поясу озеленення від 

долини Хуанхе до західного кордону в Сіндзяні. 

Впровадження в старопромислових східних регіонах України «моделі 

постконфліктного розвитку туризму» включає три групи концептуальних 

підходів — економічні, соціальні, екологічні: 

Економічні: 

- зростання ролі сфери послуг: ділових, туристсько-рекреаційних, 

соціальних; 

- поліпшення ділового клімату та ділової активності; 

- збільшення частки високотехнологічних секторів промисловості, які 

б забезпечували дотримання екологічних параметрів. 

Соціальні: 
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- зміна поведінкових стереотипів суб’єктів економічної діяльності; 

- ефективне використання регіонального потенціалу, насамперед 

людського. 

Екологічні: 

- розвиток альтернативної енергетики: зменшення частки ТЕС, 

впровадження альтернативних видів енергетики; 

- екологічна модернізація виробництва та впровадження 

енергозберігаючих технологій на виробництві, впровадження «чистих» 

промислових та безвідходних технологій; 

- широкомасштабне озеленення території не тільки поселень, а й 

прилеглої степової природної зони; 

- проведення реструктуризаційних робіт на закритих вугільних та 

інших промислових підприємствах; 

- рекультивація численних териконів, які становлять загрозу як для 

населення, так і для природи. 

У майбутньому (після проведення повного розмінування території) 

можливе створення лісопаркової зони на смузі нинішнього протистояння на 

Донбасі, організації там місць відпочинку (їх відновлення). Створення на цій 

землі інфраструктури туризму могло б стати пам՚яткою і атракцією, що 

зацікавить туристів із усього світу. Паралельно має відбуватися 

реструктуризація господарського комплексу регіону, перебудова системи 

управління тощо. Зазначені шляхи замирення можуть бути застосовані тільки за 

наявності великих капіталовкладень, десятиліть роботи й наявності «політичної 

волі» сторін конфлікту. Тому «туристсько-рекреаційний» шлях може стати 

першим (до речі, найменш капіталозатратним) кроком майбутнього оновлення 

постконфліктної території. 

Отже, постконфліктний розвиток належить до великомасштабних проєктів 

національної безпеки, ефективна реалізація якого потребує поділу 

реабілітаційних робіт на чіткі стадії. Також є необхідність забезпечення 

цілісного системного бачення всього комплексу проблем, пов’язаних з 
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процесами соціально-економічного відновлення та розбудови миру, визначення 

пріоритетів, основних напрямів та механізмів цього процесу, його ключових 

умов та етапів. 

 

2.3. Досвід постконфліктного розвитку туризму на прикладі 

окремих держав 

2.3.1. Досвід постконфліктної розбудови туризму в Грузії 

 

Грузія — це невелика країна зі стратегічно вигідним місцем розташування. 

Країна часто фігурує в міжнародних телевізійних програмах, про культурну 

спадщину Грузії, її природу і кухню, вина написано безліч книг і путівників — 

всі вони запрошують відвідати країну, розташовану на місці стародавньої 

Колхіди. 

Мабуть, найкраще країну описує слоган «Грузія — країна життя», 

придуманий Національною туристичною адміністрацією Грузії (НТА) і 

зображений на безлічі сувенірів і туристичних товарів. 

Тому трохи дивно, що туризм став розвиватися швидкими темпами і 

довгострокова стратегія розвитку туристичної індустрії з’явилася в Грузії тільки 

зараз. Протягом багатьох років, в країні, безумовно, було бачення розвитку цієї 

галузі, але не було чіткої і добре відпрацьованої стратегії для реалізації та 

моніторингу результатів. Грузія як і Україна мала на своїй території конфлікт, 

який привів до зниження показників туристичної діяльності, але змогла подолати 

його наслідки і зараз стала однією з держав, в яких швидкими темпами 

розвивається туризм. Саме цей досвід і буде корисним Україні, яка також прагне 

розвивати туризм. Стан туризму в Україні потребує позитивних змін, і приклад 

Грузії може сприяти цьому, тому це питання є дуже актуальним. Запропонована 

тема знайшла відображення в роботах науковців, хоча ми вважаємо 

недостатньою опрацьованість цього питання. 

Досліджуючи особливості розвитку туризму Грузії, Н. Коцан аналізує стан 

туризму в країні за останні роки, а саме основні туристичні показники, динаміку 
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туристичних потоків, їх розподіл за мотивацією й країнами походження. Це 

надало можливість автору визначити пріоритетні цілі, над якими працює та 

реалізовує уряд країни, а також амбітні плани на майбутнє з метою зростання 

туристичної галузі [158]. 

Н. Лухуташвілі та Т. Валішвілі відмічають, що розвиток туризму 

оголошено в Грузії одним з пріоритетних напрямів і викладають основні 

передумови розвитку релігійного туризму в Грузії [182]. 

Т. Валішвілі і Н. Чихладзе також наголошують на тому, що розвиток 

туризму оголошено в Грузії одним з пріоритетних напрямів та наводять 

результати дослідження туристичних послуг Грузії, характеризують основні 

проблеми, які стоять перед галуззю та розглядають шляхи їх вирішення [32]. 

В той же час відсутні роботи за останні п’ять років. Також автори не 

розглядали досвід Грузії як можливість його застосування в Україні. Тому 

головне, це необхідність здійснити оцінку та перейняти необхідний досвід для 

українського туризму, який потребує інноваційних перевтілень задля розвитку. 

В Грузії завжди була культура гостинності, але туризм швидкими темпами 

почав розвиватися лише нещодавно. У Грузії є всі можливості перетворитися на 

величезний туристичний напрямок. Ця країна відрізняється дивовижними 

пам’ятками всесвітньої спадщини UNESCO, альпійськими гірськими селами, 

середньовічними монастирями і дуже смачною кухнею, а також культурою вина. 

Виявилося, що ліберальні реформи початку 2000-х, — це всього лише 

фундамент, на якому ще необхідно побудувати процвітаючу економіку. Багато 

що з того, що було прийнято 10–15 років тому — спрощена система 

оподаткування, радикальне скорочення бюрократичних процедур для бізнесу, 

реформування державних інститутів, продовжує працювати в Грузії і сьогодні. 

Але, як показала криза кінця 2000-х (у 2009 р. ВВП Грузії скоротився на 

3,6%), економіка країни занадто вразлива для зовнішніх загроз. Війна з Росією, 

глобальна фінансова криза, непередбачувана поведінка іноземних інвесторів, 

невелике число надійних торгових партнерів практично перекреслили всі 

досягнення проведених раніше реформ. Грузія пережила той непростий для себе 
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період тільки завдяки міжнародній допомозі. Щоб протистояти глобальним і 

регіональним викликам самостійно, країні необхідно зробити ще багато [96]. 

ЄС вдалося заповнити ту порожнечу, яка утворилася після грузинсько-

російської війни 2008 року і внаслідок повної втрати російського ринку для 

грузинської продукції. ЄС відразу включився в процес врегулювання конфлікту, 

заснувавши моніторингову місію і призначивши спеціального представника в 

Південнокавказькому регіоні. Паралельно почалася підготовка базових 

двосторонніх договорів. У 2014 р. ЄС і Грузія підписали договір про асоціацію і 

договір про зону вільної торгівлі. Обидва документи набули чинності в 2016 р. 

Для забезпечення сталого розвитку туризму та підвищення рівня 

поінформованості про Грузію як унікального туристичного місця на 

міжнародному ринку, збільшення кількості туристів в країні створено 

Національну адміністрацію туризму. Національна туристична адміністрація 

Грузії є юридичною особою публічного права, що є частиною системи 

Міністерства економіки та сталого розвитку Грузії, яка самостійно здійснює 

діяльність за державним контролем [222]. 

Цілями та завданнями Національної туристичної адміністрації Грузії 

(ГНТА) є формування та реалізація державної політики розвитку туризму Грузії, 

сприяння розвитку сталого туризму, високому зростанню експортного доходу та 

створення робочих місць в країні на основі розвитку туризму, залучення 

іноземних туристів до Грузії та розвиток вітчизняного туризму, розвитку 

людських ресурсів у сфері туристичних напрямків, інфраструктури та туризму 

[222]. 

У Грузії працюють туристичні інформаційні центри, які розташовані в 

місцях скупчення потенційних туристів, що дуже важливо, а саме, в аеропортах, 

на кордоні, в центральних місцях населених пунктів. Туристичний 

інформаційний центр надає місцевим та іноземним туристам необхідну 

інформацію; реалізує пошук та розповсюдження інформації про туристичні 

визначні пам’ятки, туристичні напрямки; створює базу даних туристичних 
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об’єктів, що існують на операційній території інформаційного центру та 

забезпечує її постійне оновлення. 

У туристичних інформаційних центрах будь-яка людина може 

безкоштовно отримати друковану інформацію про тури в Грузії, карти 

туристичних маршрутів, рекламні буклети, консультації доброзичливих 

співробітників. Весь рекламний матеріал виготовлений з високоякісного 

кольорового паперу, він красивий, яскравий, якісний не тільки зовні, а і має дуже 

корисну інформацію для туриста. Друге, що дивує в роботі туристичних центрів, 

це пропозиція безкоштовних екскурсій. Екскурсії проводяться щодня при будь-

якій погоді, незалежно від свят і вихідних днів, у фіксований час. Це дуже 

зручно, легко запам’ятати в незнайомому місті, знайти, і це викликає інтерес. 

Екскурсії не мають ціни тому, що засновані на системі «donation» (добровільного 

внеску), щоб приєднатися зміг кожен бажаючий, незалежно від бюджету. А в 

кінці туру тільки турист вирішує в якому розмірі віддячити гіда за прогулянку. 

Гідами є волонтери, їм не платить заробітну плату жодна організація, а роблять 

вони те, що люблять. 

Ще одним корисним нововведенням можна назвати впровадження 

туристичної карти знижок. Це легкий, зручний і дешевий спосіб пересування по 

місту. Карта пропонує цілий ряд знижок: на поїздки в громадському транспорті, 

на відвідування визначних пам’яток, ресторанів, кафе, готелів, музеїв та інших 

об’єктів сфери обслуговування. До карти додаються 10 транспортних квитків і 

СІМ-карта з балансом 1 ларі. Карту можна придбати в Туристичних 

інформаційних центрах. Додається транспортна карта, на якій вказані всі 

компанії-учасники проєкту [347]. 

Також в Грузії в кожному муніципалітеті є можливість участі в 

господарсько-побутовій діяльності, ознайомлення з місцевою кухнею, 

традиціями й т. ін., можливість зупинитися на нічліг в сільських будинках, 

оглянути місцеві визначні культурно-історичні пам’ятки та пам’ятники. 

Туристичний інформаційний центр має інформацію про адреси таких будинків, 

можливості проїзду та інше [343]. 
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Основними завданнями розвитку туризму в Грузії є: розвиток бренду 

Грузії та позиціонування туристичної індустрії на міжнародному ринку; 

підвищення конкурентоспроможності Грузії з аналогічними туристичними 

ринками; зростання частки ринку; розвиток інфраструктури; поліпшення сфери 

послуг; підвищення якості освіти; залучення інвесторів; заохочення місцевого 

приватного сектора шляхом ефективного партнерства та спільного розвитку. 

В Грузії постійно впроваджуються в життя різні інноваційні проєкти, 

спрямовані на підвищення рівня розвитку туризму в країні. Так, дуже значимою 

подією для розвитку туризму Грузії стала церемонія «Ласкаво просимо до 

Грузії!». Її головна місія — заохочувати індустрію туризму та гостинності в 

Грузії, а також сприяти підвищенню обізнаності про високоякісний туристичний 

бізнес та бренди, що створюють позитивний імідж країни по всьому світу. 

Також в країні працює проєкт «Нагороди», який має велику підтримку з 

боку уряду та з боку приватного бізнесу. Національний туризм Грузії є 

співзасновником проєкту. У лютому 2016 року в складі Національної 

туристичної адміністрації Грузії було створено конвенцію та виставкове бюро 

Грузії. У 2015 р. Уряд Грузії ухвалив «Стратегію розвитку туризму в Грузії – 

2025», яка була розроблена Міністерством економіки та сталого розвитку Грузії 

спільно з Національною адміністрацією туризму за фінансової та технічної 

підтримки Світового банку.  

У «Стратегії розвитку туризму в Грузії – 2025» викладається бачення 

розвитку галузі на період 2015–2025 рр. разом зі стратегічним планом урядових 

заходів щодо підвищення цінності і значущості туризму в інтересах економіки 

країни і — в результаті — на благо її громадян. План розвитку галузі був 

розроблений в рамках партнерства уряду і приватного сектора, щоб максимально 

підвищити ступінь задоволеності туристів, диверсифікувати ринок і пропоновані 

продукти, досягти стійкого збільшення розмірів і рентабельності туристичної 

індустрії, а також поліпшити можливості для створення нових робочих місць. 

Національна стратегія розвитку туризму була розроблена урядом Грузії за 

один рік при підтримці з боку Світового банку, а також всіх зацікавлених сторін 
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туристичної галузі. Розробка стратегії передбачала ведення великих 

консультацій і поглибленого діалогу з широким колом організацій та 

індивідуумів, включаючи національні і місцеві органи влади, туроператорів, 

інвесторів, представників адміністрацій особливо охоронюваних територій і 

об’єктів культурної спадщини, власників готелів, представників 

просвітницького туризму, а також громадян, які представляють усі прошарки 

суспільства [96]. Стратегія спрямована на досягнення восьми стратегічних цілей 

(рис. 2.7) [222]. 

 

Рис. 2.7. Стратегічні цілі розвитку туризму Грузії 

Джерело: розроблено автором на підставі [222] 

 

Стратегія спрямована на досягнення восьми стратегічних цілей

Розвиток шанобливого ставлення, регенерація і збереження культурної і природної 
спадщини Грузії

Формування унікального автентичного досвіду туристів на основі ознайомлення з 
об'єктами природної і культурної спадщини

Підвищення конкурентоспроможності галузі за рахунок надання туристам послуг 
світового класу

Залучення туристів з ринків з більш високим рівнем витрат за рахунок розширення і 
підвищення ефективності маркетингу і просування туристичних послуг

Розширення і розвиток в країні можливостей по збору та аналізу даних про туристичну 
діяльність та оцінці ефективності індустрії туризму

Збільшення державних і приватних інвестицій в туристичний сектор

Поліпшення стану ділового середовища з метою збільшення обсягів іноземних і 
вітчизняних інвестицій

Формування партнерства між урядом, туристичною індустрією, неурядовими 
організаціями та громадськістю, необхідних для досягнення всіх перерахованих вище 

цілей.
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Очікується, що стратегія буде сприяти збільшенню внеску індустрії 

туризму в економічний розвиток Грузії. У стратегії передбачається, що до 2025 

р. країна повинна істотно збільшити надходження доходів від туризму: від 1,8 

млрд. ларі (близько 670 млн. дол. США) до 5,5 млрд. ларі (2 млрд. дол. США) 

[343]. 

На державному рівні заявлено, що уряд Грузії буде поступово кон-

центрувати свої зусилля на диверсифікації туристичних ринків, підвищенні рівня 

інформованості про країну, сприянні приватному сектору в створенні 

високоякісного туристичного продукту, підвищенні якості послуг та 

стимулюванні подальшого розвитку внутрішнього туристичного ринку. 

При цьому рушійною силою зростання і прогресу в індустрії туризму буде 

розвиток інфраструктури та залучення нових інвестицій. І результати цих 

реформ вже відомі. В період 2009–2013 рр. Грузія продемонструвала один з 

найвищих у світі темпів зростання туризму: загальна кількість прибуттів 

туристів в країну збільшилася більш ніж на 300% − з 1,5 млн. до 5,4 млн. осіб. 

Загальні доходи від туристичної діяльності зросли за той же період з 475 млн. 

дол. до 1,8 млрд. дол. США, перевищивши середньосвітовий показник більш ніж 

20 раз [347]. 

У цей час середня величина витрат в розрахунку на одного туриста 

становила близько 74 дол. США в день, що нижче середнього показника в світі. 

Збільшити туристські витрати пропонувалося за рахунок розробки більш 

диверсифікованих високоякісних туристичних продуктів, збагачення досвіду 

туристів, а також підвищення якості послуг. Ці зміни дозволили країні стати 

туристичним центром світового рівня, який стимулює зростання міжнародного 

попиту за межами сусідніх з Грузією країн. 

Згідно з даними статистики, в 2016 р. кількість міжнародних туристів, що 

побували в Грузії, перевищила 6,3 млн. осіб, що на 7,6%, або 450 тис. осіб, більше 

в порівнянні з 2015 роком. За 11 місяців 2016 р. міжнародні туристи здійснили 

платіжні операції за допомогою іноземних платіжних карт на суму близько 1,5 

млн. ларі (близько 536 тис. дол. США), що на 10,1% більше в порівнянні з 
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аналогічним періодом 2015 року. У 2016 році країні вперше вдалося отримати 

дохід від міжнародного туризму в розмірі 2 млрд. дол. США, що на 19% більше 

в порівнянні з даними за 2015 рік [347]. 

За останніми даними, в період січень — травень 2017 р. Грузію відвідали 

вже понад 2,3 млн. зарубіжних туристів, що на 9,7% більше в порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року. Грузію в 2017 році відвідало понад 7,5 мільйона 

міжнародних візитерів, що на 18,8% більше в порівнянні з даними 2016 року. 

Число туристів − міжнародних візитерів, які провели в Грузії добу і більше, в 

2017 році склало понад 3 мільйони 478 тисяч осіб, що на 27,9% більше за 

показниками 2016 року [347]. 

За загальним даними I-III кварталів 2017 року дохід від іноземного туризму 

в Грузії склав 2,2 мільярда доларів (зростання 29%), що на 489 мільйонів доларів 

більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Частка туризму у ВВП 

становила 7%, що на 11,5% більше в порівнянні з аналогічним періодом 

попереднього року. 

Залученню іноземних туристів сприяє візова політика: громадянам 

94 країн не потрібно отримувати візи для приїзду до Грузії. Крім того, для 50 

країн, включаючи США, ОАЕ, країни-члени ЄС і Ізраїль, візи також не потрібні 

для осіб, які мають право на постійне проживання. Між Україною та Грузією діє 

безвізовий режим поїздок громадян. Громадяни України можуть в’їхати до Грузії 

за дійсними паспортами громадян України для виїзду за кордон, 

дипломатичними та службовими паспортами, посвідченнями особи моряка та 

члена екіпажу повітряного судна. 

Перша трійка лідерів за кількістю відвідувань Грузії іноземними 

туристами в 2016 р. виглядає наступним чином: Азербайджан — 1,523 млн. 

туристів; Вірменія — 1,496 млн.; Туреччина — 1,2 млн. і Росія — 1,03 млн. осіб. 

Позитивна тенденція зберігається і за кількістю туристів, що прибувають з 

країн — членів Євросоюзу. З 2016 року виділилися Латвія (на 24% більше в 

порівнянні з 2015 р.), Литва (+ 16%), Чехія (+ 15%), Болгарія (+ 12%) і Німеччина 

(+ 11%). Особливий інтерес до Грузії проявили туристи з Ірану (збільшення 
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відвідувань на 485%), Індії (+ 199%), Саудівської Аравії (+ 116%), Філіппін 

(+ 89%), Оману (+ 75%) і Китаю (+ 46%) [347]. 

До 2020 року кількість іноземних туристів, за прогнозом, має зрости до 8 

млн., а до 2025 р. — до 11 млн. На державному рівні планується серйозне 

сприяння розвитку туризму, будуть здійснені інвестиції в туристичну 

інфраструктуру, профінансовані програми, які спрямовані на зростання 

впізнаваності Грузії. 

Згідно національної стратегії розвитку туризму, Грузія націлена стати до 

2025 року провідною туристичною країною, здатною надати обслуговування 

світового рівня в будь-який час року. 

Успіхи Грузії відзначаються у провідних ЗМІ світу, так, у статті Forbes 

зазначено, що Грузія в 2015 році зайняла 25-е місце серед 52 туристичних 

напрямків, були призначені нові рейси в напрямку Грузії. А в списку 

американського журналу для мандрівників Conde Nast Traveler Грузія визнана 

найкращим напрямками в плані культури виноробства [464]. 

У Грузії амбітні цілі в напрямку туризму. Зокрема, за два роки в країні 

мають намір побудувати 25 готелів, поліпшити інфраструктуру, разом з 

місцевим населенням розвинути готелі сімейного типу на чорноморському 

узбережжі, підвищити туристичні стандарти. Головна мета Грузії — до 2025 

року дохід від туризму збільшити до 6,6 мільярда доларів. Для досягнення своєї 

мети, Грузія активно співпрацює з Google і провідними пригодницькими 

порталами — Tripadvisor і Expedia [464]. 

У 2017 році з метою підвищення впізнаваності Грузії на міжнародній арені 

країна взяла участь в 21 міжнародній туристичній виставці, провела онлайн-

маркетингові кампанії в 19 цільових країнах. Рекламні кампанії йшли по 

провідних каналах світу: BBC, Euronews, Discovery, Tripadvisor, Expedia. Було 

проведено близько сотні міжнародних престурів, в ході яких країну відвідали 

понад 680 іноземних журналістів. У 2017 році також пройшли 14 інфотурів, в 

рамках яких Грузію відвідали 239 туроператорів з різних країн світу [464]. 
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Проведене дослідження дозволило зробити висновки, що Департамент 

туризму Грузії проводить активну маркетингову політику. Структура бере 

участь в різних туристичних ярмарках, міжнародних виставках, робить 

інформаційні та престури для іноземних журналістів, знімає відеоролики, 

фахівці департаменту проводять презентації туристичного потенціалу Грузії в 

ефірі найбільших зарубіжних телеканалів. І ця активність приносить свої 

результати [96]. Отже, Україні необхідно врахувати та наслідувати приклад 

Грузії в справі постконфліктного розвитку туризму. 

 

2.3.2. Методи подолання конфлікту в Іспанії 

 

Туризм відноситься до чутливих галузей економіки, які першими реагують 

на соціально-економічне та політичне становище в країні. Тому періодичні 

конфлікти впливають на його розвиток, адже туризм є життєво важливим для 

Іспанії. Він надає 14% ВВП Іспанії і допоміг відновити економіку з понад п’яти 

років рецесії, з ростом 3,2% в кожному з останніх двох років [438]. 

Конфлікт відбувається і в Україні, але наша країна, на відміну від Іспанії, 

не мала раніше таких ситуацій на своїй території. Тому нам дуже важливі 

теоретичні і практичні напрацювання в цьому питанні. Туризм може стати 

однією з галузей, завдяки яким східний регіон почне виходити із депресивного 

стану. Відсутність наукових напрацювань свідчить про новий виклик у 

суспільній географії. Тому дослідження організації туризму в Іспанії з метою 

його відновлення у постконфліктний період є надзвичайно актуальним і 

потребує детального розгляду. 

Для проведення дослідження стану організації туризму в Іспанії слід 

зупинитися на Каталонії, де час від часу виникають конфліктні ситуації. 

Потрібно з’ясувати, чи впливають вони на туризм. 

Загальновідомо, що Каталонія — туристична Мекка. Разом з 

промисловістю, торгівля та туризм є важливими видами діяльності. Туризм 

становить 12% від каталонського ВВП і став однією з найбільш помітних 
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економічних галузей. Маючи більш ніж 18 мільйонів іноземних туристів (2016), 

Каталонія є одним з провідних європейських напрямків та демонструє 22,2% 

загального іспанського туристичного прибуття [417]. 

Згідно з даними, опублікованими Міністерством економіки та 

конкурентоспроможності держави, прямі іноземні інвестиції в Каталонію 

досягли середньорічного показника (2013–2017) у розмірі 4,064 млн. євро [417]. 

Також у 2017 році каталонський експорт становив 70,8 млн. Євро на річний 

приріст 8,7%. У Каталонії налічується понад 17 тисяч регулярних експортерів, 

що становить 34% від загальної кількості іспанських експортерів. Здоров’я та 

освіта це основи каталанського способу життя [417]. 

Каталонія має одну з найсучасніших систем охорони здоров’я у світі, а 

Барселона є прикладом інновацій у медичній допомозі та технології. Понад 10 

тисяч зарубіжних пацієнтів приїжджають на лікування у закладах, відомих у 

всьому світі за їх досконалість [417]. 

Ще одною чудовою рисою регіону є ефективна шкільна система з 

міжнародною освітньою пропозицією. Існує широкий спектр освітніх програм. 

Вони надаються більш ніж у 725 вищих державних і приватних школах. 

Каталонія є домом для 12 університетів, 35 міжнародних шкіл, які пропонують 

освітні програми своїх країн походження, а Барселона є домом для 

найпрестижніших бізнес-шкіл світу. IESE і ESADE є одними з найбільших 

європейських MBA. 

Іспанія пропонує модель туристичного напрямку найвищої якості. Сучасні 

туристичні споруди і навколишня інфраструктура перетворили Іспанію на 

модний туристичний напрям, зазначений престижним званням сімейного, 

спортивного, велосипедного туризму, в зв’язку з наявністю споруд, 

підготовлених для прийняття спортсменів. В рамках подібних програм 

відвідувачі можуть насолодитися власною моделлю відпочинку, орієнтованою 

на туризм сонця, пляжу, природи, культурного та спортивного розвитку, маючи 

такі різноманітні якісні продукти відпочинку як: морський плавальний центр, 

центр гірського велоспорту, культурні події, спортивні змагання найвищого 
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рівня, стрибки, міжнародний чемпіонат з жіночого фітнесу, конференції та 

зустрічі за напрямком бізнес-туризму [184]. 

Все це не виключає уваги і турботи про захист архітектурних та історичних 

пам’яток муніципалітету, які включені в туристичні маршрути, пропоновані 

гостям. Милуючись скелястими пейзажами Коста Брава, з її печерними 

острівцями, скелями і гротами, і неповторними підводними пейзажами, 

місцевою флорою і фауною можна зрозуміти, що приваблює сюди туриста 

завжди. 

Монсеррат — це гора, монастир і святилище. Цей природний парк з 

унікальними геологічними особливостями та історією був включений в 

глобальну мережу геопарків ЮНЕСКО. У розташованому тут бенедиктинському 

монастирі вже майже 1000 років існує святилище, де зберігається образ 

Монсерратської Богоматері — святої покровительці Каталонії. Скульптурне 

зображення було виконано в кінці ХІІ століття в романському стилі, причому 

колір шкіри у Пресвятої Діви темний, тому в народі її називають «смуглянка». 

Монументальний ансамбль включає також дитячий хор півчих Есколанія — 

найстаріший в Європі — і Музей Монсеррат, де виставлена одна з найбільш 

відомих каталонських колекцій. 

Значним туристичним ресурсом Іспанії стала кухня. Іспанська кухня 

народжується з народної мудрості, і в той же час, це врівноважена і консистентна 

кухня. Використовуючи прості продукти, вона комбінує можливі природні 

складові, і кожна область має свої особливі страви, які разом з винами, 

перетворюють харчування в насолоду. Іспанська кухня — це середземноморська 

кухня, заснована на морських продуктах в поєднанні з рослинними дарами. 

Щорічні свята вносять різноманітність в повсякденне життя, 

представляють дух іспанського народу і складають невід’ємну частину народної 

культури. Це традиції прикрашати площі і вулиці легкими навісами, килимами з 

живих квітів, переплетеними гілками дерев, рослинними, паперовими або 

тканинними гірляндами, які утворюють справжню виставку дерев’яної 

творчості. Ці свята супроводжує завжди багато музики і танців. 
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Каталонія стала однією з найбільш економічно динамічних громад Іспанії 

та її столиці, Барселони, однією з найбільш відвідуваних туристами усіх 

європейських міст і дванадцятою за популярністю в світі. В 2016 році в Каталонії 

було 18 мільйонів відвідувачів [417]. 

Але в провінції відзначається безпосередній вплив на туризм 

нестабільності і це дуже дорого для місцевої економіки. Поки що був невеликий, 

але помітний вплив на туризм. Він викликаний регулярними демонстраціями, які 

передаються по телевізору по всьому світу. Інколи вони супроводжуються 

жорстокістю поліції, яка намагається зупинити процес. Тривалий переворот 

може суттєво загострити ситуацію. Вплив цього процесу на туризм був 

обмежений дотепер, але він зростає. Це помітно особливо тому, що відбулася 

негативна туристична реакція на терористичний акт в Барселоні та Камбрильсі 

17 серпня 2017 року [416]. 

Протягом перших двох тижнів після референдуму замовлення 

закордонних туристів та бронювання авіатранспорту в Каталонію знизилися на 

15–20%, що еквівалентно втраті понад 1 млрд. євро доходів від туризму. Деякі 

туристи були перенаправлені з Барселони до Мадрида. У певному сенсі це може 

бути замасковане благословення, принаймні, у короткостроковій перспективі. 

Барселона в’янула під вагою більшої кількості туристів, ніж могла вмістити у 

високий сезон. І вже була катастрофа від туризму для самих каталонців. З іншого 

боку, в каталонській туристичній індустрії працюють 400 тис. осіб, і туристичні 

підприємства Іспанії скоротили на 20–30% кількість туристів, що може 

відбитися на їх соціальному становищі [416]. 

Авіакомпанії, які мають основну базу в аеропорту Барселони, найбільше 

ризикують від триваючого або загострення конфлікту. Ситуація в аеропорту 

посилюється примусовим припиненням низки рейсів до Іспанії, викликаних його 

нестачею. 

Багато комерційних організацій погрожували залишити Барселону, а деякі 

вже зробили це, що вплинуло на ділові подорожі. Деякі банки перенесли свої 
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головні офіси за межи Каталонії. Негативний вплив на аеропорти може 

зашкодити місцевій економіці. 

Протягом останніх років туристичні потоки по всій Європі сильно 

дестабілізувалися внаслідок страху тероризму, або, як у випадку з Туреччиною, 

потрясінь уряду. Було наочно продемонстровано, наскільки гнучкі та мобільні 

авіакомпанії та туроператори при будь-яких переворотах. Навіть 

короткострокові, відносно невеликі падіння туристичних потоків можуть мати 

серйозні економічні наслідки для багатьох маргінальних операцій. 

Нинішня ситуація в Каталонії переросла до такого рівня, що 

короткострокове повернення до нормальної ситуації малоймовірно. За таких 

обставин багато туристичних організацій, у тому числі транспортні авіакомпанії, 

будуть вимушені переорієнтувати свою діяльність на інші ринки. Це має 

тенденцію до значних майбутніх втрат для туризму провінції, незалежно від 

того, як швидко вирішуються проблеми. 

У 2014 році Іспанія експортувала туристичні послуги на 65 мільярдів 

доларів США, а у 2015 році — на 56,4 мільярдів доларів США. Але ці статистичні 

дані включають не тільки «Туризм», а й категорію «Подорожі». Протягом 

перших восьми місяців 2017 року туристичний прибуток Іспанії збільшився на 

9,3% в порівнянні з минулим роком [416]. 

Тому, необхідно дослідити, яким чином відбувається організація туризму 

в Іспанії. Адже незважаючи на конфлікт є зростання туристичного прибутку. 

Туристична політика державного секретаріату туризму встановлює мету: 

розвивати якісний і стійкий туризм. Це стало можливим завдяки сильним і 

триваючим інвестиціям в знання за останні п’ять років, з метою проведення 

дослідження попиту [184]. 

Вони дозволили дослідити цей сегмент і параметризувати всі інструменти, 

використовувані в маркетингу: туроператори, засоби масової інформації, 

геолокація і т. д. В результаті були введені два елементи: стратегічний 

маркетинговий план, орієнтований на клієнта, а не на продукт. Це вдалося 

зробити за допомогою дуже персоналізованого маркетингу та використанню 
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найскладніших онлайн-технологій. Він буде реалізований в поколінні майже 

мільйона туристів. Стратегічний маркетинговий план з вимірюваними 

результатами полегшить досягнення мети, встановленої на кожному з 47 ринків, 

на яких діє мережа консультантів по туризму. 

Цей стратегічний план заснований на суспільно-публічній співпраці з 

автономними спільнотами та місцевими організаціями, і суспільно-приватними. 

Це означає зміну культури для організації, але це повинно бути корисним. 

Інструменти для реалізації цієї зміни культури в мережі консультантів з туризму 

за кордоном і центральні послуги засновані на показниках моніторингу. 

Стратегічний маркетинговий план на 2018–2020 затвердив стратегічні лінії 

на 2018–2020 роки. Вони полягають у розробці орієнтирів плану іспанського 

туризму; аналізі ситуації з туризмом в даний час і положення Іспанії як лідера в 

рейтингу глобального форуму з питань конкурентоспроможності та туризму; 

аналізі проблем іспанської адміністрації туризму. В стратегічних лініях 2018–

2020 Державного секретаріату туризму визначено п’ять взаємопов’язаних 

завдань. Вони прагнуть дати відповідь на нові проблеми туристичної іспанської 

моделі в управлінні туристичним успіхом. Кожне з цих завдань визначається 

низкою цілей: прибутковість, стійкість навколишнього середовища, 

конкурентоспроможність, перетворення, інтернаціоналізація. 

Космополітична стратегія призначена для Європи та Америки, де Іспанія 

відома, але на меті досягти іншого профілю туриста. Турист це мультипродукт, 

він також розслабляється на сонці і пляжі, але він зацікавлений іншими 

туристичними продуктами: культурним туризмом, художньою спадщиною, 

туризмом природи, екотуризмом, спортивним туризмом, діловим туризмом і т. 

д. 

Стратегія розвитку туризму спрямована на розширення можливостей 

підключення аерофотозйомок для заохочення, наприклад, торгового туризму. 

Туризм є одним з найбільших секторів іспанської та міжнародної економіки. У 

2016 році ВВП, який вніс внесок у світовий туризм, склав 7,2 трлн. доларів США 
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(1/3 ВВП США), з прямим внеском у розмірі 1,5 трильйона доларів США. У 2016 

році було створено майже 300 мільйонів робочих місць у всьому світі [417]. 

Туризм зростає вище середнього світового економічного, це сильний 

сектор попиту: у міру того, як дохід і міжнародний ВВП зростає, зростає попит 

на туризм. Що стосується Іспанії: у 2016 році загальна сума витрат міжнародних 

туристів склала 77 415 млн. євро (+ 9,2%). Міжнародні прибуття становили 75 

мільйонів з міжнародних туристів в 2016 році. 

У 2016 році цей сектор становив 11,2 відсотки від ВВП, що на 

1 процентний пункт більше, ніж в 2010 році. Число зайнятих, безпосередньо 

пов’язаних з туристичною діяльністю збільшилося в 2016 році і становить 5,4% 

у річному обчисленні. Це один із секторів, в якому з більшою різницею зростає 

зайнятість вище середнього [417]. 

Однак він стикається з слабостями і проблемами, деякі з яких носять 

структурний характер. Це відбувається з високою сезонністю, географічною 

концентрацією і сильною залежністю продукту від сонця і пляжу. Таким чином, 

позиціонування в сегментах сильного попиту, таких як культурні та міські 

набагато гірше. Аналіз фактичних даних про доходи від міжнародного туризму 

в Іспанію (20% в період з 1995 по 2016 рік) 25,8% з 2001 року, коли фактичний 

середній дохід на одного відвідувача досяг рекордного максимуму 397 EUR), 

свідчить, що відбувається падіння [417]. 

Цей факт свідчить про загальні проблеми у більшості великих 

європейських країн. Тому необхідно зміцнити основи для істотних змін в 

стратегії роботи, щоб направити всі сили на поліпшення ситуації. Мета: 

поліпшення реальних доходів від міжнародних відвідувачів Іспанії за рахунок 

залучення якісного та стійкого туризму (економічного, соціального та 

екологічного). 

Крім того, необхідно враховувати виникнення протекціоністської 

напруженості на ринках, особливо BREXIT. Це реальність, яку не можна 

ігнорувати. Це стосується таких аспектів, як вільне пересування людей, надання 

медичного обслуговування, повітряний зв’язок і навіть система подвійного 
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оподаткування. Так, британські туристи становлять 22% міжнародних туристів, 

які відвідують Іспанію. Сильна конкуренція з боку країн Середземномор’я 

(особливо Півдня і Сходу) і європейців (у всіх продуктах), це також дуже 

актуальний фактор на ринку туристичного попиту. Аномальна ситуація, 

обумовлена політичною нестабільністю і почуттям відсутності безпеки знижує 

туристичний потік. 

Нарешті Європа, яка становить основну частину міжнародного попиту в 

Іспанію, з соціально-демографічних причин, ясно показує стагнацію. Але 

зниження відбувається на користь тривалих поїздок (більше 7 днів), особливо в 

сімейному сегменті. Цей глибокий європейський демографічний зсув вимагає, 

щоб їм пропонувалися продукти, які відповідають зростаючому віку, і 

збільшеній кількості вільного часу. 

Вищевикладене перекривається тим, що туристичний сектор вперше 

стикається зі зміною довгого циклу. Це передбачає нову еру, в якій оцифровка є 

каталізатором. Змінюються цінності, і тепер центральна роль відводиться 

туристу, з більш вимогливим і критичним профілем і, з більшою силою 

прийняття рішень. Крім того, відбувається поява нових суб’єктів, які 

прискорюють глобальний процес горизонтальної концентрації, особливо в 

готельному бізнесі. Ринок явно перетворився на ринок попиту, змушуючи 

поглиблене переосмислення стратегії туристичного маркетингу, яка повинна 

бути заснована на туристі. 

Більшість західних європейців знаходяться в стадії просунутої зрілості, 

або, навіть вони вже знижуються (випадок Німеччини). Саме вони складають 

основну частину попиту, який отримує Іспанія. На етапах життєвого циклу, що 

характеризується зниженням прибутковості, необхідно винаходити продукт і 

застосовувати сегментований маркетинг. 

Останнє — це те, що відбувається перехід від зосередження уваги на 

просуванні продуктів на туристі. Це передбачає радикальні зміни в тому, що 

було зроблено за останні 30 років, мається на увазі зміна культури. Таким чином, 

було визнано доцільним розвивати в рамках діючих напрямків дії, спрямовані на 
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необхідну зміну культури. 32,2 мільйона осіб — це загальний розмір, якого 

досягає космополітичний сегмент: 25 мільйонів на шести основних ринках 

емітентів в Європі (5 млн. Німеччина + 6,2 млн. Велика Британія + 4,7 млн. 

Франція + 6,7 млн. Італія + 1,6 млн. Нідерланди + 0,8 млн. Швеція + 7,2 млн. 

Сполучені Штати Америки). Ці космополіти щорічно виконують 90 мільйонів 

поїздок: 75 мільйонів європейців і 15 мільйонів далеких поїздок з США, на це 

витрачається майже 80 мільярдів євро на рік [438]. 

Такі ринки, як Китай, країни Південно-Східної Азії, Японія, Південна 

Корея, Австралія і країни Перської затоки мають ключове стратегічне значення 

в середньостроковій перспективі в основному через три фактори: 

- повернуть позитивні перспективи зростання туристичних потоків від 

них (за оцінками середні класи, в країнах, що розвиваються збільшаться на 660 

мільйонів осіб до 2025 року); 

- створять свій сильний потенціал, так як ці туристи спеціалізуються 

за міськими та культурними напрямками та їх візити не зосереджені у високі 

сезонні місяці (їх поведінка відрізняється від споживача сонця і пляжу). В 

останні роки азіатські країни представляють щоденні середні витрати на туриста, 

що вдвічі перевищують середній показник для міжнародних туристів які 

відвідують Іспанію (246 EUR проти 112 EUR), Китай (255 EUR), Австралія 

(284 EUR) або Японія (314 EUR); 

- ця особлива схильність до отримання доходу в пункті призначення 

іноземного туриста також акредитована в галузі торгового туризму. Згідно зі 

звітами, Китай (з 35% від загального обсягу), Росія (8%), США (4%), Аргентина 

(4%), Японія (2%), Тайвань (2%) і Південна Корея (2%) є основними країнами, 

які отримують вигоду з повернення ПДВ в Іспанії [438]. 

Залучення туриста з далеких ринків, особливо азіатів, які в основному 

з’являються і знаходяться в стадії розширення, стає обов’язковою тактичною 

метою в ефективній стратегії поліпшення рентабельності міжнародного туризму 

Іспанії. Для цього, поряд з прискоренням процесу видачі віз, необхідно 

підвищити поліпшення прямого авіаційного сполучення з цими віддаленими 
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ринками, щоб зберегти важливі конкурентні переваги, якими вони користуються 

в цій області. 

Інші країни навколо Іспанії, мають більш ніж 300 щотижневих прямих 

повітряних частот подорожі в Італії та Франції і більше 700 в Німеччині та 

Великій Британії (рис. 2.8) [438]. 

 

Рис. 2.8. Прямі щотижневі частоти подорожі  

Джерело: розроблено автором на підставі [438] 

 

Для кожної з восьми географічних зон, функціонує група з 

33 консультантів-членів мережі іспанських консультантів з туризму за 

кордоном. У різних географічних районах визначено шість стратегічних цілей, 

які відповідають відповідним тактичним цілям в залежності від географічного 

району та цілі від стратегічного маркетингового плану, залучення якісного та 

сталого туристичного попиту (рис. 2.9) [438]. 

Основними цілями (1–2) є збільшення доходів від туризму за всіма 

індикаторами в реальному вираженні в пункті призначення, тому в країні 

застосовують безліч маркетингових заходів зі збільшення туристичних потоків. 
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Рис. 2.9. Стратегічні цілі розвитку туризму Іспанії 

Джерело: розроблено автором на підставі [438] 

 

Мета 3. Географічна диверсифікація. 

Мета полягає в тому, щоб отримати всю національну територію, отримати 

вигоду з туристичної діяльності. Тож мета полягає в тому, щоб збільшити 

відсоток туризму в кількості квитків і у витратах на іншу частину території (табл. 

2.4) [438]. 

Таблиця 2.4 

Туристична діяльність Іспанії 

Географічна  

назва 

Надходження Витрати 

млн євро Частка млн євро Частка 

Каталонія 18 139 177 24% 1 17 466,80  23% 1 

Канарські острови 13 259 567 42% 1+2 15 070,27  42% 1+2 

Балеарські острови 12 997 549 59% 1+2+3 13 005,65  59% 1+2+3 

Андалусія 10 589 642 73% 1+2+3+4 11 318,92  73% 1+2+3+4 

решта  27%   27%  

Джерело: [438].  

Генерація 
багатства

Мета 1

+ 
Туристичний 

дохід

Мета 2

+ 
Діагеографіч

не 
середовище

Диверсифікація

Мета 3

Географічна 
диверсифіка

ція

Мета 4

Тимчасова 
диверсифіка

ція

Мета 5

Мотиваційна 
диверсифіка

ція

Мета 6

Диверсифіка
ція ринку



 
156 

 

Мета 4. Тимчасова диверсифікація. 

Мета полягає в тому, щоб збільшити відсоток від низького і середнього 

сезонів. 

Мета 5. Мотиваційна диверсифікація. 

В 2016 році, 39,4 мільйони туристів приїхали в пошуках сонця і пляжу та 

становили 52% від загального обсягу прибулих і доходів. Мета полягає в тому, 

щоб збільшити відсоток від культурного, міського, спортивного та природного 

туризму. Сьогодні надходження від пляжного туризму складають 39 959 млн 

євро, або 52%, від культурного 8 567 млн євро, або 11%, від спортивного 

1 879 млн євро, або 2% (табл. 2.5) [438]. 

Таблиця 2.5 

Доходи від туризму Іспанії 

Вид туризму 
Надходження Дохід  

млн євро Частка млн євро Частка 

Пляжний 39 351 205 52% 39 959 52% 

Культурний  8 014 168 11% 8 567 11% 

Спортивний 2 083 886 3% 1 879 2% 

Джерело: [438]. 

 

Мета 6. Диверсифікація ринків походження. 

Хоча туристичне явище є принципово регіональним, прагнучи зменшити 

високу залежність від європейських ринків, вони представляють: 88% 

надходження числа прибулих (Америка: 9%, Азія: 3%) та 77% в доходах 

(Америка: 12%, Китай + Японія: 1,1%) [438]. 

Для досягнення поставлених цілей необхідно виконати ряд кроків, які 

структуровані в трьох областях: для збору космополітичного туриста, для 

залучення туриста з далеких ринків і для досягнення цілей за географічними 

районами. 

Для захоплення космополітичного туриста розроблена конкретна стратегія 

з міжнародного просування, заснована на сегментованому маркетингу. До нього 

приєдналися Автономні спільноти, а також органи по заохоченню туризму на 
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місцевому рівні. Вони беруть на себе цю стратегію в планах інформаційно-

пропагандистської діяльності та доповнюють заходами щодо підвищення 

обізнаності для туристичного підприємництва з метою пробудити їх інтерес і 

вирівняти пропозицію до космополітичного специфічного попиту [184]. 

У зв’язку з цим кілька автономних спільнот об’єдналися в розробці 

стратегії, спеціально орієнтованої на залучення таких споживачів. Для залучення 

туристів з віддалених ринків здійснюється співпраця з державними установами 

та авіаперевізниками для поліпшення авіаційного зв’язку. Щорічні консультації 

по туризму за кордоном є результатом планування, кореспонденції 

капіталовкладення та спільного здійснення Державним управлінням з туризму та 

Автономними спільнотами, туристичними компаніями, які беруть участь або 

підтримують їх. 

Крім дій, включених в щорічні операційні плани з туризму, для досягнення 

мети сформульовані кілька конкретних напрямів діяльності, підкреслюючи 

проведення відповідних заходів на національній території: 

- сегментований маркетинг. 

Розвиток маркетингової діяльності в різних аспектах буде розроблятися і 

переосмислюватися, щоб зосередити і направити його спеціально до захоплення 

споживчого сегмента високої цінності. Тож: 

- буде розроблена он-лайн маркетингова кампанія, спеціально спрямована 

на збір кваліфікованих контактів космополітичних туристів на шести зрілих 

ринках: Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди і Сполучені 

Штати. Мета полягає в тому, щоб відновити сприйняття туристичного бренду 

Іспанії в рамках верств більш високого соціально-економічного рівня, 

пов’язуючи його з зображенням сучасності, оновленням та якості, що робить 

Іспанію місцем, куди всі прагнуть. 

Захоплення космополітичних туристів буде проходити через рекламу з 

різних носіїв (електронний маркетинг, традиційна і програмна реклама дисплея, 

мережні дії і т. д.) з метою збільшення бази даних користувачів з метою розвитку 

майбутніх маркетингових акцій. 
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- буде створено новий експериментальний портал, спеціально 

орієнтований на профіль споживача космополіта під пануванням 

www.uniquespain.travel, для того, щоб запропонувати інший образ Іспанії. Цей 

портал буде представлений з сучасним і динамічним дизайном, в форматі блогу, 

з оновленим вмістом, даючи головну роль мультимедійним елементам з великим 

візуальним впливом, таким як зображення і відео для залучення якісного туриста 

і підвищення вашого інтересу до відвідин Іспанії. Спочатку планується 

створення космополітичного експериментального порталу на шести мовах для 

різних ринків: Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди і 

Сполучені Штати. 

Для того щоб підвищити ділові відносини і сприяти кращому знанню 

напрямків, в Іспанії організовується ряд професійних зустрічей для 

ознайомлення з пропозицією Іспанії і туроператорами та міжнародними 

агентствами, що спеціалізуються на цільовому сегменті споживачів з високою 

вартістю. Ці зустрічі включають в себе три виступи: 

- конгрес, де будуть поширюватися і обговорюватися можливості, 

пропоновані для цього сегмента споживачів, а також характеристики різних 

ринків емітентів щодо призначення; 

- робочий день між міжнародними туроператорами та місцевими 

підприємцями, зацікавленими сторонами в сегменті; 

- освітні поїздки, обрані туроператорами в міру їх спеціалізації. 

Навчальна програма: «Спеціаліст Іспанії» Spain Specialist Program (SSP) — 

це нова централізована онлайн-програма навчання, призначена для турагентів, 

як інструмент для підвищення шляхом поліпшення їх популярності і знання, 

маркетинг іспанської пропозиції, що спеціалізується в сегменті споживачі з 

високою вартістю. Через нього можна отримати два сертифікати: базовий і 

просунутий. 

Крім того, можуть бути проведені інші спеціалізовані курси за 

напрямками, щорічно буде проходити зустріч в Іспанії, саміт турагентів, що 
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складається з випускників курсу SSP TURESPAÑA, фахівців по всьому світу, 

спрямованих на космополітичному сегменті. 

Ідентифікація космополітичного споживчого профілю на кожному ринку, 

з особливостями кожного з них, аналіз еволюції їх поведінки як споживача 

туристичного і еволюція його інтересу до місця призначення Іспанії, є 

актуальними елементами, які вимагають проведення систематичних і постійних 

досліджень. 

У зв’язку з цим буде розглянуто ряд спеціалізованих досліджень, спочатку, 

у всіх шести Європейських основних ринках (Німеччина, Велика Британія, 

Франція, Нідерланди, Італія і Швеція) і в США, а потім на інших зрілих ринках 

(Швейцарія, Австрія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Бельгія...), дослідження, яким 

буде забезпечена спадкоємність через відповідні доповіді моніторингу і 

поглиблення пріоритетних ринків. 

Успіх стратегії залучення споживачів з високою вартістю вимагає заходів 

не тільки в напрямку попиту, але паралельно в напрямку пропозиції. З цією 

метою щорічно в Іспанії будуть проводитися різні конференції з підвищення 

обізнаності та підготовки кадрів для сектора іспанських туристичних компаній 

та громадських рекламних організацій, щоб вони знали характеристики нового 

цільового клієнта і могли адаптувати свої пропозиції послуг і маркетингові 

стратегії до їх конкретних вимог. Вони будуть подорожувати, щоб мати 

можливість ділитися на різних територіях своїми успішними моделями і 

знаннями з перших рук. 

Результати впровадження іспанської системи якості в туризмі говорять 

самі за себе. Позитивні зміни в туристичній діяльності Іспанії відбуваються 

завдяки розробці нового стратегічного плану розвитку туризму, який передбачає 

впровадження в життя шести головних цілей. Каталонський конфлікт викликає 

занепокоєння в організації туристичної діяльності, тому було задіяно деякі 

кроки, які будуть сприяти в разі загострення конфлікту, зменшенню його впливу. 

Стратегічна мета передбачає прийняття ризиків, які дуже важко прогнозувати, 

серед них такі зовнішні явища, як політична нестабільність, відсутність безпеки 
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або інші міжнародні події. Активні організаційні дії керівництва Іспанії 

сприяють поповненню місцевих бюджетів, шляхом розширення кількості 

туристичних поїздок до об’єктів, які внесені в список ЮНЕСКО, освітніх послуг, 

активної рекламно-маркетингової діяльності. 

Іспанський досвід є цікавим для України в першу чергу тому, що у нас 

також кліматичні умови та історико-культурна спадщина сприяють розвитку 

туризму, а по-друге, ініціатором впровадження системи якості туристичних 

послуг виступає професійна спілка при активній підтримці держави. Якщо 

Україна, розвиваючи туризм, буде розвивати систему якості, тобто ці процеси 

будуть йти одночасно, то у нас також з’являться позитивні шанси на майбутнє. 

Доклавши зусиль з розвитку туристичної системи якості послуг, Україна може 

стати більш привабливою для туристів, особливо з сусідніх країн. Також, 

керуючись позитивним досвідом Іспанії, нам потрібно проводити більш активну 

рекламну-маркетингову діяльність та забезпечити надійну безпеку туристів. 

Широке впровадження туристичних інформаційних центрів, туристичної поліції, 

рекламних матеріалів буде сприяти формуванню позитивного іміджу про нашу 

країну [184]. 

В країнах, де туризм тільки розвивається, саме планування може стати 

запорукою успіху. Для України досвід Іспанії є досить корисним, оскільки 

показує як завдяки організаційним діям можна досягати позитивного результату. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Історико-географічний аналіз сучасних конфліктів в світі показав, 

що вони час від часу трапляються в різних частинах світу. Як наслідок, 

відбувається зниження туристичного потоку, що відображається у зменшенні 

частки туризму у ВВП країни. Особливо це важливо для тих країн, де туризм є 

галуззю спеціалізації, оскільки це приводить до зростання безробіття, соціальних 

спалахів, економічних проблем тощо. Проведене дослідження довело, що в 

залежності від різновиду конфлікта, змінюються наслідки. Так, конфлікт 
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політичний має великий вплив на туристичну галузь та значно зменшує 

туристичній попит; терористичний акт призводить до дестабілізації туристичної 

діяльності; територіальна суперечка дестабілізує туристичну галузь в зонах 

можливого загострення терористичних загроз, релігійних, етнічних, політичних 

протистоянь; війна унеможливлює розвиток туризму. 

2. Удосконалено суспільно-географічні умови безпеки туризму. Згідно 

з ними негативний вплив тероризму на перспективи діяльності туристичної 

сфери є незаперечним. Внаслідок глобалізаційних процесів тероризм в світі став 

явищем, яке повинне турбувати всі країни, а не якісь окремі групи. Тільки від 

злагоджених дій урядів всіх країн, неурядових міжнародних організацій буде 

залежати успіх справи задля протидії тероризму. 

3. Розроблено теоретичну модель постконфліктного розвитку туризму, 

яка ґрунтується на ідеях самозбереження, пробабілізму та зеленої економіки, 

враховує ступінь невизначеності при об՚єкт-суб՚єктній взаємодії та 

неоднозначність результатів процесів такої взаємодії. Згідно з моделлю в основі 

постконфліктного розвитку туризму, як системи, має бути закон самозбереження 

людства, який спирається на дотримання принципів сталого розвитку. 

4. Ґенезою конфліктів є загострення якихось негараздів в регіональних 

системах — геополітичних, технічних, соціальних, конфесійних, етнічних, 

екологічних тощо. Не дивлячись на розбіжності в ґенезі ситуацій і перебігу 

конфліктів, в постконфлікті, результати одні й ті ж: знищення або порушення 

територіально-управлінських і територіально-господарських систем, 

депопуляція і потоки біженців, порушення культурогенезу, порушення 

екологічної системи аж до екологічної катастрофи та інші. Природа сучасного 

конфлікту багато в чому визначається факторами військово-технологічних та 

інформаційних новацій, які створюють нові можливості для подолання 

конфліктності, але одночасно і підвищують в ряді випадків ризики для країн-

учасниць конфлікту.  

5. Рекомендовано застосовувати позитивний досвід Грузії у розбудові 

туризму в Україні, як країни, яка вдало проводить процес постконфліктного 
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розвитку території. Серед головних аспектів зазначено: участь в різних 

туристичних ярмарках, міжнародних виставках, інформаційні та престури для 

іноземних журналістів, випуск відеороликів, проведення презентацій 

туристичного потенціалу в ефірі найбільших зарубіжних телеканалів, відкриття 

ефективно працюючих інформаційних центрів. Підтверджено, що перед Грузією 

і Україною стоять спільні виклики стосовно підтримки суверенітету і 

територіальної цілісності обох країн. Є дуже багато корисних речей в справі 

розвитку туризму, які треба брати на озброєння. Ми повинні вивчати досвід не 

тільки передових, великих країн, але особливо цікавий досвід маленької країни, 

з якою маємо спільну історію і нас багато що поєднує. 

6. Вперше визначено, що іспанський досвід є цікавим для України. 

Якщо Україна, розвиваючи туризм, буде розвивати систему якості, тобто ці 

процеси будуть йти одночасно, то у нас також з’являться позитивні шанси на 

майбутнє. Доклавши зусиль з розвитку туристичної системи якості послуг, 

Україна може стати більш привабливою для туристів, особливо з сусідніх країн. 

Запропоновано, керуючись позитивним досвідом Іспанії, проводити більш 

активну рекламно-маркетингову діяльність та забезпечити надійну безпеку 

туристів. Широке впровадження туристичних інформаційних центрів, 

туристичної поліції, рекламних матеріалів буде сприяти формуванню 

позитивного іміджу про нашу країну. В країнах, де туризм тільки розвивається, 

саме планування може стати запорукою успіху. Для України досвід Іспанії є 

досить корисним, оскільки показує як завдяки організаційним діям можна 

досягати позитивного результату.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ПОСТКОНФЛІКТНОГО РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ 

 

3.1. Компаративний аналіз розвитку туризму у східних регіонах  

України до та у під час конфлікту 

 

Не останнє місце серед великої кількості проблем туризму посідає 

конфлікт на території східних областей України, який викликає занепокоєння як 

у місцевих жителів так і у гостей та відлякує туристів. Конфлікт вже причинив 

Україні чималі соціальні, демографічні, екологічні, економічні проблеми, які так 

чи інакше знайдуть свій відбиток на туризмі, вони вже призвели до значного 

зниження потоку туристів у східних областях, що і зрозуміло. Події в Криму та 

на Донбасі привели до значних структурних змін туристичних потоків України. 

Внаслідок окупації Криму Україна втратила біля 30% туристично-рекреаційного 

потенціалу. Тому необхідно шукати шляхи виходу з такого становища. 

Ізраїль знаходиться в стані війни постійно і це не заважає йому розвивати 

туристичну галузь. Чому б нам не скористатися корисним, вже готовим досвідом. 

Необхідно постійно займатися брендінгом та розвитком іміджу України. Від 

цього будуть залежать як загальне враження серед туристів так і економічний 

стан країни. 

Події 2014–2020 років в Донецькій та Луганській областях спричинили 

занепад місцевого туризму, який перед початком військових дій вийшов з 

кризового стану та поступово почав набирати оберти. Про поступовий розвиток 

туризму Донецького регіону можна дізнатися з статистичних даних, 

представлених центральними та регіональними органами збору та опрацювання 

статистичних даних. Розвиток туризму Донецької та Луганської областей в до 

конфліктний період показано в Додатку Б, табл. Б.1–Б.3 [145, 352, 354]. 
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Як видно з представлених даних, конфлікт не став єдиною причиною 

зменшення кількості туристичних потоків в регіоні. Вже з 2011 р. помітний 

поступовий спад кількості туристів, які відвідували Донецьку область. Головною 

причиною такого зменшення, вірогідно, є економічні проблеми та падіння 

життєвого рівня населення, що негативним чином позначилося на туристичних 

відвідинах Донецької області. Ситуацію не врятувало навіть те, що столиця 

Донецького краю у 2012 р. приймала ключові ігри Чемпіонату Європи з футболу.  

Представлені дані показують, що у період стабільності туристична 

інфраструктура, зокрема, такий її ключовий елемент як готелі, практично не 

розвивалася. Більш того, помітний невеликій спад у кількості колективних 

засобів розміщення та гостей, які їх відвідували [94].  

Таблиця 3.1 

Рейтинг Луганської області за основними показниками розвитку 

туризму України за 2006–2008 рр. 

Основні показники 2006 2007 2008 

1. Кількість підприємств, що надавали послуги (од.) 75 96 99 

Частка у % 2,5 2,5 2,6 

2. Всього обслуговано туристів (осіб) 50881 59096 53279 

Частка у % 2,3 2,06 1,75 

Рейтинг 17 16 18 

2.1. В’їздних 162 158 126 

Частка у % 0,05 0,04 0,03 

Рейтинг 25 25 25 

2.2. Виїзних 10761 14088 15487 

Частка у % 1,23 4,19 1,2 

Рейтинг 11 12 15 

2.3. Внутрішніх 39958 44850 37666 

Частка у % 3,84 2,08 2,71 

Рейтинг 15 14 13 

3. Кількість екскурсантів (осіб) 30993 39984 21022 

Частка у % 1,8 1,67 0,9 

Рейтинг 13 9 12 

4. Обсяг надання послуг (тис. грн. ) 37505 12825 - 

Частка у % 1,0 0,24 - 

Рейтинг 12 25 - 

5. Платежі до бюджету (тис. грн. ) 761 555 2081 

Частка у % 0,6 0,52 0,9 

Рейтинг 23 23 23 

6. Середньооблікова кількість працівників (осіб) 245 272 283 

Частка у % 1,1 1,2 1,1 

Рейтинг 19 19 19 

Джерело: розроблено автором на підставі [147]. 
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Таблиця 3.1 [147] наочно ілюструє, що рейтинг Луганської області за 

основними показниками розвитку туризму коливався від низьких цифр до 

середніх, що давало надію на його перспективні можливості.  

Дещо кращими у порівнянні з Донецькою, виглядають головні туристичні 

показники Луганської області. На початку другого десятиріччя ХХІ ст. помітний 

спад загального туристичного потоку, проте вже у 2012 р. туристичному сектору 

Луганщини вдалося дещо повернути втрачені позиції (Додаток Б, табл. Б.4) 

[147]. 

З приведених у таблиці даних видно, що готельний сектор в Луганській 

області майже не розвивався. Помітне істотне скорочення у 2013 р. колективних 

засобів розміщення у порівнянні з 2012 р.  

Довгий час територія Донецької та Луганської областей, чий економічний 

потенціал, тримався переважно, на потужній індустріальній базі, не 

розглядалися в якості привабливих зон для туристів. Проте, на початку ХХІ ст. 

ряд провідних вчених та експертів заговорили про можливість розвитку 

туристичного потенціалу цього краю. Зокрема, туристичну привабливість 

регіону відзначали такі науковці як Г. Мишечкін та О. Аносова. В статті, 

присвяченій аналізу можливостей розвитку туризму на Донбасі, вони 

відзначають, що Донбас може позиціонувати себе як туристично приваблива 

територія. Адже не в кожному регіоні є в наявності геологічні, гідрологічні і 

ботанічні, зоологічні ресурси, нестандартна історія заселення, унікальні 

промислові виробничі комплекси. Навіть як самий урбаністичний регіон країни, 

з найвищою щільністю населення, Донбас зацікавить будь-якого туриста [204, с. 

325]. 

Далі вони приводять ті об’єкти, які потенційно цікаві для туристів. За їх 

інформацією, станом на 2012 рік Донецька область мала 16% курортно-

рекреаційних закладів країни. Область омивається водами Азовського моря, 

протяжність берегової лінії складає 110 км, тут знаходяться унікальні піщані 

пляжі, зосереджено 113 територій природно-заповідного фонду, з них два 

національно-природні парки (НПП «Святі гори», «Меотіда»), Хомутівський 
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степ, Краснолиманський ліс, карстові озера в районі Слов’янська, заповідник 

«Кам’яні Могили», ландшафтний заказник «Бесташ», регіональні ландшафтні 

парки «Клебан-Бик», «Зуєвський», «Половецький степ», «Донецький кряж», 

тощо [109]. 

В майбутньому планується облаштування у Шахтарському та 

Амвросіївському районах національного природного парку, розширивши межі 

РЛП «Донецький кряж», а у Костянтинівському і Артемівському районах НПП, 

збільшивши РЛП «Клебан-Бик» [204, с. 326]. Крім того перспективними для 

Донбасу напрямами розвитку туризму були: промисловий, діловий туризм, 

етнотуризм, паломництво. Важливою була діяльність громадських організацій 

національних меншин, а саме у Маріуполі грецької, у Тельмановському районі 

німецької, а в Донецьку єврейської, які також могли стати привабливими для 

туристів [204, с. 328]. Особливо перспективним для Донбасу був промисловий 

туризм. 

Своєрідною туристичною візитною карткою регіону був і залишається 

Артемівський (нині Бахмут) завод ігристих вин (ARTWINERY), соляні шахти м. 

Соледар та релігійна святиня краю Свято-Успенська Святогорська Лавра. 

Перспективним був і сільський зелений туризм [98].  

В Луганській області до 2013 року також було започатковано розвиток 

декількох напрямів даного виду туризму. Луганська область належить до 

старопромислових районів, однак вона мала всі шанси перепрофілювати своє 

виробництво в рамках розвитку перспективних видів туризму [126, с. 138]. 

Серед визначних туристичних об’єктів Луганської області необхідно 

назвати охороняємі території, серед них Луганський природний заповідник, 48 

пам’яток природи, серед яких Айдарська тераса й Конгресів Яр, 13 заказників,  

14 заповідних урочищ, 6 пам’яток садово-паркового мистецтва [204, с. 326]. 

Значне поширення напередодні військових дій в області отримав зелений 

туризм. Він почав формуватися на базі новоствореного Луганського обласного 

відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні з 
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2007 року, до складу якого у 2009 році входило десять сільських садиб, і їх 

кількість постійно збільшувалася [126, с. 140]. 

Крім того, активізувалася робота з інвентаризації привабливих 

туристичних об’єктів і всієї туристичної інфраструктури, здійснювалася робота 

з сертифікації сільських садиб, були видані туристські путівники «Луганщина — 

світанок України», «Чарівна Луганщина. Відпочинок у селі», «Маршрути по-

луганські» [105]. 

Завдяки діям ентузіастів розвитку туристичної галузі в східних областях 

України, в перше десятиріччя ХХІ ст. Донбаський край став поступово 

привертати туристів. Так, за версією журналу «Форбс», за рівнем туристичної 

привабливості, Донецьк у 2011 р. займав одне з провідних місць в Україні, чого 

не можна сказати про Луганськ, а у 2012 р. ці показники ще більше покращилися 

для першого у зв’язку з проведенням Чемпіонату світу з футболу Євро – 2012. 

Це свідчить про позитивні зрушення, але до суттєвого покращення іміджу 

регіону було ще далеко. У 2011 р. за показником аналізу туристичної 

привабливості міст Донецьк та Луганськ не зайняли високих позицій серед міст 

України [204, с. 326]. 

Туристичний потенціал та привабливість сходу України для мандрівників 

значно зросли після проведення тут окремих матчів фінальної частини 

Чемпіонату Європи по футболу у 2012 р. В рамках підготовки до даного заходу, 

були реалізовані масштабні інфраструктурні проєкти, з’явилися нові культурні 

заклади, які стали туристичною «родзинкою регіону». Підприємства регіону 

виготовляли не тільки спеціальну сувенірну продукцію, а, навіть, розробляли 

нові види товарів. Наприклад, завод ARTWINERY спеціально до Чемпіонату 

підготував та випустив нову продукцію, розраховану на вподобання європейців. 

Подібні здвиги відбувалися не тільки в Донецьку, на новому стадіоні якого 

проходили міжнародні футбольні зустрічі, а і в інших містах регіону. Зокрема, 2 

червня 2012 р., на честь чемпіонату, в Луганську був урочисто відкритий музей, 

присвячений видатному бразильському футболістові Пеле [358]. 
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Конфлікт на Донбасі 2014–2020 рр. став однією із головних причин 

поглиблення соціально-економічної кризи в України. Від нього постраждали всі 

без виключення галузі української економіки і сфера туризму не стала 

виключенням. Аналіз динаміки туристичної діяльності в Україні за регіонами 

показав, що за останні п’ять років спостерігається скорочення за багатьма 

показниками: кількість туристів, кількість туристичних об’єктів, загальний 

туристичний потік (рис. 3.1) [356]. 

 

 

Рис. 3.1. Картосхема динаміки туристичної діяльності в Україні за регіонами 

Джерело: розроблено автором на підставі [356] 

 

Зокрема, державними органами статистики зафіксовано зменшення 

кількості подорожуючих, що мандрували в Україну до 2018 року. А з 2018 року 

відбулося невелике зростання показника. Дана тенденція відображена в табл. 3.2 

[356]. 
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Таблиця 3.2 

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, 

в період конфлікту (осіб) 

Рік 2013 20141 20151 20161 20171 20181 20191 

Кількість 3454316 2425089 2019576 2549606 2806426 4557447 6132097 

1 За винятком території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

Джерело: [356].  

 

Отже, згідно з офіційною статистикою, розміщеною на сайті Державної 

служби статистики, можна побачити, що з 2014 року, порівняно з 2013 роком, 

кількість іноземних туристів зменшилася майже вдвічі, але у 2018 році 

намітилася позитивна тенденція до збільшення. Туристичні потоки в Україні 

зображено в Додатку Б, табл. Б.5 [356]. 

Динаміка туристичної діяльності в Україні за регіонами станом на 2011 рік 

(рис. 3.2) [355] демонструє, що кількість суб’єктів туристичної діяльності 

найбільшою була в Криму, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, 

Харківській, Львівській областях. Найменші показники зафіксовано у 

Кіровоградській, Тернопільській, Рівненській областях. Найбільшу кількість 

туристів було обслуговано в Криму, Київській, Львівській, Донецькій, Одеській 

областях. Відповідно найменшу у Рівненській, Тернопільській та Житомирській 

областях. 

Рис. 3.3. [356] демонструє стан туристичної діяльності в Україні станом на 

2017 рік. Офіційні дані подано за винятком території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей. Найбільшу кількість суб’єктів туристичної діяльності 

можна побачити у Київській, Львівській, Одеській, Харківській і 

Дніпропетровській областях. 
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Рис. 3.2. Картосхема динаміки туристичної діяльності в Україні за 

регіонами станом на 2011 рік1 

1 За винятком території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

Джерело: розроблено автором на підставі [355]  

 

В той же час найменші показники у Тернопільській, Житомирській, 

Кіровоградській, Донецькій і Луганській областях. Як бачимо, одна область — 

Донецька з високим рівнем розвитку, а одна з середнім — Луганська перейшли 

до аутсайдерів [94].  

Лідерами за кількістю обслугованих туристів стали у 2017 році Київська, 

Львівська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області. 

Найнижчі показники у Тернопільської, Житомирської, Кіровоградської, 

Донецької та Луганської областях. 

 

 



 
171 

 

 

 

Рис. 3.3. Картосхема туристичної діяльності в Україні станом на 2017 рік1 

1 За винятком території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

Джерело: розроблено автором на підставі [356] 

 

Приведені статистичні матеріали показують вельми помітне зменшення у 

зв’язку із конфліктом загального туристичного потоку за всіма напрямами. Це 

стосується як зовнішнього так і внутрішнього туризму. Конфлікт 2014–2020 рр. 

негативним чином відобразився також на розвиткові туристичної 

інфраструктури України. Зокрема, відбулося зниження кількісних показників у 

санаторно-курортній сфері (Додаток Б, табл. Б.6) [356]. 

Зменшення кількості туристичних об’єктів в період з 2013–2014 рр. 

проходило за рахунок того, що значна їх кількість опинилася в зоні російської 

окупації в Криму, або на території проведення АТО на Донбасі. Подальше 
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зменшення кількості санаторно-курортних та лікувальних закладів у 2016 р. було 

спричинено економічною кризою, що тільки поглиблюється [98]. 

Також згідно з офіційною статистикою в останні три роки фіксується 

збільшення прибутковості туристичної галузі, що відображено на рис. 3.4 [356]. 

Таким чином, у зв’язку із початком АТО фіксується істотний занепад 

туристичної галузі в зоні проведення військових дій. Це можна стверджувати, 

спираючись на статистичні дані, приведені на сайті Головного управління 

статистики Донецької області [98]. 

 

 

Рис. 3.4. Дохід від надання туристичних послуг, грн 

Джерело: розроблено автором на підставі [356] 

 

Зокрема, наведені там відомості свідчать про зменшення туристичних 

потоків (Додаток Б, табл. Б.7) [352]. Число іноземних туристів, які прибули у 

перші роки конфлікту скоротилося майже в десять разів, а число внутрішніх 

туристів за цей же час також скоротилося у п’ять-шість разів. 

В період конфлікту істотно зменшилася кількість об’єктів дитячої 

туристичної інфраструктури в Донецькій області. Дана тенденція яскраво 

простежується в таблиці 3.3 [80], наведеній нижче. Приведені дані показують, 
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що в умовах конфлікту кількість туристичних об’єктів Донецької області 

скоротилася в п’ять-шість разів. 

Таблиця 3.3 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку в Донецькій області 

у 2013–2019 рр. 

Роки 

Кількість закладів, 

од. 
У них місць, од. 

Кількість дітей, 

які перебували у 

закладах, осіб 

усього 

у тому 

числі у 

закладах 

оздоровле

ння¹ 

Усього 

у тому 

числі у 

закладах 

оздоровлен

ня¹ 

усього 

у тому числі у 

закладах 

оздоровлення¹ 

2013 1093 61 19107 19107 111590 47752 

20141 590 25 9200 9200 44210 16198 

20151 324 18 5800 5640 24935 10428 

20161 389 20 6825 6470 35363 17916 

20171 421 17 5950 5790 34070 11474 

20181 394 19 6840 6680 38532 18519 

20191 410 11 6890 4340 41020 10703 
1 Без урахування частини тимчасово окупованої території Донецької обл. 

Джерело: [80]  

 

У зв’язку з істотним зменшенням туристичного потоку до регіону частка 

колективних засобів розміщення — закрилася, інша частка опинилися в зоні 

окупації, деякі об’єкти були зруйновані. 

Туристичний потенціал Донецької області показано на рис. 3.5. [80]. 
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Рис. 3.5. Розміщення туристичного потенціалу Донецької області (2018 р.) 

Джерело: розроблено автором на підставі [80] 
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Рис. 3.6 наочно демонструє динаміку розвитку туристичних потоків за 

2000-2019 рр. в Донецькій області.  

 

Рис. 3.6. Туристичні потоки в Донецькій області в 2000–2019 рр., (осіб)  

З 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованої території 

Донецької обл. 

Джерело: розроблено автором на підставі [352] 
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2014 рік проявився різким падінням туристичного потоку, що тривало три 

роки і тільки з 2018 року ми спостерігаємо хоча і незначне, але збільшення 

кількості туристів, що є позитивним знаком для розвитку туризму в регіоні.  

Ще більше зменшення туристичних потоків внаслідок конфлікту 

спостерігається в Луганській області (Додаток Б, табл. Б.8) [353]. 

Отже, бачимо, що туристичний сектор Луганської області постраждав 

найбільше від конфлікту. І без того невеликий потік іноземних туристів, у 2016 

році майже повністю перервався. Проте катастрофічним стало зниження 

кількості внутрішніх туристів, чисельність яких у доконфліктний період 

збільшувалася. Це пов’язано також з тим, що у 2015 році розпорядженнями 

голови облдержадміністрації — керівника військово-цивільної адміністрації від 

07.04.2015 № 127 та від 26.10.2015 № 511 проведення екскурсій і походів, 

туристичних подорожей заборонялося в області. Це розпорядження було 

скасовано Розпорядженням голови облдержадміністрації — від 09.08.2016 

№ 464, але у районах, які розташовані уздовж лінії зіткнення сторін (Станично-

Луганський, Новоайдарський і Попаснянський райони Луганської області) воно 

залишилося актуальним [273, 275]. 

Рис. 3.7 [353] ілюструє туристичний потенціал Луганської області. У 

зв’язку із початком бойових дій в Луганській області істотно зменшилася 

кількість туристичних об’єктів різного призначення. Зокрема, значно 

скоротилася кількість дитячих об’єктів оздоровлення та відпочинку (табл. 3.4) 

[81]. 
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Рис. 3.7. Розміщення туристичного потенціалу Луганської області 

Джерело: розроблено автором на підставі [353] 
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Таблиця 3.4 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Луганської області 

 в 2013–2019 рр. 

Роки 

Кількість закладів,  

од. 

У них місць,  

од. 

Кількість дітей,  

які перебували у 

закладах, осіб 

Усього 

у тому числі 

заклади 

оздоровлення 

Усього 

у тому числі 

заклади 

оздоровлення 

Усього 

у тому числі 

заклади 

оздоровлення 

2013 788 36 9720 9720 53558 17036 

20141 193 2 225 225 9836 287 

20151 167 5 1695 1695 9398 2429 

20161 208 6 1935 1815 14323 3858 

20171 214 6 1503 1503 12294 2571 

20181 215 6 1625 1625 12843 2574 

20191 219 6 1985 1985 13163 2642 

 1 Без урахування частини тимчасово окупованої території Луганської обл. 

Джерело: [81] 

 

Істотно зменшилася і кількість інших туристичних об’єктів (табл. 3.5) 

[148]. Зменшення відбулося за рахунок того, що одні об’єкти залишилися на 

непідконтрольній українській території, а інші розташовані на лінії 

розмежування, бо саме в районі р. Сіверський Донець знаходиться рекреаційна 

зона регіону. Катастрофічне зменшення туристичного потоку не могло не 

позначитися негативним чином на розвиткові туристичної інфраструктури. 

Приведені дані показують істотне скорочення готелів, та інших засобів 

колективного розміщення [94]. 

Аналізуючи туристичну інфраструктуру, а саме основні показники 

діяльності готелів та інших місць тимчасового проживання, санаторно-

курортний комплекс області можна зазначити, що у даній сфері туристичної 

діяльності спостерігається негативна динаміка: за останні п’ять років більш ніж 

у двічі скоротилася кількість готелів, так само скоротився і номерний фонд, 
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кількість обслуговуваних туристів у 2013 році зменшилася порівняно з 2008 

роком. Нажаль, останні статистичні дані публікуються 2013 роком, тому ми не 

можемо проаналізувати стан готельного фонду за останні чотири роки [148]. 

Таблиця 3.5 

Колективні засоби розміщування Луганської області у 2013–2019 рр. 

Роки 

Кількість колективних 

засобів розміщування, од. 
Кількість місць, од. Кількість розміщених, осіб 

Усього 

у тому числі 

Усьо-

го 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

готелі та 

аналогіч

ні засоби 

розміщув

ання 

спеціалі

зовані 

засоби 

розміщу

вання 

готелях 

та 

аналогіч

них 

засобах 

розміщу

вання 

спеціа

лізова

них 

засоба

х 

розміщ

ування 

готелях та 

аналогічн

их засобах 

розміщува

ння 

спеціаліз

ованих 

засобах 

розміщув

ання 

2013 105 51 54 5741 2078 3663 145289 101945 43344 

20141 21 13 8 1682 585 1097 9715 5195 4520 

20151 27 23 4 1259 1004 255 24651 21750 2901 

20161 29 23 6 1518 1049 469 28836 22784 6052 

20171 29 25 4 1479 1202 277 32974 28974 4000 

20181 9 8 1 869 - - 22935 - - 

20191 11 - - 952 - - 19976 - - 

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території Луганської обл. 

Джерело: [148]  

 

Наступна складова туристичної інфраструктури — санаторно-курортний 

комплекс області. Статистичні дані за 2006–2016 рр., свідчать про скорочення 

кількості санаторіїв-профілакторіїв, баз відпочинку та дитячих таборів майже у 

1,5 рази. Основною проблемою цих показників є незадовільний стан будівель і 

територій, де розташовані заклади, відсутність зацікавлених інвесторів для 

вкладання необхідних коштів у розвиток об’єктів, необізнаність населення про 
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заклади відпочинку, у наслідку чого заклади зачиняють за не наявністю 

туристичного потоку [297]. 

Таким чином, можна констатувати, що події 2014–2020 рр., пов’язані з 

конфліктом призвели до кризи туристичної галузі Донбасу. Багато об’єктів, які 

раніше викликали зацікавленість у туристів, опинилися в окупованій зоні, або в 

зоні небезпеки. 

Так, за час конфлікту, в Донецькій області було зіпсовано 21 об’єкт 

культурно-туристичної сфери, що завдало фінансових втрат на суму 18353379 

тис. гривень. Серед них, ландшафтний парк Клебан-Бик, що знаходиться на лінії 

розмежування, кургани Володарського району [297]. 

Розмірковуючи про наслідки конфлікту в Луганській області виявилося, 

що справи також сумні. Так, тільки 10 районів області з 18 можуть 

використовувати зараз свій туристично-ресурсний потенціал, а саме: 

Біловодський, Кремінський, Білокуракінський, Міловський, Марківський, 

Новоайдарський, Сватівський, Новопсковський, Троїцький та Старобільський 

райони. Незважаючи на те, що Станично-Луганський та Попаснянський райони 

знаходяться під контролем Української влади, вони не можуть розглядатися 

сьогодні як туристично-привабливі території, оскільки знаходяться у 

безпосередній близькості до лінії розмежування сторін та мають багато наслідків 

конфліктів у вигляді неналежного стану житлово-комунальної інфраструктури, 

зіпсованих доріг, пошкоджених природних об’єктів, незадовільного 

екологічного стану, тощо [95]. 

Крім того, з початком конфлікту більшість об’єктів зеленого туризму, 

розташованих в різних районах були змушені закритися [95]. 

Навіть ті райони Луганської області, де військових дій не було, 

залишаються малопривабливими для туристів та мандрівників. Насамперед, 

через те, що вони знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, на 

території якої всі важливі траси перекриті блокпостами та діє паспортний режим. 

Крім того, значна частина місцевої інфраструктури, зокрема, автомобільні шляхи 

знаходяться в поганому стані, внаслідок того, що ними тривалий час рухалася 
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важка військова техніка. Відсутність ефективної інфраструктури — це проблема, 

характерна для східних областей України ще до початку Антитерористичної 

операції [109].  

Інфраструктура Луганської області до конфлікту характеризувалася 

застарілим рухомим складом пасажирського транспорту; невідповідністю 

транспортної інфраструктури сучасним вимогам; низькою пропускною 

спроможністю доріг національного значення; збитковістю через надання 

численних пільг на проїзд в умовах недостатнього бюджетного фінансування; 

завантаженістю вулиць обласного центру великоваговим транспортом та 

низьким рівнем безпеки руху на дорогах, низьким рівнем використання 

транзитних можливостей ЛОКП «Міжнародний аеропорт «Луганськ» [109]. 

Перш за все, відчувається відсутність чітко сформульованої стратегії 

розвитку туризму, не визначені її головні напрямки. Потребує удосконалення і 

законодавча база, зокрема правові механізми передачі приватним підприємцям 

об’єктів, які вони готові перетворити на популярні туристичні заклади. Також 

необхідно розробити засади звільнення таких об’єктів від надмірного 

податкового тиску, хоча б на етапі становлення [447]. 

Не менш важливим є також активізація зусиль з популяризації 

туристичних можливостей Луганської та Донецької областей, як на місцевому, 

так і державному рівні. Проте це неможливо без створення бренду регіону, який 

показуватиме потенційним туристам, з чим, вони мають ознайомитися в першу 

чергу, якщо відвідають східні регіони України [109]. 

І, нарешті, ключовою проблемою, яку не вирішити без активної державної 

підтримки, є розвиток інфраструктури Донбасу, яка і до війни знаходилася в 

занепаді. Це завжди було фактором, який відлякував потенційних туристів від 

відвідування регіону [109]. 
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3.2. Система проблем постконфліктного розвитку туризму 

 

Сучасний стан туризму сходу України можна визначити як складний і 

суперечливий, оскільки виникають серйозні суспільно-географічні проблеми 

теоретичного і прикладного характеру.  

За версією експертів Всесвітнього економічного форуму в Давосі у 2017 

році Україна обійняла лише 88-е місце за туристичною привабливістю. Цей 

показник погіршився в порівнянні з 2013 роком, коли країна займала 76 позицію. 

А в рейтингу інвестицій в туристичний бізнес ситуація ще гірша, 124 місце [240]. 

Такі невисокі показники країни пов’язані перш за все з військовими діями 

на Донбасі і як наслідок — призводять до виникнення цілої низки суспільно-

географічних проблем, які заслуговують на увагу збоку як науковців так і 

практиків. Схід України був одним з найбільш індустріально розвинених 

регіонів спочатку царської Росії, а потім СРСР і незалежної України. Щільність 

промислового видобутку, виробництва та інфраструктури тут одна з найвищих в 

світі. Відповідно, збитки, яких завдає конфлікт, і ресурси, необхідні на 

відновлення нормального життя, тут дуже високі. 

Негативним чином на розвиток туристичної галузі Донецької та 

Луганської областей впливають також загальні економічні, екологічні, соціальні 

та демографічні втрати. Ця проблема вже давно перестала бути внутрішньою та 

хвилює міжнародне співтовариство. Зокрема, починаючи із 2015 року про 

можливість гуманітарної катастрофи на Донбасі заговорили представники 

Організації Об’єднаних Націй. За даними ООН, тільки станом на 2015 рік вісім 

тисяч людей були позбавлені життя [244]. 

Цивільне населення, яке мешкає на території конфлікту, щоденно 

стикається з невизначеністю та труднощами. Існують дуже невтішні прогнози, 

що схід України може стати зоною техногенного лиха. Занепокоєння викликають 

перш за все численні вугільні шахти, які обслуговуються неналежним чином чи 

зупинили свою роботу і не контролюються відповідно. Таке становище може 
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призвести до забруднення джерел питної води шахтними водами та екологічної 

катастрофи [4, с. 107]. 

Така негативна екологічна ситуація позначається на зниженні 

туристичного потоку на схід, який і раніше не користувався значним попитом у 

туристів. Це пов’язано з укоріненою думкою про те, що в Донбасі нічого 

дивитися, що тут одні заводи і шахти та немає цікавих туристичних об’єктів. 

В останні кілька довоєнних років туризм став грати помітну роль в житті 

сходу України. Туристична сфера регіону розвивалася в кількох напрямах: 

лікувально-оздоровчий туризм, сільський, спортивний, релігійний, 

промисловий. Однак, конфліктна ситуація не дає можливості їх розвитку в 

достатній мірі. Підконтрольні території Донбасу все ще мають у своєму 

розпорядженні достатню кількість культурно-історичних і природно-

рекреаційних ресурсів, необхідних для організації як традиційних, так і 

інноваційних видів туризму. 

Значною проблемою для дослідження стала відсутність чи обмаль 

статистичних даних. Також офіційні статистичні дані, отримані з різних джерел, 

містять в собі відмінності, що обумовлено як різницею в методології обліку так 

і присутнім тіньовим оборотом в галузі. Точно визначити обсяги обслуговування 

в туризмі не представляється можливим, що пов’язано з неврегульованістю 

багатьох питань [98]. 

Проблеми статистики туризму можна згрупувати наступним чином: 

- неможливість дієвого контроля над надходженнями від туризму; 

- відсутність чіткої боротьби з недоплатою платежів до бюджету. 

Треба зауважити, що на сьогодні та форма державної статистичної 

звітності, яка існує, є застарілою, інформаційно-недосконалою та не враховує 

потреби сьогодення. 

Суспільно-економічні процеси стали більш непередбачуваними, і це 

залишило своє відбиття на розвитку туризму. Зміни політичної карти світу, 

структурні зміни в міжнародній економіці, знаходження України у стані 
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конфлікту зумовили появу нових суспільно-географічних особливостей 

розвитку туризму сходу України.  

Значні туристичні ресурси залишилися на території, яка не контролюється 

українським урядом, звідси відсутність інформації про їх сучасний стан. Серед 

пам’яток, які раніше приваблювали туристів, а зараз опинилися в зоні, 

непідконтрольній українському ряду, наприклад, Королівські скелі у 

заповіднику Провальський степ, розташованому в Свердловському районі, на 

півдні Луганської області. Слід також згадати скелю «Аврора», розташовану 

поблизу Перевальська, яка є частиною промислового кар’єру. До конфлікту 

популярною у місцевих туристів була також «Долина кам’яних облич», яка 

розташована уздовж річки Білої поруч з селищами Ящиково та Новоселівка 

[339]. 

Слід згадати також Острів Тіст, що знаходиться біля села Христове, він має 

багато різних назв, знаходиться на річці Сіверський Донець, його загальна площа 

складає 1,2 га [339]. Наступною в списку є природна пам’ятка «Мар’їна скеля», 

що біля Брянки. Це геологічна пам’ятка природи. Унікальною природною 

пам’яткою є також «Мергелева гряда» біля села Степанівка у Перевальському 

районі. Її ще називають «Великою китайською стіною», бо ніхто не знає, чи це 

природне творіння, чи людське [339]. 

Слід також згадати пам’ятку археології Курганний могильник Могила 

Мечетна, яка датується 3 тис. до н. е., у складі шести курганів поблизу міста 

Хрустального (раніше Красний Луч). Це найвища точка Донецького кряжа, 

тектонічна структура, вододіл між Дніпром і Доном. Кургани мають поважний 

вік, біля п’яти тисяч років.  

Архітектурним дивом Луганщини називають «Садибу Мциховського», 

ХІХ ст. Це справжня родзинка не тільки Луганської області, але і всієї 

Лівобережної України. 

Також слід згадати численні музеї, які у переважній більшості розташовані 

в м. Луганськ. Особливим для мешканців краю є музей Володимира Даля, 

вченого — діалектолога та етнографа, укладача «Толкового словаря живого 
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великорусского языка», який народився 1801 року у Луганську. Музей «Молода 

гвардія» в Сорокине, присвячений молодіжному підпільному руху в роки війни. 

Меморіальний комплекс, присвячений Борису Дмитровичу Грінченку, 

складається з двох пам’ятників — будівлі народної школи, де працював Б. Д. 

Грінченко, і пам’ятника самому українському письменнику. У будівлі в даний 

момент розташований музей Б. Д. Грінченка. Борис Дмитрович Грінченко — 

український письменник, лексикограф, перекладач, громадський діяч. Автор 

фундаментального «Словника української мови». У 1887 році Б.Д. Грінченко 

разом з дружиною переїхав до села Олексіївка Катеринославської губернії для 

роботи в народній школі відомої Харківської громадської діячки Х. Д. 

Алчевської. Пропрацював у школі до 1893 року. Стан музейних комплексів 

задовільний. 

Постраждав від конфлікту і Луганський природний заповідник, який до 

сьогоднішнього дня частково перебуває в зоні активного збройного 

протистояння. Вже на початку конфлікту унікальний природоохоронний заклад 

Луганської області зазнав серйозних втрат. Так, на особливу увагу заслуговують 

Провальський степ і Станично-Луганське відділення Луганського державного 

заповідника, а також Хомутовський степ — центральне відділення Українського 

державного степового природного заповідника (територія Донецької області). 

Провальський і Хомутовський степ розташовані в безпосередній близькості від 

державного кордону України. З початком бойових дій на території Донецької та 

Луганської областей вони практично відразу виявилися в гущі найбільш 

драматичних подій і стали одними з найгарячіших точок серед об’єктів 

природно-заповідного фонду. Станично-Луганське відділення Луганського 

природного заповідника «страждає» і до цього дня, адже розташоване по обидва 

боки річки Сіверський Донець — по обидві сторони «лінії розмежування» 

конфліктуючих сторін [98]. 

Оцінити збиток для екосистем заповідників на сьогодні не представляється 

можливим, оскільки науковці не можуть обстежити дані ділянки. Найбільші 

випробування для заповідних територій настали з припиненням роботи 
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підрозділів Академії наук України на непідконтрольних державі територіях. З 

початку 2015 р. функціонування відділень заповідників як установ призупинено. 

Територія заповідників не охороняється, повністю припинені стаціонарні 

моніторингові спостереження за природними комплексами, фенологічні та 

метеорологічні спостереження. Головне, що в таких умовах немає гарантії 

дотримання заповідного режиму та збереження території [53]. 

Найбільше від військових дій постраждало відділення «Провальський 

степ», де пройшли жорстокі бої. Тут у 2014 році відбувались регулярні бої, 

пожежі, замінування степу [54]. Територія відділення не контролювалася 

українською армією, тому відбувалися несанкціоновані рухи важкої техніки, що 

привело до руйнування рослинного покриву заповіднику [55]. 

Занепад туристичної галузі Луганщини та Донеччини був викликаний як 

останніми подіями в регіонах, так і застарілими проблемами, які багато років 

ігнорувалися місцевою владою. Причини такого становища туристичної галузі 

регіону відображені на рис. 3.8 [28, 54, 92, 101, 103, 118, 150, 168, 216, 245, 255, 

257, 273, 281, 330, 361, 382]. 

Конфлікт в Україні привів до економічних, екологічних наслідків та оголив 

ряд серйозних соціальних проблем і одночасно породив нові. Аналіз подібних 

конфліктів в світі показав, що мета врегулювання збройно-політичних 

конфліктів полягає в мінімізації збитку і негативних наслідків для кожної із 

сторін, що ведуть воєнні дії, і це має величезне значення для людства. 

Враховуючи тривалість конфронтації на сході України та кількість збитків, яких 

вже зазнала наша країна, це питання стає особливо актуальним. Адже наявність 

соціальних проблем не наближує нас до швидкого подолання конфлікту [98].  

Український вчений С. Кузик називає соціально-економічні чинники 

визначальними у формуванні туристичних потреб [167]. 
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Рис. 3.8. Проблеми гальмування розвитку туризму сходу України 

Джерело: розроблено автором на підставі [28, 54, 92, 101, 103, 118, 150, 

168, 216, 245, 255, 257, 273, 281, 330, 361, 382] 
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Хоча проблема знаходження ефективних способів врегулювання 

конфліктів відома давно і завжди привертала до себе світову наукову спільноту, 

для України це нове явище, до якого ми не були готові. Дослідження українських 

вчених з геоконфліктології присвячені переважно конфліктам в інших країнах. 

Тому існує певна наукова порожнеча в цьому питанні, яка потребує нагального 

дослідження. Наразі існують поодинокі доповіді на наукових конференціях, 

публікації звітів міжнародних організацій та офіційних державних структур [98]. 

При опрацюванні документів Державної служби статистики України 

з’ясовано, що розрахунки з 2014 року здійснюються без урахування даних по 

Донецькій і Луганській областях, а отже актуальною залишається проблема 

відсутності точної статистичної інформації стосовно як загального стану в цих 

областях так і з приводу соціального становища. Це стало головною проблемою 

при проведенні дослідження [98]. 

Конфлікт на сході країни породив нові соціально-гуманітарні проблеми, 

які викликані появою ризиків розвитку туризму, які згруповано методом 

класифікації (рис. 3.9) [74, 160, 164, 177, 178, 212, 244, 262, 401, 466]. 

Розглянемо їх більш докладно. 

1. Високий рівень захворюваності та смертності населення. 

Конфлікти призводять до втрати здоров’я людей. Відвідування 

лікувальних закладів у регіоні, постраждалому від агресії, різко зменшилося. 

Існує підвищений ризик спалахів інфекційних і соціально небезпечних хвороб 

(ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту тощо). Велику загрозу несе прихована 

хвороба «стрес», адже все населення цього регіону так чи інакше страждає на 

нього, навіть якщо людина виїхала з регіону, їй необхідно було пристосуватися 

до нових умов життя, особливо в зрілому віці це дуже важко. 

Стрес є причиною багатьох невиліковних серйозних хвороб, тому 

масштаби його наслідків зараз навіть складно оцінити. Найбільш вразливою 

опинилася група людей похилого віку та інваліди, які не змогли пристосуватися 

до таких умов існування [101]. 
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Рис. 3.9. Класифікація ризиків розвитку туризму 

Джерело: розроблено автором на підставі [74, 160, 164, 177, 178, 212, 244, 

262, 401, 466] 
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В умовах складної нестабільності на сході країни зростає тенденція до 

зменшення чисельності населення Луганської області. Наприклад, у 2017 р. 

показник смертності майже вдвічі перевищував показник народжуваності (на 

8341 осіб) (рис. 3.10) [74]. Ця ситуація викликає дуже велике занепокоєння та 

потребує в аналізі наслідків і реалізації конкретних дій по зменшенню 

смертності. 

 

Рис. 3.10. Динаміка народжуваності та смертності населення 

Луганської області1 (осіб) 

1З 2014 р. дані наведено без частини тимчасово окупованих територій 

Луганської обл. 

Джерело: розроблено автором на підставі [74] 
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осіб відповідної статі. Водночас рівень смертності чоловіків перевищує рівень 

смертності жінок від зовнішніх причин більше ніж у чотири рази, від деяких 
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0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21671 20969 21320 21743
20531

11558

5340
6485 5973 5652

39226 38921
37256

36316 35822

22760

14468 14097 14314
15991

Народилось Померло



 
191 

 

Унаслідок конфлікту Україна зазнала демографічних втрат, спричинених 

підвищенням захворюваності та смертності, міграцією. Втрата робочих місць 

позбавила доходів багатьох людей, значно знизився рівень суспільного 

добробуту, зросли ризики бідності (Додаток Б, табл. Б.9–Б.15). Погіршився 

доступ населення до освітніх та медичних послуг. Через руйнування соціальної 

інфраструктури в особливо складній ситуації опинилися найбільш вразливі 

категорії населення: діти [109].  

За даними ЮНІСЕФ в Україні, конфлікт на сході України продовжує 

загрожувати благополуччю дітей у всьому регіоні. Найбільш вразливими з цих 

дітей є ті, хто живе в безпосередній близькості до лінії зіткнення: демаркаційна 

точка розмежування. На стороні, контрольованій урядом, є більше 54 000 дітей, 

що живуть в межах 15 км від контактної лінії. При цьому зафіксовані сотні 

порушень режиму припинення вогню щодня вздовж лінії зіткнення спеціальною 

моніторинговою місією ОБСЄ. Місія фіксує наявність мін і боєприпасів, що не 

розірвалися, ці діти наражаються на небезпеку таким чином. Фактичний бар’єр 

для руху транспорту, пошкодження транспортної інфраструктури в багатьох 

місцях значно посилили ізольованість поселень. Ця ізоляція в поєднанні з 

продовженням конфлікту, пошкодження інфраструктури та заміновані 

сільськогосподарські угіддя сприяли різкому зростанню безробіття серед 

батьків. Високе безробіття поглибило грошову бідність. Ці умови та доступ до 

такої ключової інфраструктури, як охорона здоров’я, негативно позначилися на 

стані здоров’я дітей [466]. 

Більше 42 тис дітей відвідують 290 освітніх установ в межах 15 км, 

контрольованої урядом сторони лінії зіткнення. У той час як школи і дитячі садки 

відіграють важливу роль в будь-якому співтоваристві, їх значення в населених 

пунктах уздовж лінії зіткнення значно зросло у зв’язку з конфліктом. Крім 

навчання дітей, школи та дитячі садки є єдиними відносно безпечними місцями 

де багато дітей мають безпечну питну воду та опалення взимку [466]. 

Станом на листопад 2016 року в країні налічувалося 42 389 дітей у 

навчальних закладах вздовж лінії зіткнення (15 км). Майже 80% дітей були в 
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Донецькій області і трохи більше 20% в Луганській області. Майже 15 тис дітей 

відвідують заклади з 5 км лінії зіткнення і більше 4 900 об’єктів в населених 

пунктах обстрілюється не рідше двох разів на тиждень протягом жовтня і 

листопада 2016 року. В межах 5-кілометрової зони, населені пункти з більшістю 

дітей відвідують школи в Авдіївці (1479 дітей), Світлодарсько / Миронівсько / 

Луганське агломерація (1,391) і Щастя (997). В 5–15 км зоні знаходяться області 

з найбільшою кількістю дітей: східні райони Маріуполя (10,651), Торецька 

(2,808) і Попасної (1500) [466]. 

2. Поява в Україні категорії внутрішньо переміщених осіб. 

Поява категорії українців, які потребують соціальної підтримки, зокрема 

внутрішньо переміщених осіб показала, що в такій ситуації країні необхідне 

дієве реформування систем соціального захисту населення та охорони здоров’я, 

оптимізація ситуації на ринку праці, надання підтримки внутрішньо 

переміщеним особам, спрямованої на задоволення як потреб цієї групи громадян, 

так і інтересів місцевих громад у регіонах їх перебування [109]. 

Згідно із статтею 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб»: «внутрішньо переміщеною особою є 

громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 

території України на законних підставах та має право на постійне проживання в 

Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті 

або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру» [262]. 

Станом на 2014 рік згідно з офіційними даними чисельність внутрішньо 

переміщених осіб становила близько 200 тис. осіб. Проте, ця цифра є 

приблизною, оскільки громадяни переїжджали з зони конфлікту самостійно, без 

реєстрації. Також необхідно зауважити, що переїхати могли лише ті люди, які 

мали на це гроші. Як свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців станом на 1 вересня 2014 року в межах України було 

переміщено близько 260 тис. людей, з них — 244 тисяч зі східних регіонів [244]. 
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За даними Міністерства соцiальної полiтики України станом на 11 грудня 

2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення 

обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 487 455 

переселенців або 1212580 сімей з Донбасу і Криму [212]. 

Кількість біженців із зони конфлікту до Росії та інші країни невідома, 

оскільки відсутні можливості контролю. Станом на 2017 рік не розроблено дієвої 

державної програми допомоги таким людям з житлом, хоча перші кроки в цьому 

напрямку з’явилися, орендна плата весь час збільшується і багато сімей не 

змогли пристосуватися до таких складних фінансових умов життя. Саме це стало 

причиною повернення переселенців, в разі можливості, у свої домівки. Адже 

житло є головним чинником для сімей переселенців, роботу можна знайти, але 

грошей на житло не вистачає [109]. 

Якщо в першій хвилі міграції (2014 р.) територію Луганської та Донецької 

областей покидало переважно проукраїнське населення, то друга ж хвиля 

міграції (2015–2016 рр.) виникла вже після завершення активної воєнної 

кампанії. Це трудова міграція. Відтік капіталу, зупинка багатьох підприємств і, 

як наслідок, масове безробіття стало головною її причиною. Для стабілізації 

подібної ситуації необхідні будуть роки [109]. 

3. Екологічні ризики. 

Туризм відноситься до галузей економіки, функціонування яких залежить 

від стану довкілля, і чим чистіше та безпечніше воно буде, тим більше шансів на 

успішне майбутнє слід очікувати. Тому, туристично-розвинені країни 

приділяють значну увагу питанню моніторингу екологічного стану довкілля. 

Україна прагне розвивати туризм, але конфліктний стан заважає цьому процесу. 

Нинішня геоекологічна ситуація Донбасу відзначається деякими науковцями як 

кризова. Це наслідок тривалого нехтування об’єктивних законів використання та 

відтворення природно-ресурсного потенціалу країни. Порушення законів 

розміщення продуктивних сил привело до структурних деформацій народного 

господарства, а саме переваги сировинно-видобувних — найбільш екологічно 

небезпечних галузей промисловості.  
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В результаті: забруднення промисловими відходами та сміттям повітря, 

водойм, землі та ландшафтів. Шахтні терикони, кар’єри, відвали, відстійники та 

накопичувачі займають великі площі та приводять до складної екологічної 

ситуації в Донбасі. Особливості спеціалізації Донбасу (гірничодобувна, 

металургійна, хімічна та виробництво будівельних матеріалів) та застарілий її 

технічний рівень зумовили на деяких територіях переселення людей через 

погіршення їх стану здоров’я. Значну екологічну шкоду територія зазнає 

внаслідок конфлікту [97]. 

Крім найочевидніших наслідків конфліктної ситуації у східних регіонах 

України, таких як загибель людей, знищення житлової та дорожньої 

інфраструктури, загальної руйнації, це призводить також до погіршення 

економічного стану країни, загрожує довкіллю, погіршує соціальні умови життя. 

В умовах конфлікту потрібно приділяти увагу цим можливим його наслідкам, та 

досліджувати їх комплексно, оскільки проблеми стану довкілля можуть легко 

перетворитися на загрози соціального характеру. Наприклад, сильне 

забруднення питної води чи пошкодження потужного промислового об’єкту 

неминуче призведуть до хвороб і загибелі людей, що в свою чергу викличе 

проблеми економічного характеру. Саме тому необхідне всеосяжне дослідження 

визначення наслідків конфлікту в Донбасі та шляхів їх вирішення. 

Достатньо детально вивчаються екологічні проблеми в світі та в України, 

але висвітлені ще не всі аспекти щодо визначення екологічного ризику та його 

впливу на розвиток туризму [401]. 

Раніше світова наукова спільнота не розглядала туризм як елемент ризик-

менеджменту, хоча деякі дослідження певних аспектів можна віднести до цієї 

проблематики, наприклад у В. Квартальнова, Г. Папиряна, В. Гуляєва [139]. 

Проблеми сталого розвитку туризму, до яких відносяться і можливі ризики, 

розглядалися лише епізодично у спеціальній літературі, як іноземній, так і 

вітчизняній. Серед них праці Д. Боуена, Є. Богданова, Р. Браймера, Д. Гілберта, 

С. Ванхілла, Л. Гринів, О. Дуровича, М. Долішнього, І. Зоріна, О. Кузьміна, М. 

Кабушкіна, К. Купера, В. Федорченка, Д. Флетчера, Н. Раскіна, В. Цибуха та ін.  
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Але питання визначення екологічного ризику, його впливу на розвиток 

туризму і стратегій поліпшення екологічної ситуації у регіоні залишається серед 

невирішених. 

Екологічні проблеми розглядалися вітчизняними науковцями під час 

роботи круглого столу «Екологічні наслідки збройного конфлікту на Донбасі: як 

відновити екологічну безпеку та екологічні права громадян?» у 2015 році, 

конференції «Перспективи відновлення Сходу України на засадах 

збалансованого розвитку» у 2015 році, у друкованих працях, звітах міжнародних 

організацій, перш за все ООН, ОБСЄ, ПРООН та деяких періодичних статтях. 

Але в них розглядаються тільки екологічні проблеми і не пов’язується стан 

довкілля з розвитком туризму [92, 160, 256, 257, 280, 282, 284]. 

Людство все більше усвідомлює, що екологічні ризики у новому 

тисячолітті стали найбільш актуальними по значенню в світі. Антропогенне 

навантаження на природу в деяких місцях перевищує всі можливі норми, що 

негативним чином відбивається на екологічному стані довкілля. 

Екологічні ризики — це ризики заподіяння непоправної і негативної шкоди 

природі. Реальність їх проявляється через забруднення повітря, водойм, 

руйнування ландшафту, виснаження ґрунту, вирубку лісів, знищення флори і 

фауни. Це може бути причиною підвищеної захворюваності населення, втрати 

природних ресурсів [98]. 

Проаналізувавши визначення поняття «ризик», подане різними 

науковцями, можна надати комплексне визначення: ризик розглядається як 

подія, яка в разі своєї реалізації може мати негативний вплив на досягнення 

поставлених цілей; як комбінація ймовірності події та її наслідків; як комбінація 

ймовірності події та її наслідків. 

Систематизацію бажано проводити за такими класифікаційними ознаками: 

природа екологічного ризику; джерело виникнення; вплив екологічного стану та 

характеру діяльності; імовірність збитку; термінова (часова) визначеність 

впливу; масштаб впливу; терміновість виникнення; вплив на людину.  
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Ефективні напрями зниження екологічного ризику дозволяє визначити 

класифікація. Екологічні ризики виділені окремою групою, що пов’язано з 

аналізом кризових ситуацій, що склалися в екологічній сфері, частотою таких 

ситуацій. У визначенні й оцінці екологічних ризиків вважаємо за потрібне 

виділити низку особливостей: цей вид ризиків пов’язаний з іншими ризиками; 

недостатність знань про рівень небезпеки; нормативно-законодавча база з 

питання; технологічний стан приладів; розвиток соціальної відповідальності 

суспільства по відношенню до раціонального використання та захисту довкілля 

[114]. 

Для кожного виду ризиків визначено свою градацію. Так, для медичних 

ризиків визначено такі категорії: низький рівень, середній, високий, дуже 

високий та швидкі зміни рівня. Для безпеки подорожей теж визначається 5 

категорій: несуттєвий рівень, низький, середній, високий та екстремально 

високий. Нарешті, для ситуації на автошляхах визначаються такі категорії 

ризиків: дуже низький, низький, керований, високий та дуже високий. 

Епідеміологічний та екологічний стан району передбачуваної поїздки має 

велике значення і саме він цікавить туристів перш за все. Тому країни зазвичай 

звертають значну увагу на відповідність саме цим критеріям, оскільки 

хвилюються за рівень попиту на туристичні послуги. Тому, виникає необхідність 

у розробленні заходів і вкладанні коштів в раціональне природокористування, 

охорону навколишнього середовища, створюючи заповідники, парки, очищаючи 

водойми, борючись з інфекціями, підтримуючи прийнятним санітарно-

епідеміологічний стан.  

Туризм може сприяти появі і розширенню масштабів подібних ризиків за 

рахунок збільшеного навантаження на природно-ресурсний потенціал. Але 

водночас саме завдяки туризму багато робиться для того, щоб сприяти 

зменшенню цих ризиків. Наприклад, екологічний туризм має в своїй основі такі 

принципи: 

- на охорону довкілля на місцях йде частина доходів від туризму; 
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- раціональне природокористування та природоохоронні вимоги закріплені 

на законодавчому рівні; 

- туристичні подорожі мають загальну мету: проведення досліджень. 

Завдяки застосуванню зазначених принципів відбувається боротьба з 

можливими екологічними ризиками в туристичних місцях [118].  

Міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, СОТ виконують функції з 

координації та стандартизації світової туристичної діяльності. Наприклад, 

конференції, генеральні асамблеї, та інші заходи, які вони організовують 

сприяють розробці необхідних практичних рекомендацій відповідно до норм 

розвитку туризму. Серед визначних подій конвенції та рекомендації ЮНЕСКО з 

охорони як природної, так і культурної та історичної спадщини людства. І 

Донбас не є винятком щодо необхідності їх виконання.  

З іншого боку, розвиток туризму залежить від екологічного стану території 

ймовірної дестинації, тому більш докладно зупинимось на цьому питанні. 

Конфлікти спустошують навколишнє середовище. Нажаль, у постконфліктних 

заходах на екологічні наслідки конфлікту звертають увагу лише інколи, хоча 

вони спричиняють значний вплив на стан здоров’я населення, довкілля та 

можливість отримання засобів до його існування. 

Конфліктні ситуації у високоурбанізованих, індустріальних територіях 

дуже загрозливі, оскільки можуть привести до екологічного забруднення та 

актуалізувати застарілі проблеми (Додаток Б, табл. Б.16−Б.17). Як бачимо, у нас 

можна констатувати обидва зазначені варіанти, а також погіршення 

геоекологічного стану довкілля [164].  

Отже, до екологічних ризиків впливу конфлікту на довкілля можна 

віднести: 

3.1. Руйнація цілісності ґрунтового покрову. 

Зазвичай руйнація цілісності грунтового покрову відбувається за рахунок 

впливу механічних факторів, проїзду по території важкої техніки (танки та інших 

типів гусеничної техніки). 
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Утворені рови руйнують структуру ґрунту, порушують територіальні 

ділянки її мешканців; крім того, порушення цілості дерну викликає ерозію 

ґрунту. Також порушуються шляхи міграції деяких видів тварин внаслідок дії 

рову великої довжини. Тварини можуть загинути у пастках, особливо коли вони 

знаходяться на шляхах міграції [118]. Лісові екосистеми знищуються практично 

повністю на значних територіях. Як свідчать екологи, потрібно близько 1 тисячі 

вантажівок типу КамАЗ для того, щоб закопати воронки від вибухів на ділянці 

15 на 15 км. Вміст важких металів у таких воронках може перевищувати норми 

у 150 разів [177]. 

Олексій Василюк, співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена 

НАН України, зазначає, що відбувається руйнація унікальних ландшафтів, серед 

яких — значні степові ділянки від вибухів та проїзду важкої військової 

бронетехніки, а також внаслідок зведення спеціальних укриттів. Тільки навколо 

Савур-Могили дослідники засвідчили 16 тис. вирв. О. Василюк наголошує, що 

це лише та інформація, яку відображено на доступних для аналізу аерокосмічних 

знімках NASA [160].  

В результаті потрапляння снарядів до грунту [160] утворюється значна 

концентрація важких металів. Дослідження, проведене на території степового 

заповідника «Крейдова флора» показали, що після розриву снаряду місткість 

титану перевищила у 150 разів, ванадію становить 100 мг/кг, перевищення по 

сульфатах у 2,3 рази, рухомих формах важких металів: свинцю — 1,3 рази, 

кадмію — 1,5 рази. Це пояснюється тим, що у ракетобудуванні застосовують 

саме зазначені метали. Дослідження проб грунту з інших постраждалих 

територій підтвердили значне отруєння та забруднення грунтів важкими 

металами. Отже, проведені дослідження стану грунтів східних територій довели, 

що відбулося значне забруднення ґрунтів ванадієм, стронцієм, титаном та 

кадмієм. Усе це отруює не тільки ґрунт, а і атмосферу, а отже з опадами 

потрапить у ґрунтові та поверхневі води [160] (Додаток Б, табл. Б.18−Б.20). 

3.2. Замінування території.  
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Значною проблемою є замінування території та проблема снарядів, які 

залишаються після боїв, і які в тому числі залишаються на 

сільськогосподарських угіддях, що в подальшому обробляються фермерами, 

місцевими жителями. Як зазначають представники ООН з гуманітарних питань, 

східна Україна поступово стає одним з найбільш замінованих регіонів в світі. У 

Міноборони раніше заявляли, що на розмінування цих територій може піти від 

10 до 15 років [177]. Сьогодні відсутні точні дані відносно кількості та місця 

розташування мін і інших вибухонебезпечних пристроїв. З врахуванням ситуації 

частково проводиться розмінування територій, які знаходяться на певній відстані 

від лінії розмежування. 

За даними ООН, тільки вздовж лінії зіткнення необхідно буде перевірити 

територію площею 300 км2. Додатково приблизно 20 тис. км2 складає площа 

непідконтрольних українському уряду територій, які також підлягають 

ретельній перевірці з приводу дотримання можливості безпечного пересування 

та відсутності вибухонебезпечних пристроїв. Роботи по розмінуванню території 

проводяться планово з 2015 року, але це довготривалий процес, який вимагає 

перш за все завершення конфлікту. Тільки після цього можна буде проводити 

роботи на всій території. Так зване несистемне розмінування місцевості, яке 

відбувається зараз переважно вздовж лінії розмежування та на окремих 

територіях свідчить про значну кількість забруднення території 

вибухонебезпечними пристроями. Якщо по цей час ми знаходимо такого роду 

відлуння Другої світової війни, то складно прогнозувати яким чином східні 

території вийдуть з цієї ситуації, враховуючи безконтрольний процес 

замінування. Як вважають фахівці, на Донбасі необхідно проводити так зване 

«гуманітарне розмінування» [401].  

3.3. Знищення лісів. 

Ліси Донецької області зазнали значних втрат в результаті бойових дій. 

Лісовий фонд регіону становить 214,5 тисяч гектарів, з яких 53 470 гектарів 

(41%) знаходяться на тимчасово окупованій території. З початком агресії проти 

України ліси Донецької області зазнали значних втрат: тільки в 2014 році в 
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результаті ведення бойових дій відбулося 154 лісових пожежі, які завдали шкоди 

4708 га лісу. Динаміка лісорозведення з 2013 року скоротилася в 16 разів: якщо 

в 2013 році було засаджено 729 га, то в 2017-му є тільки 45 гектарів нового лісу 

(Додаток Б, табл. Б.21 – Б.22) [132].  

Як свідчать дані дослідників, тільки на території Регіонального 

ландшафтного парку «Донецький кряж» і Національного природного парку 

«Святі гори» — двох заповідних об’єктів Донбасу, збитки від знищення лісу 

склали більше 14 млрд грн. Деякі екологи нараховують майже половину з 

наявних на Донбасі 150-ти понівечених вогнем об’єктів природно-заповідного 

фонду. 18% від площі лісів в межах лінії розмежування, або 36226,19 га; 23,19% 

від площі степів, або 113735,2 га степів; 14% від площі орних земель, або 

147044,56 га орних земель пошкоджено вогнем [160]. І як наслідок численних 

пожеж, страждають популяції червонокнижних видів, яких на Донбасі було 

достатньо багато [118].  

За деякими даними загалом постраждали до 17% лісових і 24% степових 

територій Донбасу від їхньої загальної площі [177]. Також значно збільшилися 

обсяги незаконної — так званої неконтрольованої — вирубки лісу.  

3.4. Пожежі та погіршення стану повітря. 

Пожежі можуть зруйнувати природні складові рекреаційного потенціалу, 

а саме, флору та фауну, природно-заповідний фонд, які є основою розвитку 

лікувального, спортивного, екологічного туризму. В результаті пожеж згоріло 

багато домівок місцевих мешканців, підприємств. 

Лісові та степові пожежі, нажаль, явище не рідке, але, внаслідок 

конфліктної ситуації на сході, вони виникали дуже часто. Так, тільки у 2014 р. 

пожеж було зафіксовано у 20 разів більше, ніж у 2013 р. [160]. 

Східноєвропейський підрозділ Глобального центру моніторингу пожеж на 

основі оприлюднених даних аналізу з супутника NASA зазначив, що у 2014 р. 

періодичність виникнення пожеж у лісах та степах на одиницю площі 

збільшилася у 2-3 рази  тільки у Донецькій області [160]. В той же час у 

прилеглих територіях України та Російської Федерації ніякого збільшення 
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показників не зафіксовано. О. Кравченко тільки за період чотирьох місяців 

активних дій у 2014 р. зафіксував 2901 випадок загоряння. Супутник надає 

збільшення пожеж у 15 разів, що перевищує показники 2013 р. Переважна 

більшість з них, а саме 81% локалізувалася на території степів та лісів, поля 

горіли рідше. 19% пожеж трапилося на території поселень та їх околиць, які 

відбувалися внаслідок потрапляння вогненебезпечних пристроїв. Треба 

враховувати, що супутник фіксує тільки ті пожежі, які більш тривалі у часі, а це 

свідчить про те, що їх неможливо загасити по відомим причинам. Тому таке 

катастрофічне вигоряння східних територій приведе до значних втрат флори та 

фауни, а також забруднення атмосфери [160].  

Останньому сприяв також той факт, що Луганська електростанція, 

відповідальна за виробництво майже 90% усієї електроенергії області, яка 

розташована у місті Щастя, використовувала вугілля низьких сортів з резервних 

запасів, оскільки було припинено постачання, звідси зниження виробничих 

показників та забруднення повітря. Також є дані про збільшення концентрації 

шкідливих речовин — продуктів вибуху (оксидів сірки, нітрогену тощо) у 5–8 

разів під час обстрілів [164]. Останні роки показують незначне зниження 

викидів, що пов’язано зі зменшенням військової активності [178]. 

Також великою проблемою є вибух газу, який виходить під часу видобутку 

вугілля та палаючі терикони, за деякими підрахунками зараз їх близько 300. 

Тобто близько 90 вугледобувних поселень Донбасу можуть постраждати від 

вибухів та радіоактивного пилу, який утворюється териконами [118]. 

3.5. Великі поховання. 

На територіях, де тривали бої, у разі поховання в неналежних, не 

відведених для цього місцях, в навколишнє середовище потрапляють токсини.  

Наслідком розкладання трупів є утворення отрути, яка викликає загрозу 

потрапляння у грунтові води чи водойми з дощами, отруюючи їх. Особливо 

небезпечні вони тим, що можуть проявляти свою дію не тільки відразу, а і через 

багато років, також можуть викликати небезпечні інфекційні захворювання. 
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Наразі дані стосовно значення воєнних поховань у погіршенні екологічної 

ситуації на Донбасі відсутні взагалі. 

3.6. Підтоплення шахт.  

Головним ризиком воєнних дій на сході є підтоплення шахт внаслідок 

підняття рівня ґрунтових вод. Неконтрольовані підтоплення охоплюють від 40 

до 50% площі гірничодобувних районів і призводять до порушення 

гідрогеологічної системи, а також забруднення підземних вод [164].  

Наслідком активного скорочення чи припинення видобутку вугілля у 

східних територіях України став підйом рівня підземних вод, що небезпечно для 

екологічного стану прилеглих земель, які можуть внаслідок цього 

заболочуватися та засолюватися. Значна заселена сьогодні територія може стати 

безлюдною внаслідок цього. Також, коли виймали вугілля з пластів, там 

утворилися тріщини, які тепер заповнюються водою, порода розкисає і стає 

слабкішим ґрунт, він осідає додатково. А враховуючи, що майже половина 

поселень Донбасу стоїть на таких пустотах, можуть почати тріщати будинки і 

рватися комунікаційні споруди (Додаток Б, табл. Б.23) [118]. 

3.7. Забруднення питної води. 

Про вплив конфлікту на якість питної води написано дуже мало, але можна 

припустити, що в такій ситуації якість її погіршена. Численні медіа неодноразово 

повідомляли про припинення водопостачання, пошкодження водоводів. За 

результатами проведених Міжнародною благодійною організацією «Екологія-

Право-Людина», м. Київ досліджень у м. Чугуїв на території Харківської області 

та у м. Щастя Луганської області хімічного складу води з р. Сіверський Донець, 

було встановлено майже подвійне перевищення по мінералізації у пробі в районі 

м. Щастя [160].  

Сильне забруднення питної води чи пошкодження потужного 

промислового об’єкту неминуче призведуть до хвороб і загибелі людей, що в 

свою чергу викличе проблеми як економічного, так і екологічного характеру. 

Сьогодні лінія фронту йде практично по Сіверському Донцю. Приблизно 70% 

вугільних підприємств розташовано на півдні області. Важливою є геологічна 
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будова краю, оскільки підконтрольна українському уряду територія розташована 

в основному, на Лівобережжі Сіверського Дінця — гіпсометрично вона 

знаходиться нижче. І якщо верховоди незаконних збройних угрупувань 

закриють шахти до певного горизонту, частина води з усім брудом попливе у 

сторону території, контрольованої Україною [164] (Додаток Б, табл. Б.24).  

3.8. Порушення екосистем та природоохоронних територій. 

Схід України є одним з небагатьох місць, де збереглися унікальні 

типчаково-ковилові цілинні степи, байрачні та заплавні ліси. Цінним природно-

ландшафтним спадком є крейдяні скелі, які потрапили в число визначних 

пам’яток всеукраїнського конкурсу «Сім природних чудес України». Важливо, 

що на територіях Донецької та Луганської областей, де ведуться бойові дії, 

знаходиться велика кількість об’єктів природно-заповідного фонду. Заповідні 

території були пошкоджені важким транспортом. Бойові дії на території 

Донецької та Луганської областей також призвели до забруднення земель і 

порушення ландшафтів природно-заповідного фонду. Зазнали негативного 

впливу землі національних природних парків «Меотида» і «Святі гори», 

відділення Українського державного степового природного заповідника 

«Хомутовський степ», регіональних ландшафтних парків та заповідників 

«Донецький кряж», «Слов’янський курорт», «Краматорський», «Зуєвський», 

«Клебан-Бик», відділення Луганського природного заповідника «Провальський 

степ», «Трьохізбенський степ», «Станично-Луганський». Численні об’єкти 

природно-заповідного фонду Донбасу постраждали від будівництва 

фортифікаційних споруд, вирубки лісових насаджень, лісових і степових пожеж, 

порушення екосистем [177].  

Воєнні дії на Донбасі призвели до значних екологічних наслідків впливу 

на рекреаційно-ресурсний потенціал, масштаби яких важко оцінити зараз, 

оскільки не проводиться система моніторингу за ними. Але питання це вкрай 

важливе, тому що потрібно зберегти наявні рекреаційні ресурси [114] (Додаток 

Б, табл. Б.25 – Б.26).  

3.9. Техногенна безпека. 
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Ще одним серйозним наслідком ведення бойових дій може бути небезпека 

руйнування підприємств, оскільки Донбас є регіоном з високою концентрацією 

об’єктів підвищеної небезпеки. До початку конфлікту тут діяло понад 6500 

промислових підприємств, серед яких значна кількість є підприємствами 

підвищеної еконебезпеки. Хімічні відстійники і відстійники шахтних солоних 

вод на сьогодні інтенсивно просочуються в ґрунт і змішуються з підземними 

ґрунтовими водами, що погіршує екологічний стан території, що могла би бути 

об’єктом туристичних дестинацій, у цілому. 

У звіті стосовно наслідків конфлікту на Донбасі для довкілля, 

оприлюдненому Українською Гельсінською спілкою з прав людини зазначено, 

що екологічний стан східних територій і раніше був незадовільним. Причина 

криється у великому навантаженні на природу з боку потужного промислового 

комплексу — вугільні, хімічні небезпечні «Стирол», «Азот» і «Лисичанський 

НПЗ», великі металургійні та цементні підприємства тощо. Конфлікт тільки 

поглибив та загострив існуючі екологічні проблеми регіону, який довго 

перебував у стадії застою, тому під час конфлікту екологічний стан був близьким 

до екологічної катастрофи, і міг піти різними небажаними шляхами [177]. 

Все це негативним чином відбилося на розвитку туризму в Донбасі, тому 

для реалізації регіональної екологічної політики слід використовувати такі 

механізми: законодавчо-правовий, управлінський, економічний. Вони 

включають: розробку законодавчої та нормативної бази щодо порядку 

виявлення, оцінку, інвентаризацію ресурсів, придатних для туризму, їх 

паспортизацію, реєстрацію, маркування туристичних ресурсів, встановлення їх 

правового режиму, проведення моніторингу відповідності нормативним 

вимогам; корегування законодавчих норм України стосовно планування 

забудови територій; забезпечення надійного достовірного збору, обробки, 

аналізу, збереження, використання і захисту туристичної інформації [178].  

Туристично-рекреаційна галузь економіки сходу України, що пережила 

спад туристичної діяльності 2014–2015 років, починаючи від 2016 р., має 

тенденцію до повільного зростання, що пов’язано зі зменшенням екологічного 
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ризику. У 2016 році потік туристів у регіоні порівняно до 2015 року зріс у 2 рази, 

проти 18% 2015 року до 2014 року [178]. Проте, продовжує спостерігатися 

тенденція збільшення осіб, які виїжджають за межі країни, у порівнянні з 

кількістю внутрішніх туристів. Хоча саме розвиток внутрішнього туризму ми 

вважаємо першочерговим (табл. 3.6, 3.7) [178]. 

Таблиця 3.6 

Основні показники розвитку туризму в Луганській області1 

Показники 
Роки 

2013 20141
 20151

 20161
 20171 20181 20191 

Кількість суб’єктів туристичної 

діяльності, усього (од.) 
225 15 11 19 

17 29 46 

у тому числі:  

- юридичні особи 
47 8 8 7 

7 8 7 

- фізичні особи - підприємці 178 7 3 12 10 21 39 

Середньооблікова чисельність 

штатних працівників, осіб 
154 21 17 27 

11 35 51 

Дохід від надання туристичних послуг, 

тис. грн. 

30795,

8 
601,3 821,1 1704,9 

1713,4 1722,3 1733,1 

Туристичні потоки, усього, осіб 34699 791 939 1896 2825 6261 10380 

у тому числі  

- іноземні туристи 
33 2 - - 

- - - 

- туристи-громадяни України, які 

виїжджали за кордон 
21709 762 872 1814 

2779 6175 8610 

- внутрішні туристи 12957 27 67 82 46 86 1770 
1 За винятком території непідконтрольної українському уряду 

Джерело: [178].  

 

Також в зазначений період збільшився майже в два рази дохід від надання 

туристичних послуг. Таблиця 3.7 демонструє, що після 2015 року Луганська 

область зайняла останнє 24 місце за основними показниками розвитку туризму в 

країні. Довкілля східних територій України значно постраждало внаслідок 

конфлікту. Для зміни ситуації на краще потрібно буде подолати негативні 

екологічні наслідки, спричинені конфліктом. Дієвим засобом подолання 

зазначеної проблеми може стати активне впровадження системи екологічного 

моніторингу, яка буде включати дистанційне зондування Землі для отримання 

супутникових даних. Високоіндустріалізований Донбас отримав потужний 

негативний вплив на екологічний стан, що призвело до серйозних ризиків 
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здоров’я цивільного населення, які з роками будуть підсилюватися, бо на думку 

лікарів, наслідки сильного стресу починають проявлятися через 3-5 років. 

Вони будуть проявлятися переважно у вигляді онкологічних та серцево-

судинних хвороб, що збільшить і без того високий рівень смертності населення 

в регіоні в майбутньому. Тому без міжнародної допомоги для зниження рівня 

безпеки та «озеленення» території регіону не обійтися [118].  

Таблиця 3.7 

Туристична діяльність в Луганській області 

Основні показники 2011 20151 20161 20171 20181 20191 

1. Кількість суб’єктів туристичної 

діяльності, (од.) 94 11 19 17 17 
 

39 

Частка у % 2,26 0,34 0,54 0,49 0,49 1,39 

Рейтинг 11 24 24 24 24 24 

2. Кількість туроператорів, (од.) 2 - - - - - 

Частка у % 0,28 - - - - - 

Рейтинг 24 24 24 24 24 24 

3. Кількість турагентів, (од.) 92 11 19 17 17 17 

Частка у % 2,80 0,43 0,67 0,60 0,60 0,60 

Рейтинг 9 24 24 24 24 24 

4. Кількість суб’єктів, що здійснюють 

екскурсійну діяльність, (од.) 
- - - - - 

- 

Частка у % - - - - - - 

Рейтинг 24 24 24 24 24 24 

5. Кількість туристів, обслугованих 

туроператорами та турагентами, (осіб) 
15558 939 1896 2825 6261 

10380 

Частка у % 0,84 0,04 0,07 0,10 0,13 0,17 

Рейтинг 18 24 24 24 24 24 

6. Кількість туристів, обслугованих 

туроператорами, (осіб) 
1199 - - - - 

- 

Частка у % 0,08 - - - - - 

Рейтинг 18 24 24 24 24 24 

7. Кількість туристів, обслугованих 

турагентами, (осіб) 
14359 939 1896 2825 6261 

10380 

Частка у % 1,80 0,10 0,24 0,33 0,13 0,17 

Рейтинг 11 24 24 24 24 24 
1 За винятком території непідконтрольної українському уряду. 

Джерело: розроблено автором на підставі [178].  

 

Однією з таких структур є міжнародна компанія International SOS, яка 

надає своїм клієнтам усі види допомоги (включаючи медичну) в усьому світі. Ця 

компанія складає та періодично публікує прогнози ризиків для мандрівників за 
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трьома категоріями: медичні ризики; безпека для мандрівників; ситуація та 

безпека на автошляхах [443]. Слід зауважити, що у прогнозах ризиків на 2018 рік 

[443], Україна виглядає досить-таки непогано, а подекуди й відверто привабливо. 

З іншої точки зору опублікований прогноз є досить об’єктивним, оскільки на 

територіях, де проводиться АТО, ризик безпеки подорожей позначено як 

екстремально високий, що цілком зрозуміло з практичної точки зору. З іншого 

боку, така подача інформації значно адекватніше оцінює ризики в’їзного туризму 

до нашої держави, ніж дослідження та рейтинги, які надають Україні категорію 

«ризик екстремально високий» через конфлікт на Донбасі (табл. 3.8) [443]. 

Таблиця 3.8 

Оцінка ризиків для в’їзного туризму в Україну, 2018 рік1 

Категорія ризику Рівень ризику Примітки 

Медичні ризики Середній  

Безпека подорожей Середній 
Екстремально високий у зоні 

АТО 

Безпека на автошляхах Дуже низький  
1 Джерело: [443]  

 

На рис. 3.11 [443] представлена карта «гарячих» точок світу, розроблена 

міжнародною компанією International SOS, де, на жаль, одна з таких відзначена 

й на території України.  

 

Рис. 3.11. Країни, не рекомендовані для відвідування туристами 

Джерело: [443] 
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Як бачимо з представлених міжнародних даних [443], Україна має 

негативний імідж серед туристів, що позначається на зниженні туристичних 

потоків. Туристи не наважуються їхати до України, зокрема Луганської та 

Донецької областей, тому потрібно зробити все, щоб вони побачили, що в 

Україні безпечно, в цих областях також, за винятком деяких районів. Слід більше 

займатися популяризацією країни, наприклад, через проведення «Євробачення», 

у результаті дуже позитивний звіт про безпеку, а багато туристів змінили своє 

попереднє ставлення до нашої країни навіть при тому, що у нас є конфлікт на 

сході [109].  

 

3.3. Індикативна оцінка факторів посконфліктного розвитку туризму 

східних регіонів України 

 

Для аналізу туристичних можливостей Донбасу та виявлення чинників 

постконфліктного розвитку туризму проведемо SWOT-аналіз. Це відомий 

інструмент, який дозволяє виявити фактори, що позитивно або негативно 

впливають на певні показники. Його зазвичай використовують при формуванні 

сценаріїв трансформації соціально-економічного розвитку території. 

Проведення SWOT-аналізу передбачає побудову матриці, в відповідні 

осередки якої заносяться сильні, слабкі сторони галузі, її можливості і загрози. 

Сильні сторони передбачають ті особливості, які представляють додаткові 

можливості (сприятливі обставини, які можна використовувати для розвитку 

галузі), а слабкі сторони (елементи, настання яких може мати негативний вплив 

на розвиток туристичного потенціалу) представляють відсутність чогось 

необхідного для функціонування туризму в регіоні або ті елементи, які 

негативним чином впливають на його розвиток. Відповідно до методики його 

проведення, в кожній групі сторін має бути не більше 10 показників, інакше 

процедура подальших дій значно ускладняється, стає громіздкою, втрачає свою 

об’єктивність і призводить до неефективного використання ресурсів. SWOT-
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аналіз туристичного потенціалу Донбасу, представлений в таблиці 3.9 [74, 160, 

164, 177, 178, 212, 244, 262, 401, 466]. 

Таблиця 3.9 

SWOT-аналіз туристичного потенціалу Донбасу 

Сильні сторони розвитку туристичної галузі 

(S) 

Слабкі сторони розвитку туристичної 

галузі (W) 

1 2 

1. Наявність різноманітного природно-

ресурсного потенціалу та історико-культурної 

спадщини для розвитку одразу кількох видів 

туризму: сільського, «зеленого», подієвого, 

етнографічного, екологічного, пригодницького, 

промислового, культурно-пізнавального, 

лікувального, спортивного, ділового 

2. Досвід проведення виставок, ярмарків, 

фестивалів, змагань з різних видів спорту, 

семінарів  

 3. Достатньо різноманітний розвиток 

підприємств харчування, що дозволяє 

організовувати тури для різного споживача  

4. Наявність науково-виробничого кластера в 

м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, 

м. Краматорськ  

5. Зацікавленість певної частини населення 

області в розвитку туризму  

6. Значний потенціал розвитку АПК завдяки 

родючим ґрунтам та традиціям землеробства  

7. Присутність міжнародних та гуманітарних 

місій, які надають економічну, технічну і 

соціальну допомогу регіону 

8. Сприятлива екологічна ситуація на півночі 

області завдяки відсутності промислових 

виробництв, що створює умови для розвитку 

сільського, зеленого туризму 

1. Близькість зони конфлікту, частина 

території непідконтрольна українській 

владі  

2. Невідповідність туристичних послуг 

міжнародним стандартам  

3. Низька конкурентоспроможність 

готельного фонду, нестача номерного 

фонду у випадку подальшого розвитку 

ринку туристичних послуг  

4. Недостатній туристичний брендінг 

регіону. Брак інформації про туристичний 

потенціал  

5. Застаріла транспортна система регіону. 

Відсутність сучасних автотранспортних 

засобів для обслуговування туристичних 

потоків  

6. Зруйнована туристична інфраструктура  

7. Екологічні проблеми в районах 

близькості до лінії розмежування  

8. Загроза для життя мирного населення 

внаслідок замінування частини території 

9. Порушення прав і свобод людини. 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 

Можливості (O) Загрози (T) 

1. Розвиток різноманітних видів туризму після 

завершення конфлікту  

2. Розвиток туристичної інфраструктури за 

рахунок залучення інвестицій  

3. Підвищення привабливості території на 

основі стабільної тенденції реалізації 

маркетингової стратегії  

4. Залучення висококваліфікованих спеціалістів 

з інших регіонів  

5. Можливість залучення додаткових 

фінансових ресурсів за рахунок участі у 

міжнародних проєктах соціально-економічного 

розвитку територіальних громад. 

1. Продовження конфлікту 

2. Недосконалість нормативно-правової 

бази  

3. Незадовільний стан розвитку 

інфраструктури  

4. Низький попит населення на туристичні 

послуги  

5. Жорстка конкуренція з боку інших 

регіонів України  

6. Відсутність програм підтримки 

туристичних фірм  

7. Переселення населення, особливо молоді 

в інші регіони  

8. Негативний імідж регіону, як небезпечної 

для відвідування території  

9. Низький рівень інвестиційної 

привабливості. 

Джерело: розроблено автором на підставі [74, 160, 164, 177, 178, 212, 244, 

262, 401, 466] 

 

Отримані результати SWOT-аналізу подано у вигляді матриці в табл. 3.10 

[74, 160, 164, 177, 178, 212, 244, 262, 401, 466]. Поле, де перетинаються сильні 

сторони, показує можливості, які можуть посилюватися під впливом сильних 

сторін. Поле перетину сильних сторін і загроз демонструє, які з них можна 

нейтралізувати за рахунок певних сильних сторін. Поле перетину слабких сторін 

і можливостей демонструє, які можливості скорочуються під впливом 

конкретних слабких сторін. Останній квадрат показує, які загрози посилюються 

під впливом певних слабких сторін. 
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Таблиця 3.10 

Матриця SWOT-аналізу постконфліктного розвитку туризму  

 O1 O2 O3 O4 O5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

S1               

S2               

S3               

S4               

S5               

S6               

S7               

S8               

W1               

W2               

W3               

W4               

W5               

W6               

W7               

W8               

W9               

 

 
 Вплив відповідних сильних, слабких сторін на відповідні 

можливості та загрози 

Джерело: розроблено автором на підставі [74, 160, 164, 177, 178, 212, 244, 

262, 401, 466]. 

 

За результатами проведеного аналізу можна зробити такі висновки про 

можливості постконфліктного розвитку туризму в Луганській області: вплив 

негативних факторів розвитку (слабких сторін) більш відчутно, ніж позитивних 

(30 негативних проти 28 позитивних виявлених взаємозв’язків). Тому 

песимістичний сценарій розвитку поки трохи перевищує оптимістичний, але 

незначно. 
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До ключових сильних сторін розвитку туризму відносяться: досвід 

проведення виставок, ярмарків, фестивалів, змагань з різних видів спорту, 

семінарів; достатньо різноманітний розвиток підприємств харчування, що 

дозволяє організовувати тури для різного споживача; наявність науково-

виробничого кластера в м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, м. 

Краматорськ. 

До ключових слабких сторін відносяться: недостатній туристичний 

брендінг регіону, брак інформації про туристичний потенціал; застаріла 

транспортна система регіону, відсутність сучасних автотранспортних засобів для 

обслуговування туристичних потоків; зруйнована туристична інфраструктура, 

наявність конфлікту на території. 

Виходячи з виявлених проблем розвитку туризму в регіоні, найбільш 

релевантний оптимістичний сценарій, який повинен формуватися навколо 

національних ідей, підкреслюючи унікальність, специфічність і винятковість 

кожного регіону України. 

Слід враховувати світовий досвід, використовувати інноваційні 

інструменти з метою сталого розвитку туризму. 

Враховуючи отримані за результатами проведеного аналізу дані, можна 

зробити наступні висновки стосовно сильних та слабких сторін деяких 

конкретних туристичних дестинацій.  

До сильних сторін розвитку культурно-пізнавального туризму можна 

віднести: наявність культурних, культових та історичних пам’яток, серед яких 

можна виділити: «Свято-Успенську Святогорську лавру» (м. Святогірськ), 

Старобільський монастир (м. Старобільськ), Свято-Миколаївський 

кафедральний собор (м. Старобільськ), церква рівноапостольних Кирила та 

Мефодія (с. Тишківка, Марківського району, Луганської області), Деркульський 

кінний завод, Свято-Троїцька церква (м. Біловодськ) і т. ін. В той же час 

незадовільний стан культурних та історичних об’єктів, і відносно низька безпека 

подорожей до архітектурних пам’яток гальмують розвиток цього виду туризму. 
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Перевагою розвитку лікувального туризму є наявність значної кількості 

лікувальних закладів, профілакторіїв, санаторіїв в Донецькій області, в 

Луганській області їх кількість і раніше була незначною. Незадовільний стан 

деяких об’єктів лікувального туризму, відсутність інвестицій, зношеність 

матеріально-технічної бази, зайнятість лікувальних об’єктів військовими 

частинами та переселенцями ускладнюють розвиток цього важливого для 

регіону напряму. В той же час слід відмітити ефективно працюючі підприємства 

санаторно-курортного комплексу: «Перлина» (смт Новопсков Луганська обл.), 

значна кількість підприємств в м. Слав’янськ (Донецька обл.). Гордістю регіону 

є унікальний спелеосанаторій — Соляна симфонія (м. Соледар Донецька обл.), 

один з трьох найкращих санаторіїв такого типу в Україні. 

До сильних сторін екологічного та «зеленого» туризму відноситься 

наявність важливих природних об’єктів, пам’яток природи, підприємств, що 

надають різні види туристичних послуг. Відсутність досконалої юридично-

правової бази, що регулює діяльність підприємств, що надають подібного роду 

послуги, відсутність комплексної маркетингової політики, недостатня кількість 

розроблених туристичних маршрутів не сприяють швидкому розвитку 

екологічного та «зеленого» туризму. Екскурсії до наявних природних заповідних 

територій в цей час відновлюються, з’являються нові екологічні маршрути (м. 

Кремінна Луганська обл.) 

Наявність природних ресурсів для розвитку пішохідного, лижного, 

водного, велосипедного туризму дають змогу розвивати спортивний туризм. А в 

м. Соледар (Донецька обл.) турист може побувати в унікальній соляній печері. 

Але зношеність матеріально-технічної бази і відсутність рекламних матеріалів 

для просування туристичних продуктів на загальноукраїнському ринку істотно 

гальмують цей процес. 

Можливості розвитку гастрономічного туризму на базі підприємства 

ARTWINERY (м. Бахмут Донецька обл.) та численних великих і малих 

підприємств з виробництва сирно-молочної та іншої продукції безмежні. 
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Враховуючи отримані результати, можна з впевненістю сказати, що 

постконфліктний розвиток туризму можливий, але за рахунок реалізації певних 

економіко-географічних чинників. 

До економіко-географічних чинників, які впливають на розвиток туризму 

ми відносимо: економіко-географічне положення; економічний рівень розвитку 

території; інвестиційна привабливість території; наявність достатньої кількості 

кваліфікованих кадрів; рівень розвитку транспорту; рівень цін на туристичні 

послуги; забезпечення житлом; демографічна ситуація; туристичний потенціал 

регіону; реальні доходи населення; бюджет вільного часу; соціальний стан; 

раціональне природокористування; розвиток агротуризму на базі найкращих в 

країні чорноземів; забезпечення розвитку середнього класу [98]. Приклади 

країн — лідерів з розвитку туризму доводять, що соціально-економічний стан 

може мати вирішальне значення для розвитку галузі, і туризм зазвичай залежить 

від загального економічного розвитку регіону. 

Луганська область до конфлікту була в числі найміцніших промислово-

економічних регіонів України та пропонувала потужний економічний потенціал. 

Нині ситуація змінилася, туризм у регіоні занепадає, тому аналіз впливу 

економіко-географічних чинників на розвиток туризму сходу України в 

конфліктний період є надзвичайно актуальним питанням. 

Економіко-географічні чинники розвитку туризму є досить популярним 

предметом дослідження вчених. Зокрема, російські дослідники А. Романов та Р. 

Саакянц стверджували, що економіко-географічні чинники впливають на 

розвиток туризму за двома напрямами: є об’єктом привабливості туристів та 

засобом розвитку туризму [289]. Проблеми впливу економіко-географічних 

чинників на розвиток туризму сходу України в умовах конфлікту вчені 

практично не досліджували. Історично Луганська область розвивалася як 

промисловий край. Проте в передконфліктний період у східних областях 

почалися структурні зміни в економіці, серед яких можна назвати і формування 

регіонального туризму. Конфлікт поставив перспективний напрям економічного 

розвитку східних областей України на грань остаточного зникнення. Тому 
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необхідно оцінити сучасний стан туризму регіону з точки зору впливу 

економіко-географічних чинників (рис. 3.12) [51, 59, 74, 78, 88, 242, 281, 284, 324, 

325, 346, 369].  

Розглянемо вплив основних економіко-географічних чинників на розвиток 

туризму регіону. 

 

Рис. 3.12. Чинники постконфліктного розвитку туризму сходу України 

Джерело: розроблено автором на підставі [51, 59, 74, 78, 88, 242, 281, 284, 

324, 325, 346, 369] 
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1. Економіко-географічне положення.  

За показником площі Луганська область посідає 10 місце серед областей, 

вона складає 26,7 тис. км, або 4,4% від території України. З них підконтрольна 

українській владі площа складає 18,8 тис. км2 території області, або 3,1% від 

території України. Область відноситься до північно-східної степової фізико-

географічної зони. Територією протікає 122 річки, серед найбільших: Сіверський 

Донець (265 км), Айдар (264 км), Лугань (198 км), Деркул (163 км), Красна (131 

км). В геоморфологічній структурі виокремлюють три області: Придонецьку 

рівнину, Донецьку височину та Старобільське плато. Останнє знаходиться в 

північній частині області та має нахил поверхні в бік долини Сіверського Дінця. 

Воно глибоко розчленоване річковою та яружно-балковою мережею [178]. 

Придонецька рівнина — це слабо хвиляста рівнина, яка має древні річкові 

тераси, видозмінені в процесі руйнації. Донецька височина — представляє собою 

давню гірську систему, зруйновану з часом. Найвищою точкою є г. Могила 

Мечетна (367 м) [51]. Ґрунти області строкаті і різноманітні (біля 200 видів). 

Особливістю краю є велика наявність найбільш цінних грунтів — чорноземів. 

Серед негативних природних явищ слід зазначити розвиток ерозійних процесів 

в краї, що пояснюється наявністю горбкуватого характеру рельєфу, 

континентального клімату, особливостей рослинності. Луганська область 

входить до Українського степового зоогеографічного округу. Флора і фауна 

краю характерні для степового округу. Середньомісячні температури: літня — 

(+) 24,7°С, зимня — (−)6,3°С. Кількість опадів — 500 мм в рік. Область має 

внутрішні кордони, межуючи з Харківською та Донецькою областями, та 746 км 

Державного кордону з областями Російської Федерації — Бєлгородською, 

Воронезькою, Ростовською. Луганська область представлена 926 поселеннями, 

серед яких 37 міст, 18 районів, 109 селищ міського типу, 780 сільських населених 

пунктів. На цей час українській владі підконтрольні: 3 міста обласного 

підпорядкування — Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, 12 малих міст, 28 

селищ міського типу, 517 сільських населених пунктів; 12 районів — 

Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, 
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Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-

Луганський, Старобільський, Троїцький [78]. 

Наявне населення станом на 01.01.2018 (за даними Державної служби 

статистики України) склало 2167,8 тис. осіб, або 5,1% від населення України. 

Чисельність наявного населення на території, підконтрольній українській владі 

на 01.01.2018 склала 692,4 тис. осіб. Додатково зареєстровано 296,7 тис. 

внутрішньо переміщених осіб. Чисельність населення м. Сєвєродонецьк склала 

на цей же період 114,6 тис. осіб [242]. 

Головними природними рекреаційними ресурсами області можна назвати 

мінеральні води, які розташовані переважно у північних районах. Серед центрів 

можна назвати смт. Новопсков (хлоридно-натрієві малої мінералізації), 

Попаснянський р-н (гідрокарбонатно-сульфатні, сульфатні і сульфатно-хлоридні 

натрієві малої і середньої мінералізації), Попаснянський, Старобільський р-ни 

(бромні хлоридні натрієві), м. Кремінна (слаборадонові).  

Станом на 01.01.2018 на підконтрольній українському уряду території 

області розташовано 139 територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного та місцевого значення загальною площею 75,495 тис. га. 

Економічні показники та питома вага області в економіці України значно 

знизилися по відомим причинам та складають приблизно 1–2% [59]. Отже, 

економіко-географічне положення регіону є вигідним з точки зору можливості 

розвитку туризму в перспективі. 

2. Економічний рівень розвитку території. 

Оцінювання стану економічного розвитку території пропонується 

здійснити за наступними показниками, наявними в офіційних джерелах 

статистики (табл. 3.11); їх динаміка в розрізі областей України представлена у 

Додатку Б.  

Огляд основних показників (Додаток Б) демонструє незначне зростання 

заробітної плати та скорочення зайнятості. Дещо відрізняється по областях 

ситуація із злочинністю, але за останні три роки вона стабільно зростає. 
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Таблиця 3.11 

Система показників оцінювання впливу основних економіко-

географічних чинників на розвиток туризму регіону 

Показник Додаток 

Зайнятість населення у віці 15–70 років, % Таблиця Б.9 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн. Таблиця Б.10 

Економічно-активне населення, % до населення віком  

15–70 років 

Таблиця Б.11 

Кількість виявлених злочинів, випадків* Таблиця Б.12 

Рівень безробіття, %, вік 15–70 років Таблиця Б.13 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. Таблиця Б.14 

Чисельність населення Луганської області станом на 01.01.2018 р. Таблиця Б.15 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення по населеним пунктам (тис. т) 

Таблиця Б.18 

Основні забруднювачі атмосферного повітря Таблиця Б.19 

Динаміка забруднення атмосферного повітря, в тому числі 

понайпоширеніших речовин у розрізі населених пунктів у 2016 році 

Таблиця Б.20 

Лісовідновлення за 2017 рік Таблиця Б.21 

Лісорозведення (створення нових лісових насаджень) за 2017 рік Таблиця Б.22 

Землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць  

Таблиця Б.23 

Водні об’єкти Луганської області Таблиця Б.24 

Структура природно-заповідного фонду Луганської області станом на 

01.01.2018 року 

Таблиця Б.25 

Динаміка структури природно-заповідного фонду Таблиця Б.26 

Джерело: складено автором 

 

Для об’єктивної оцінки впливу основних економіко-географічних 

чинників на розвиток туризму було проаналізовано економічний стан Луганської 

області, а саме: структурні зміни в промисловому комплексі, стан транспортної 

інфраструктури, інвестиційну привабливість, туристичний потенціал регіону, 

розмір доходів місцевого населення, основні показники розвитку туризму в 

Луганській області у досліджуваний період, динаміку надходжень туристичного 

збору за 2015–2018 рр. [98]. 

У Луганській області зафіксовано значні матеріальні втрати, що 

підтверджено погіршенням економічних ознак розвитку області та втрачання 



 
219 

 

деяких активів. Згідно із даними офіційної статистики, станом на 1 вересня 2014 

року у Донбасі було пошкоджено або зруйновано 217 об’єктів освіти, 45 — 

охорони здоров’я, 51 — культурного і спортивного призначення, 81 

адміністративну будівлю, 14 об’єктів торгівлі та 132 промислові об’єкти. Тоді 

збитки оцінювали у 4 млрд. 788 млн. гривень [59]. 

Протягом 2017 року промисловий комплекс Луганської області зазнав 

структурних змін. У добувній промисловості на 1,8 в. п., металургійному 

виробництві на 20,9 в. п., виробництві коксу і продуктів нафтоперероблення на 

6,1 в. п. відбулося зменшення обсягів виробництва продукції. Але у целюлозно-

паперовому виробництві на 8,6 в. п., машинобудівному комплексі на 4,5 в. п., 

виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 4,3 в. п., текстильному 

виробництві, виробництві одягу на 0,4 в. п. частка продукції збільшилася [178]. 

Сьогодні виробничу діяльність у промисловому комплексі провадять 438 

промислових підприємств, з них 6 — великих, 77 — середніх, 355 — малих. 

Основні підприємства зосереджені в містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, 

Лисичанськ, Кремінна. В результаті подій 2014–2020 рр. були пошкоджені 

інфраструктурні об’єкти [178]. 

Наприклад, станом на вересень 2014 року в регіоні ушкоджено 18 об’єктів 

поштового зв’язку, унаслідок цього розмір збитків склав близько 7,7 млн. грн. 

Зіпсовані об’єкти інфраструктури (будівлі, комунікації) всіх ТЕС Донбаської 

енергосистеми, а саме: Старобешівська ТЕС, Слов’янська ТЕС, Курахівська 

ТЕС, Зуївська ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Миронівська ТЕС [281]. 

За даними Луганської ОДА, унаслідок терористичних дій незаконних 

збройних формувань на території Луганської області протягом 2014–2016 рр. 

завдано шкоди 9 000 об’єктам інфраструктури, на відновлення яких необхідно 

приблизно 9 млрд грн. Серед них 7 000 — об’єкти житлового фонду, 449 — 

об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури, 94 — заклади охорони 

здоров’я, 113 — навчальні заклади, 14 — промислові об’єкти, 256 — об’єкти 

інженерних мереж, 79 — заклади культури та спорту [178]. 
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Протягом 2015–2016 рр. відновлено 1889 об’єктів на загальну суму 316,4 

млн грн: 1722 об’єктів житлового фонду, 11 об’єктів інженерної мережі, 16 

закладів охорони здоров’я, 48 навчальних закладів, 29 закладів культури та 

спорту, 3 об’єкти промисловості, 57 об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури [324]. 

У Програмі економічного і соціального розвитку Луганської області на 

2018 рік міститься Генеральний план відбудови інфраструктури поселень, 

пошкоджених або зруйнованих унаслідок збройного конфлікту, до якого 

ввійшли 7 627 об’єктів, сума збитків яких становить 9,0 млрд грн (табл. 3.12) 

[281]. 

Таблиця 3.12 

Генеральний план відбудови інфраструктури поселень 

Луганської області 

Показник Кількість об’єктів, (од.) Сума збитків, млн грн 

Об’єкти житлового 

фонду 

7057 (з них зруйновані 465, 

пошкоджені 6 592) 
836,914 

Інженерні мережі 81 360,994 

Заклади охорони 

здоров’я 
10 49,042 

Навчальні заклади 25 198,971 

Заклади культури та 

спорту 
13 38,235 

Заклади соціального 

захисту 
1 5,0 

Об’єкти 

промисловості 
15 1 661,362 

Дороги та мостові 

споруди 
346 5 732,246 

Адміністративні 

будівлі 
21 91,389 

Інші 58 48,923 

Усього 7 627 9 023,076 

Джерело: [281] 

Підсумовуючи, можна зазначити, що економічний стан області зазнав 

значних негативних змін і для відродження потрібні значні ресурси та повна 
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модернізація виробництва і зміна спеціалізації регіону у напрямі розвитку сфери 

обслуговування. 

3. Рівень розвитку транспорту. 

Важливе значення для успішного розвитку індустрії туризму має 

інфраструктура, а саме: комунікації, транспортні послуги, інженерні споруди, 

дороги, суміжні підприємства, що допомагають мандрівникам користуватися 

туристичними ресурсами. Саме транспортна інфраструктура регіону значно 

постраждала, адже її наявність є запорукою успішного розвитку туристичної 

галузі. У Донецькій та Луганській областях станом на вересень 2014 року було 

пошкоджено або зруйновано 962 км автошляхів (250,5 км у Донецькій області та 

711,5 км у Луганській області), 24 мости й шляхопроводи довжиною понад 2 394 

погонні метри [242]. Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С. Прокоф’єва та 

Міжнародний аеропорт Луганськ унаслідок сумних подій втрачені. 

З огляду на запровадження тимчасового припинення переміщення 

вантажів через лінію зіткнення в межах області шляхами залізничного й 

автомобільного сполучення у 2017 році різко зменшилися обсяги перевезення 

вантажів залізничним транспортом, однак поступово збільшується перевезення 

автомобільним транспортом [178]. Не вистачає залізничних ліній, які б 

з’єднували територію, особливо в Луганській області, тому що основні з них 

знаходяться на лінії розмежування, де залізничний рух припинено з причин 

безпеки. 

Негативними тенденціями, що перешкоджають розвитку галузі, окрім 

АТО, є збільшення експлуатаційних витрат підвищенням цін на енергоносії, 

паливо, матеріали, запчастини, зношеність пасажирського рухомого складу та 

незадовільний стан автодоріг, пошкоджені тролейбусні лінії [110]. 

Аеропорт у Сєвєродонецьку розташований у районі проведення АТО на 

відстані 20 км від лінії розмежування. Це створює підвищену небезпеку його 

функціонування, тому у 2016 році ухвалено рішення про припинення юридичної 

особи КП Міжнародний аеропорт Сєвєродонецьк способом ліквідації [178]. 
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Таким чином, досліджуваний регіон має низький рівень розвитку 

транспорту, що негативним чином відбивається на розвитку туризму, тому 

подолання цих перепон повинні бути в пріоритеті. 

4. Інвестиційна привабливість території. 

Внаслідок конфлікту в регіоні, ускладнення технологічного й виробничого 

процесу, виникнення логістичних проблем (переважна частка іноземних 

інвестицій залучена у промисловість), більшість підприємств, які займаються 

залученням іноземних інвестицій, суттєво зменшили інвестиційну діяльність. Це 

пояснюється тим, що багато підприємств залишилися на території 

непідконтрольній українській владі, тому втратили ринки збуту і розірвали 

коопераційні зв’язки з відповідними контрагентами [178].  

Відтік інвестицій простежується в переважній більшості видів економічної 

діяльності, зокрема, у промисловості (на 21,2%), гуртовій та роздрібній торгівлі, 

ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 19,7%), у сфері операцій з 

нерухомим майном (на 21,3%). Загальне скорочення інвестицій у Донбасі таке: 

Донецька область — 33,2%; Луганська область — 38,3% [242]. 

Луганська область має недостатній рівень інноваційних процесів, що 

виявляється в малій кількості підприємств, які ініціюють інноваційну діяльність, 

та незначній частці інноваційної продукції в загальному обсязі виробленої 

продукції [325]. 

Умови роботи інвесторів погіршилися. В той же час в регіоні збільшилося 

число грантових можливостей, значні фінансові потоки дали змогу відновлювати 

потроху інфраструктурні об’єкти, які взагалі не знали ніякої реконструкції. 

Діяльність міжнародних організацій допомагає вирішенню соціальних та 

економічних проблем, зменшує навантаження на бюджети всіх рівнів, поліпшує 

умови життя населення, створює умови для збереження кваліфікованих трудових 

ресурсів, що є суттєвим внеском у підтримку інвестиційного клімату області. 

Понад 30 міжнародних організацій загалом працюють в області. Найвагоміший 

внесок в справу допомоги постраждалому регіону здійснюють Європейський 

Союз, уряди Японії, Швейцарії, Швеції, США, Великої Британії, Німеччини, 
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Данії. У 2016 році донорами виділено понад 190 млн грн на фінансування понад 

200 проєктів з поліпшення інфраструктури та забезпечення економічного 

розвитку регіону [178]. І цей процес продовжується, що можно простежити на 

появі оновлених соціальних споруд в регіоні. 

Отже, постконфліктна територія має шанси підвищення інвестиційної 

привабливості за рахунок активізації участі міського та сільського населення у 

численних програмах, грантах іноземних країн та урядів, міжнародних 

організацій. 

5. Забезпечення житлом. 

Забезпечення житлом мешканців області є однією з найгостріших 

соціально-економічних проблем. Недостатньо високий рівень доходів населення 

призводить до того, що попиту на житло не було. Після 2014 р. ситуація 

змінилася, це стосується перш за все міст регіону: внутрішньо переміщені особи, 

які мають житло на іншій території, вимушені винаймати житло в цих умовах. 

Звідси в деяких містах з’явився попит на житло, зросли ціни. В той же час 

внутрішньо переміщені особи потребують у власному житлі і це велика 

проблема, адже тільки одиниці спроможні купити собі нове житло [178]. 

Проблема полягає в тому, що житлове будівництво практично не велося, 

лише відбувався ремонт та відновлення пошкоджених об’єктів. За офіційними 

даними на підконтрольній українському уряду території внаслідок бойових дій, 

зіпсовано та спустошено 7346 об’єктів житлового фонду [322]. 

Таким чином, вирішення житлової проблеми внутрішньо переміщених 

осіб та іншого населення сприяло б нормалізації соціально-економічного 

становища сімей та загальному благоустрою і доброту.  

6. Демографічна ситуація. 

Демографічна ситуація в області внаслідок конфлікту залишається 

складною і погіршується. Незважаючи на суттєве зниження протягом 2014–2019 

років облікової чисельності населення Луганської області з 2239,5 тис. до 2151,2 

тис. осіб, регіон входить до 10 найбільших за людністю областей України 

(рис. 3.13) [74]. 
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Рис. 3.13. Динаміка кількості населення в Луганській області, тис. осіб1 

1З 2014 р. дані наведено без частини тимчасово окупованих територій 

Луганської обл. 

Джерело: розроблено автором на підставі [74] 

 

31,9% від загальної кількості наявного населення, або 692,4 тис. осіб 

проживають на території області, підконтрольній діяльності органів української 

влади. Також 296,7 тис. осіб, які отримали статус внутрішньо переміщених, що 

на 4 тис. осіб більше ніж торік зареєстровано станом на 2017 рік [178].  

Істотні зміни у розселенні міського і сільського населення протягом 2010–

2019 років відбулися за рахунок переселення значної частини населення з 

південних районів області внаслідок конфлікту на північні території, або в інші 

області та країни світу. Облік таких людей не проводився, тому інформація 

відсутня (рис. 3.14) [74].  
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Рис. 3.14. Динаміка чисельності міського та сільського населення в 

Луганській області1 

1З 2014 р. дані наведено без частини тимчасово окупованих територій 

Луганської обл. 

Джерело: розроблено автором на підставі [74] 

 

Основними соціально-демографічними тенденціями регіону у 

постконфліктний період стали:  

- збільшення чисельності міського та сільського населення області за 2014–

2015 рр. за рахунок міграційного скорочення на території, не підконтрольній 

українській владі. Позитивну динаміку в питанні збільшення чисельності 

населення демонструють міста — Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Старобільськ, 

Рубіжне, Кремінна. Після 2016 р. починається новий міграційний відтік 

населення: повернення на непідконтрольну територію, переміщення у більші 

міста України, зовнішня міграція; 

- чисельність зареєстрованих новонароджених скоротилась. У зв’язку з 

відсутністю інформації по частині території, непідконтрольної українській владі, 

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,003.10

1986.4

1971.6

1959

1945.3

1928.3

1916.2

1908.5

1884.7

1872

308.4

304.8

301

297.5

294.1

291.9

289.2

286.7

283

278.8

Міські поселення Сільська місцевість



 
226 

 

здійснення розрахунків щодо коефіцієнту народжуваності по області є 

некоректним; 

- серед основних причин смертності населення є хвороби системи 

кровообігу (10164 особи), новоутворення (1630 осіб), хвороби органів травлення 

(704 особи); 

- внаслідок збільшення чисельності міграційних процесів відбулося 

скорочення населення на 30,6% у порівнянні з 2014 р. Процес міграційного 

зменшення населення був характерний як для міських поселень, так і для 

сільських; 

- чисельність молоді віком до 17 років за 2014–2016 рр. складала: 2014 р. 

— 334034 осіб, 2015 р. — 111000, 2016 р. — 109000 осіб [59]; 

- продовжуються депопуляційні процеси: суттєву небезпеку представляє 

міграційний рух на території Луганської області, особи з числа внутрішньо 

переміщених вимушені вертатися у свої домівки з фінансових причин 

неможливості оренди житла;  

- важко визначити реальну кількість чисельності внутрішньо переміщених 

осіб та осіб пенсійного віку, через постійну міграцію і це викликає проблемні 

питання [109]. 

Проведений аналіз показав, що регіон має низку негативних соціально-

демографічних тенденцій, які не сприяють постконфліктному розвитку туризму. 

Якщо терміново не запровадити певні міри, туризм нікому буде розвивати, як і 

будь-яку іншу галузь. 

7. Туристичний потенціал регіону. 

Потенціал туристичних можливостей Луганської області досить багатий. 

Кожен район Луганщини має широкий спектр туристичних ресурсів, історико-

культурну спадщину, традиції гостинності [105]. Протягом 2017 р. Луганською 

ОДА проведено заходи з інвентаризації наявних туристичних ресурсів, 

розроблено та оновлено Туристичний паспорт області, який налічує 606 

туристичних об’єктів, 25 готелів, 11 садиб, 27 турагентів [178]. 
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Серед туристичних об’єктів 152 релігійні заклади, 21 музей, ландшафтний 

парк, 95 природоохоронних територій Луганської області, 1 печера, 19 джерел, 

14 оздоровчих комплексів, 20 баз відпочинку, 11 закладів відпочинку та розваг, 

3 заклади культурного дозвілля, 194 пам’ятники, 30 об’єктів туристичної 

діяльності сьогодні не функціонують з огляду на проведення АТО або 

потребують відновлення [178]. 

До основних проблем туризму області можна віднести: 

- наявність конфлікту; 

- відсутність фінансової підтримки на розвиток галузі; 

- невідповідність міжнародним стандартам якості надання туристичних 

послуг; 

- слабко розвинена логістика для туристів у регіоні; 

- недостатній рівень поінформованості міського населення про можливості 

відпочинку в регіоні. 

Отже, незважаючи на конфлікт та лише частину туристичного потенціалу, 

східний регіон має в своєму арсеналі достатньо ресурсів, які потребують у 

відновленні та розвитку [178].  

8. Реальні доходи населення, бюджет вільного часу, соціальний стан.  

Важливу роль для розвитку регіонального туризму має розмір доходів 

місцевого населення, яке і є основним споживачем туристичних послуг регіону, 

оскільки в умовах конфлікту мало охочих з інших регіонів приїхати на схід. У 

групі економіко-географічних чинників саме вони посідають чільне місце. 

Тому окремо проаналізуємо заробітну плату. За даними офіційної 

статистики, розмір середньої зарплати в області станом на 2017 рік становив 5 

868 грн, що вище рівня мінімальної заробітної плати у 1,8 рази. У порівнянні з 

2016 роком цей показник збільшився на 24,8% (рис. 3.15) [213]. 
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Рис. 3.15. Динаміка середньої заробітної плати у 2016–2018 рр. 

Джерело: розроблено автором на підставі [213] 

 

Лідерами по зростанню заробітної плати у 2017 році були такі види 

економічної діяльності:  

- державне управління й оборона — 2,9%; 

- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 

39,4%. 

Однак не варто забувати, що за цей же період зріс рівень інфляції, а це не 

може не позначитися на рівні і якості життя. Водночас, знизилися розміри 

заробітної плати від 1,2% у добувній промисловості до 17,2% в освіті [88]. 

Незначне коливання в бік збільшення відбулося також в сільському 

господарстві, мисливстві, лісовому та рибному господарстві. У сфері 

обслуговування, торгівлі заробітна плата не перевищувала 66,0% від середнього 

рівня по економіці [88].  

Тож можна зробити висновок про низький середній рівень доходів 

місцевого населення, що також ускладнює розвиток внутрішнього туризму. 

Однією з найгостріших соціальних проблем, яка до цього часу залишається 

не вирішеною, є проблема несвоєчасної виплати заробітної плати. Найбільша 

заборгованість спостерігається у промисловості (особливо в вугільній) та 
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складає 513,7 млн грн, або 92,2% від загальної суми заборгованості серед галузей 

економіки області. 

Це сприяло невтішним змінам ринку праці області. Так, в останні роки 

намітилася негативна тенденція зменшення кількості економічно активного 

населення в працездатному віці. Люди тікали від війни та їхали з регіону на 

«пошуки кращої долі» з метою забезпечення своїх родин. Відбулося падіння за 

цим індикатором майже в три рази у порівнянні з 2014 роком. Так чисельність 

економічно активного населення у працездатному віці у 2014 році складала 953,3 

тис. осіб, а у 2017 році вже лише 330,7 тис. осіб. Зайнятість населення не 

перевищує 60% [110]. І ця тенденція продовжується. 

9. Наявність достатньої кількості кваліфікованих кадрів. 

Період нестабільності та складних соціально-політичних умов, що склався 

в Україні, певним чином вплинув і на ринок праці Луганської області. У зв’язку 

із зазначеними подіями роль промислового комплексу регіону почала різко 

зменшуватися, що пов’язано з поділом території, через що український уряд не 

контролює значну частину підприємств, розташованих на півдні, а це переважно 

вугільні та металургійні комбінати. А на півночі області завжди переважав 

аграрний комплекс, який зараз активно розвивається, звідси є потреба у 

підготовці кваліфікованих працівників для цієї галузі. 

Відбувається погіршення соціального рівня населення, підвищення рівня 

безробіття. Процес працевлаштування безробітних на постійне місце роботи 

значно ускладняється тим, що на ринку праці існує дисбаланс попитом та 

пропозицією на робочу силу. Для подолання цієї проблеми проводиться 

моніторинг стану питання по кожному показнику, що дає можливість розробити 

шляхи їх усунення [178]. 

Станом на 01.05.2016 р. в області простежується дві тенденції, з одного 

боку: існує дефіцит кваліфікованих працівників по багатьом спеціальностям, з 

другого: паралельно значна кількість претендентів на одне вільне робоче місце 

[346]. 



 
230 

 

Більш докладно сучасні тенденції ринку праці можна визначити наступним 

чином: 

- зростання міграційних потоків серед економічно активного населення у 

інші країни (Росію та країни Європи); 

- збільшення рівня безробітних та скорочення чисельності населення у 

зв’язку із проведенням антитерористичної операції на території області, що 

привело до скорочення зайнятого населення; 

- баланс попиту та пропозицій на робочі кадри відсутній;  

- зростання кількості неформально зайнятого населення в міській 

місцевості, а також серед осіб з низькою кваліфікацією, особливо у будівництві, 

сфері торгівлі та послуг; 

- збільшення вакансій для робітників у порівнянні з вакансіями для 

службовців та осіб без кваліфікації. 

- відтік робочої сили у зв’язку із проведенням антитерористичної операції 

через строкову військову службу та службу за контрактом [109]. 

Ринок праці Луганської області характеризується постійним попитом на 

робітників експлуатації та контролювання за роботою технологічного 

устаткування, з обслуговування, кваліфікованих робітників з інструментом 

(13,6%), складання устаткування та машин (27,9%), працівників сфери торгівлі 

та послуг (9,8%) та професіоналів (10,2%) [346]. 

Отже, аналіз ринку праці показав, що в регіоні є потреба у 

висококваліфікованих спеціалістах для туристичної сфери та можливості їх 

підготовки на базі існуючих ВНЗ та середніх професійних навчальних закладів. 

10. Раціональне природокористування. 

Туризм здійснює вплив на раціональне природокористування прилеглих 

територій. Перш за все, це відбувається шляхом непомітного впливу на державні 

структури та громадськість, які вимушені приймати певні рішення, закони, 

постанови на користь розвитку охорони довкілля та його збереження.  

Проте, слід взяти до уваги той факт, що існує досить складний 

взаємозв’язок між довкіллям і туризмом, який є не лише значним сегментом 
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індустрії гостинності, а й галуззю інтенсивного природокористування. З 

протилежного боку, туризм може здійснювати негативний вплив на довкілля, 

порушуючи устрій природних біогеоценозів та викликаючи непорозуміння в 

суспільстві з цього приводу [109]. 

Тому дані, що характеризують його швидкий розвиток повинні 

супроводжуватися і показниками збільшення споживаних ресурсів і відходів, що 

утворюються, а це дуже актуально в наш час [195, 334]. Будь яка людина, а 

турист тим більше, завжди прискіпливо відноситься до стану довкілля та 

атмосферного повітря, як одного з його складових. Це в наш час є однією з 

важливіших соціально-екологічних проблем як світу, так і окремого регіону. 

Загальноприйнятими головними забруднювачами повітря вважаються 

промисловість, побутове господарство та автомобільний транспорт. І саме від 

обсягу викидів шкідливих речовин залежить рівень забруднення атмосфери. 

Підприємства у повітря викидають різні шкідливі речовини переважно це гази та 

пил. Останній, є дуже небезпечним та впливає на стан атмосферного повітря. 

Основними шкідливими домішками, що надходять в атмосферу є діоксид сірки, 

діоксид азоту, оксид вуглецю [284]. 

На рівень забруднення атмосфери впливають: географічне розташування 

міста, метеорологічні умови, концентрація розміщення продуктивних сил в 

регіоні. Наприклад, під час туману концентрація забруднюючих речовин 

збільшується, тому з ними пов’язують смоги. 

Інтенсивна сонячна радіація викликає фотохімічні перетворення речовин, 

утворення другорядних продуктів та домішок. Тому в сонячні дні, внаслідок 

фотохімічного ефекту, якщо атмосфера забруднена, буде формуватися смог [34].  

Територіальна концентрація промисловості, застарілість обладнання 

підприємств також сприяють підвищенню рівня забруднення атмосфери. 

Лисичансько-Рубіжанський регіон виступає крупним промисловим вузлом 

України, який має у своєму складі потужні хімічні, нафтохімічні, вугільні та 

машинобудівні підприємства. Цей промисловий центр складає 7% площі 
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Луганської області, а територіальна близькість Лисичанська, Сєвєродонецька та 

Рубіжного сприяє підвищенню рівня екологічного впливу [105]. 

Стан атмосферного повітря, внаслідок викидів стаціонарними та 

пересувними джерелами наведений в Додатку Б, табл. Б.17 [284]. 

Як показує аналіз представленої таблиці, загалом по області йде хоча і 

незначне, але поступове зниження обсягів викидів шкідливих речовин. Це 

пов’язано з тим, що деякі екологічно небезпечні підприємства або знизили темпи 

виробництва, або взагалі закрили його. Також слід звернути увагу на відсутність 

статистичних даних від підприємств, які розташовані на непідконтрольній 

території області. Тобто аналіз екологічного стану області представлено не в 

повному обсязі. Динаміка викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

по містам та районам області наведена в (Додаток Б, табл. Б.16–Б.20). 

Серед представлених до аналізу міст, лідером по кількості викидів в 

атмосферне повітря у 2016 році став Лисичанськ, в якому розміщено найбільшу 

кількість екологічно небезпечних виробництв. Загальні обсяги викидів брудних 

домішок в атмосферу по області склали у 2015 році 115,2 тис. т, а у 2016 році вже 

155,5 тис. т, що на 40,3 тис. т. більше порівняно з попереднім роком та склало 

135% до 2015 року [284]. 

Головними забруднювачами повітря в Луганській області є оксид вуглецю, 

сірки діоксид, двоокис азоту, метан, тверді частинки. Станом на 2016 рік в складі 

загальних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами найбільш 

поширеними стали: сірки діоксид — 61,96 тис. т (39,8%), оксид вуглецю — 53,79 

тис. т (34,6%), тверді частинки — 17,0 тис. т (10,9%), двоокис азоту — 12,9 тис. 

т. (8,3%), , метан — 3,98 тис. т (2,6%), інші — 5,87 тис. т (3,8%) [284]. 

Представлена таблиця Б.17 (Додаток Б) демонструє динаміку забруднення 

атмосферного повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (речовини у 

вигляді твердих суспендованих частинок, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид 

вуглецю) в розрізі населених пунктів у 2016 році. 

Як видно з представленої таблиці найбільш чистими районами області 

стали Кремінський, Марківський, Міловський, Троїцький. Саме в цих районах 
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можливо розвивати екологічні види туризму, наприклад сільський зелений, 

гастротуризм, агротуризм, лікувальний, спортивний тощо. 

Біловодський, Білокуракинський, Новопсковський та Старобільський 

райони мають окремі завищені показники забруднення, але це також не може 

стати причиною не розвивати туризм в цих районах. 

Станично-Луганський, Сватівський, Новоайдарський та Попаснянський 

райони потребують уваги з боку керівництва в плані налагодження належного 

екологічного стану, оскільки вони мають в своєму арсеналі цікаві туристичні 

ресурси, які необхідно використовувати [109].  

З метою збереження довкілля слід провести моніторинг його стану, 

розробити програми відновлення порушених екосистем та об’єктів природно-

заповідного фонду, здійснити санітарно-гігієнічний аналіз водопровідно-

каналізаційних мереж і природних джерел водопостачання регіону, провести 

геолого-екологічний аналіз вугільних шахт, скласти екологічну мапу територій, 

постраждалих під час конфлікту, впровадити систему визначення 

місцезнаходження об’єктів підвищеної небезпеки, здійснити реконструкцію 

промислових підприємств Донбасу у напряму підвищення їхньої 

енергоефективності відповідно до принципів та засад сталого розвитку [118]. 

11. Чорноземи як основа для розвитку агротуризму. 

Чорноземи є національним багатством України. Донбас відрізняється 

найціннішими родючими ґрунтами. Сьогодні відомо, що ґрунт утворюється в 

результаті впливу клімату, рослин і тварин. Особливо багато залишків зітлілих 

тварин і рослин в чорноземі. Завдяки діяльності мешканців суші все більше 

ставав шар ґрунту, континентальний клімат сприяв ґрунтоутворенню, але 

знадобилося на це мільйони років [109]. 

Пласти чорнозему відрізняються своєю товщею, так на Старобільщині 

вони мають найбільшу товщину — більше двох метрів. В центральній і південній 

частині областей товщина зменшується до 60–90 сантиметрів. Особливістю 

чорноземів є те, що вони у своєму складі містять продукти вивітрювання 

кам’яновугільних і крейдяних порід та мергелів. Такі чорноземи можуть мати 
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потужність до 120 сантиметрів, з 10% вмістом перегною, що максимально для 

території України [178]. 

В долинах річок Вовча, Бахмутки, Лугань зустрічаються окремі ділянки 

солонцевих ґрунтів і типових солонців. Родючі чорноземи мають лес, потужність 

якого збільшується у напрямку зі сходу на захід від 5–6 до 15–20 метрів. Лес — 

це пухка гірська порода світло-бурого або палевого забарвлення, багата 

корисними для рослин мінеральними речовинами. Родючість чорнозему 

обумовлено не тільки великою кількістю поживних речовин, високою якістю 

хімічного складу, а і дуже сприятливою для рослин структурою. Однак 

багаторічне переорювання призводить до втрати чорноземом структурності, він 

стає менш родючим [178].  

У Донбасі, внаслідок пересіченого рельєфу, чорноземи схильні до 

руйнування атмосферними водами і вітрами. Еродовані чорноземи займають 

близько 30% території Центрального Донбасу, в Луганській області до 70%. І 

подолання цієї проблеми є важливим науковим завданням [369]. 

Вирішити цю проблему допоможе також впровадження в життя ідей 

розвитку агротуризму на постконфліктній території. Родючі чорноземи сьогодні 

використовуються не завжди ефективно, а в агротуризмі взагалі не задіяні, тому 

це дасть можливість вирішити одразу декілька питань, а саме: збереження землі, 

розвиток агротуризму, подолання проблем безробіття та вирішення соціальних 

проблем [109].  

12. Забезпечення розвитку середнього класу. 

Однією з проблем регіону до конфлікту можна назвати несформованість 

середнього класу. Для вирішення цієї проблеми пропонується активна соціальна 

політика, яка включає наступні положення: 

- поліпшення життя людей із середніми і низькими доходами; 

- обов’язкове страхування від нещасного випадку для дітей, школярів та 

студентів; 

- поліпшення умов пенсійного забезпечення осіб з невисокими 

заробітками; 
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- реформа медичного обслуговування призведе до раннього виявлення 

захворювань та підвищить тривалість життя; 

- спрямування зусиль на створення основ для соціального та економічного 

розвитку; 

- виховання дітей у дусі толерантності; 

- підвищення мобільності школярів покаже, що люди в різних країнах і 

регіонах доброзичливі і готові дружити; 

- розробка та впровадження державних програм обміну туристами, 

розвиток інституту гостинності [109]. 

Отже, формування середнього класу сприятиме збагаченню, 

налагодженню добробуту та нормалізації соціально-економічного життя 

населення, що в свою чергу приведе до активного розвитку внутрішнього 

туризму. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проведений аналіз наявних статистичних даних дозволяє стверджувати, 

що в передконфліктний період уваги до туризму регіону приділялося 

недостатньо. Туризм у Луганській та Донецькій областях не сприймався як 

стратегічна сфера, розвиток якої сприяв би оживленню соціальної ситуації та 

економічному зростанню. Цим було і обумовлено недостатні темпи його 

розвитку, що проявлялося у занедбаній інфраструктурі, відносно невеликій 

кількості готелів, відсутності законодавчих гарантій діяльності місцевих 

туроператорів, особливо в Луганській області. Як наслідок, кількість туристів, 

що відвідували регіон у передконфліктний період була відносно невеликою у 

порівнянні із іншими регіонами. Конфлікт 2014–2020 рр. тільки поглибив 

існуючі до того проблеми та сприяв появі нових. 

2. В результаті проведеного дослідження сформовано новий інтегральний 

підхід щодо аналізу ризиків розвитку туризму, серед яких, екологічні посідають 

одне з перших місць, поряд із проблемою розмінування, відновлення доріг, 
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розбудовою зруйнованої інфраструктури, соціальними, демографічними, 

глобальними, політичними та економічними викликами. Розроблена 

класифікація ризиків розвитку туризму сприятиме усвідомленню значення 

пошуків шляхів їх швидкого подолання та усунення, а головне — попередження. 

Зокрема, виділено демографічні, соціальні, екологічні, глобальні, економічні та 

політичні ризики та надано їх характеристику. Серед основних ризиків 

постконфліктного розвитку туризму в регіону зазначено: високий рівень 

захворюваності та смертності населення; поява в Україні категорії внутрішньо 

переміщених осіб; руйнація цілостності ґрунтового покрову; замінування 

території; знищення лісів; пожежі та погіршення стану повітря; великі 

поховання; підтоплення шахт; забруднення питної води; порушення екосистем 

та природоохоронних територій; небезпека руйнування підприємств. 

3. В результаті проведеного вперше аналізу стану туризму Донецької і 

Луганської областей в період конфлікту було зафіксовано разючі регресивні 

зміни та негативні соціально-економічні наслідки. Діюча соціально-економічна 

модель була повністю зруйнована, тому постає потреба у розробці та 

впровадженні кардинально нових систем постконфліктного розвитку. 

4. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в країні 

відсутній досвід відновлення туристичної діяльності після конфлікту (навіть 

теоретичний), тому це перша спроба наукових досліджень. Запропоновано 

налагодження тісної співпраці різних місцевих та світових інституцій задля 

пошуку нових та реальних можливостей забезпечення гармонійного включення 

туризму в загальний господарський механізм, що сприятиме покращенню 

туристичної привабливості Луганської та Донецької областей. 

5. За підсумками виконаного SWOT-аналізу доведено, що у Луганській 

області найбільш релевантний песимістичний сценарій, але оптимістичний 

можливий, оскільки перевищення першого незначне. Розвиток оптимістичного 

сценарію можливий за умови формування навколо національних ідей, які 

підкреслюють унікальність, специфічність і винятковість кожного регіону 

України; досвіду проведення виставок, ярмарків, фестивалів, змагань з різних 
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видів спорту, семінарів; достатньо різноманітного розвитку підприємств 

харчування, що дозволяє організовувати тури для різного споживача; наявності 

науково-виробничого кластера в м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, 

м. Краматорськ. 

6. Об’єктивне обґрунтування економіко-географічних чинників розвитку 

туризму в постконфліктний період виявило, що вони визначають його потреби, 

впливають на його розвиток та є провідними в перспективному плануванні. 

Серед головних економіко-географічних чинників розвитку туризму визначено: 

економіко-географічне положення, економічний рівень розвитку території, 

рівень розвитку транспорту, інвестиційна привабливість території, забезпечення 

житлом, демографічна ситуація, туристичний потенціал регіону, реальні доходи 

населення, бюджет вільного часу, соціальний стан, наявність достатньої 

кількості кваліфікованих кадрів, раціональне природокористування, розвиток 

агротуризму на базі найкращих в країні чорноземів, забезпечення розвитку 

середнього класу. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПОСТКОНФЛІКТНОГО РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ 

 

4.1. Трансформація менталітету як основа розвитку туризму на тлі 

національної ідентичності 

 

Нові враження, корисні і цікаві залишаються однією з головних цінностей 

будь-якої подорожі. Сфера туризму виходить за чисто економічні рамки. Під час 

подорожі турист отримує приємні враження, дізнається багато нового, 

надихається, знайомиться з новими людьми, вчиться краще розуміти існуючі між 

людьми відмінності, а в цілому стає більш толерантним. Все це є незамінними 

цінностями туризму, особливо на постконфліктних територіях. 

Туризм часто визначають як індустрію міжкультурних комунікацій та 

особистих контактів. Успіх будь-якої індустрії вимагає миру, політичної 

сталості, надійної безпеки, а туризм можна назвати самим чутливим саме до цих 

показників. Ця галузь вимагає здатності до адаптації, оскільки потреби 

споживачів постійно змінюються, а задоволення їхніх бажань та безпеки є 

ключовим напрямком туристичного бізнесу. Сьогодення вимагає встановити та 

налагодити тісний зв’язок між культурою та туризмом [116]. 

Тенденція залежності дозвілля від майнового забезпечення та 

матеріальних статків громадян існувала завжди, але останнім часом вона стала 

більше простежуватися. Туризм, як не одна галузь, чутливий до цього. Зазвичай 

так зване «суспільство бідних людей» обирає в пріоритеті матеріальні цінності, 

а не цінності самореалізації. Також в останні роки забезпечені люди змінили свої 

пріоритети у вкладанні заощаджень в коштовні метали та валюту на користь 

подорожей. Вперше ювелірні кампанії світу зазнали збитків через зміну інтересів 

споживачів. Сьогодні подорожі модні, свідчать про певний соціальний статус 



 
239 

 

людини, з чого і починалася історія туризму, адже це могли собі дозволити лише 

заможні люди [108]. 

Тому важливим є аналіз структури доходів населення, чим більше вони 

будуть, тим більш розвинутим буде суспільство. Для України в цілому, особливо 

для окремих регіонів 2014 рік виявився найбільш важким за останні роки. Тому, 

аналіз доходів населення будемо проводити саме в цей період [116]. 

Так реальні доходи населення, порівняно з відповідним періодом 2013 р. 

збільшилися на 1,9% у 2014 році [88]. 

Структура доходів населення України показана в таблиці 4.1 [88]. 

Таблиця 4.1 

Структура доходів населення України, (млн грн) 

Вид доходу 

ІІ 

квартал 

2013 р. 

ІІ квартал 

2014 р. 

ІІ квартал 

2015 р. 

ІІ квартал 

2016 р.  

ІІ квартал 

2017 р. 

ІІ квартал 

2018 р. 

І квартал 

2019 р. 

Заробітна 

плата 
152383 157059 167487 209000 297949 376378 

404585 

Прибуток 47506 54482 60987 66348 87294 100324 116832 

Доходи від 

власності 
17332 21977 19032 15434 12573 12079 

14473 

Соціальні 

допомоги 
145290 151829 159352 177633 204904 269797 

267546 

Джерело: [88] 

 

Згідно з рис. 4.1 [88], зростання за п’ять останніх років відбувається за 

такими показниками: заробітна плата, прибуток, доходи від власності, соціальна 

допомога. Протягом аналізованого періоду індикатори показують стабільну 

позитивну динаміку зростання. Однак, це не означає, що відбулося зростання 

добробуту населення. В цей же період різко зріс рівень інфляції, національна 

валюта по відношенню до долара знецінилися майже в три рази. Це позначилося 

на рівні та якості життя населення. Тому середньостатистичний українець 

повинен докласти багато фінансових зусиль, щоб організувати свій відпочинок 

[116]. 
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Рис. 4.1. Структура доходів населення України, (млн грн) 

Джерело: розроблено автором на підставі [88] 

 

Проведений аналіз показує зв’язок між рівнем доходу сім’ї та 

спроможністю організувати своє дозвілля. Нажаль, більшість населення вирішує 

проблему виживання та забезпечення основних потреб. Доходи не дозволяють 

якісно проводити своє дозвілля. Більшість громадян ніколи не подорожували за 

кордон, не бачили на власні очі інше життя, не спілкувалися з іноземцями. Хоча 

розвиток комунікаційних майданчиків між регіонами та країнами унеможливлює 

появу конфліктних ситуацій. Не сприяє розвитку культурно-дозвіллєвої 

діяльності демографічна ситуація: високий рівень смертності, збільшення 

кількості безробітних, сумніви про майбутнє (табл. 4.2) [242]. 

Таблиця 4.2 

Кількість зареєстрованих безробітних 

Кількість 

зареєстрованих 

безробітних 

Жовтень 

2013 р 

Жовтень 

2014 р 

Жовтень 

2015 р. 

Жовтень 

2016 р. 

Жовтень 

2017 р. 

Жовтень 

2018 р. 

Жовтень 

2019 р. 

тис. осіб 380 403 394,1 316,2 281,9 271,4 259,3 

у % до населення 

працездатного 

віку 

1,4 1,5 1,5 1,2 1,1 1,1 
1,1 

Джерело: розроблено автором на підставі [242] 
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Опосередковане підтвердження щодо факту взаємозалежності між рівнем 

доходу та організацією дозвілля можна прослідкувати за допомогою динаміки 

внутрішніх туристичних потоків та кількості екскурсантів, відвідувачів 

кінозалів, музеїв і т. ін. (табл. 4.3) [348]. 

Таблиця 4.3 

Динаміка основних показників, осіб 

Рік 

Кількість 

внутрішніх 

туристів 

Кількість 

екскурсантів 

Кількість глядачів на 

сеансах в кінотеатрах, 

млн 

Кількість відвідувань 

музеїв за рік, млн 

2010 649299 1953497 9 21,7 

2011 715638 823000 15 21,8 

2012 773970 865028 16 22,4 

2013 702615 65792 14 22,3 

20141 322746 49344 - 14,2 

Джерело: [348] 

 

Аналіз статистичних даних свідчить про значне зменшення дозвіллєвої 

активності населення в країні. Потік внутрішніх туристів знизився орієнтовно на 

20%. Також зменшилася кількість екскурсантів майже в чотири рази, 

скоротилися відвідування кіносеансів, музеїв [116]. 

Неможливо оминути увагою також певні проблеми, які «випливають» у 

процесі формування пропозиції на ринку культурно-дозвіллєвих послуг 

протягом 2014 року. Враховуючи політичну ситуацію, та події, які 

розгортаються на території нашої держави, деякі туристичні компанії 

пропонують нові екстремальні туристичні маршрути до так званої «зони АТО», 

де люди можуть на власні очі побачити результати руйнівної сили війни [116]. 

Відсутність сформованої збалансованої культурно-дозвіллєвої системи та 

фінансова нестабільність більшої частки населення країни призводить до прямих 

негативних наслідків та зростання напруженості у суспільстві, що напряму 

відображається у показниках злочинності (табл. 4.4) [166]. 
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Число зареєстрованих правопорушень представляє собою індикатор 

соціальної напруженості в суспільстві. Динаміка кількості злочинів, 

представлених в таблиці 4.4, демонструє негативну тенденцію: цей показник 

протягом останніх років зріс на 28%. Нажаль, з огляду на соціально-економічну 

і політичну ситуацію в нашій державі, є вагомі підстави вважати, що така 

тенденція збережеться і у майбутньому [166]. 

Таблиця 4.4 

Кількість зареєстрованих правопорушень в Україні за 2009–2019 рр.  

Рік Кількість зареєстрованих злочинів 

2009 439459 

2010 505371 

2011 520218 

2012 447147* 

2013 563560 

2014 529 139 

2015 565 182 

2016 592 604 

2017 523911 

2018 487133 

2019 444130 

*Показник за січень-листопад 

Джерело: сформовано автором на підставі [166] 

 

Аналіз статистики зареєстрованих правопорушень свідчить про зростання 

їх кількості максимально у 2016 році, коли було зареєстровано 592 604 

кримінальних правопорушень, що складає 52,7% від загальної кількості 

зареєстрованих. Цей показник перевищив навіть дані 2014–2015 років, коли 

криміногенна ситуація в країні була дуже складною. У ці роки кількість 

правопорушень була менше, не зважаючи на те, що обліку підлягали не всі 

території країни з відомих причин [166]. 
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Порівняно з 2016 роком рівень злочинності в Україні впав на 13,6% у 2017 

р. Дані кількості злочинів різняться по регіонам. Лідерами з кримінальних 

правопорушень стали м. Київ — 141 365 (динаміка росту +1,5% у порівнянні з 

попереднім роком), Дніпропетровська — 108 112 (+5,1%), Харківська — 84 614 

(+4,5%), Одеська — 81 027 (+10,5%) та Запорізька області — 77 403 (+2,5%). 

Стрімке зростання кількості зареєстрованих злочинів зафіксовано в колись 

«спокійних» у цьому плані регіонах: у Волинській — 20 600 (+23,2%), Івано-

Франківській — 16 223 (+12,8%) та Чернігівській областях — 30 872 (+11,3%). У 

Сумській — 21 992 (-10,9%), Донецькій — 51 500 (-8,5%) та Миколаївській 

областях — 45 454 (-6,4%) спостерігається зниження чисельності зареєстрованих 

показників злочинності. У 2017 р. найнижчий рівень злочинності зафіксований 

у Донецькій і Луганській областях (звичайно, на неокупованих територіях). 

Найбільше правопорушень стається в Харкові, Одесі, Запоріжжі та Дніпрі [166]. 

Отже, статистичний аналіз показав зниження кількості зареєстрованих 

кримінальних правопорушень в східних областях України та збільшення цього 

показника у стабільно некриміногенних областях та колись «спокійних» 

західних регіонах [166]. 

Відносно Луганської області встановлено, що максимальне значення 

індикатору рівня злочинності зафіксовано у 2014 році, коли був пік активності 

бойових дій. З 2016 р. він скоротився в порівнянні з 2014 р. майже в 2,5 рази, що 

пояснюється відсутністю обліку правопорушень на непідконтрольній Україні 

території області. Але, це все одно позитивний момент, який свідчить про 

незначне повільне скорочення соціальної напруженості в регіоні [166]. 

Не менш важливим для розвитку туризму індикатором є витрати населення 

на відпочинок і культуру. Як свідчить аналіз статистичних даних, у структурі 

сукупних витрат домогосподарств на відпочинок і культуру, найбільш 

стабільними, хоча і досить низькими показники були у 2013 році (2,1%). З 2014 

року відбувається зниження і так низьких показників (табл. 4.5) [212]. 
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Таблиця 4.5 

Структура сукупних витрат домогосподарств на відпочинок і 

культуру (відсотків) 

Рік 2010 2011 2012 2013 20141 20151 20161 20171 20181 20191 

Відсотки 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7 

1 Без урахування частини тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. 

Джерело: [212] 

 

Це дуже негативні показники, які свідчать про бідність населення та 

неможливість дозволити собі культурний відпочинок, звідси подорожі за кордон 

може собі дозволити лише тільки частина населення країни. Близько 50% своїх 

доходів середньостатистичний українець витрачає на їжу [212]. Одночасно 

спостерігається небезпечна тенденція: коли люди мають гроші, але не 

поспішають витрачати їх на культурно-дозвіллєву діяльність. Похід до музею, 

театру, бібліотеки, виставки або екскурсія рідним містом, для них не входить в 

коло інтересів. І чим більше таких людей, тим нижче загальний культурний 

рівень населення, такими людьми легко маніпулювати, бо це представники так 

званого «суспільства споживачів». Поява таких людей — це загальна 

національна трагедія України. Вони залишають запити на зовнішні подорожі, 

оскільки це престижно, але як свідчать численні приклади, з культурним 

розвитком це не має нічого спільного. Та наша мета полягає у популяризації саме 

внутрішнього туризму, який інколи потребує менше коштів [108]. 

Враховуючи результати проведеного аналізу стану деяких соціальних 

індикаторів в країні слід з’ясувати причини такого стану. Однією з головних 

можна назвати ментальність [108]. 

Ментальність українців, їх масова свідомість по відношенню до України 

як держави на цей час досі не сформовані, звідси проблеми системного 

характеру. Слід розуміти, що саме від ментальності залежить, чи можна 
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побудувати ефективну країну, а звідси і туризм. Нажаль, в нашій країні, цей 

чинник не вважається за важливий [108].  

Науковій розробці терміну «ментальність» присвячували свої праці: М. 

Блок, Ж. Лефевр, Ж. Ле Гофф, М. Пруст, Л. Февр, Ж. Дюбі. Л. Леві-Брюль та К. 

Леві-Строс вважали ментальність колективною свідомістю, а К. Юнг, Е. Нойман 

навпаки колективною несвідомістю [108].  

М. Фуко під ментальністю розумів досвід і поведінку людини [374]. З. 

Фрейд вказував, що особисте життя індивіда не пояснює його ментальні форми. 

Російські вчені М. Бердяєв, А. Гуревич, Г. Гачев, Л. Пушкарьов та ін. присвятили 

цьому феномену багато праць [12, 48]. 

Українські вчені також долучилися до дослідження ментальності, серед 

них: М. Попович, В. Горський, В. Касян, А. Бойко, О. Дацко, Н. Мікула, В. 

Хромов, І. Старовойт, О. Киричук, О. Кривицька, В. Москалець, Р. Додонов, В. 

Пролєєв, В. Іванов, В. Янів, Н. Каплун, Ю. Канигін та ін. [20, 70, 108, 137, 165]. 

Багато дослідників вважають ментальність чинником відродження та 

формування національної самосвідомості українського народу. Проте, 

менталітет як чинник розвитку туризму, є недостатньо дослідженим, тому це 

питання є досить актуальним [108]. 

У науковий термінологічний апарат категорію «mentalete» ввів 

французький вчений психолог і етнограф Л. Леві-Брюль в роботах «Ментальні 

функції в нижчих суспільствах» та «Первісна ментальність» [184]. 

Глобальні дослідження ментальності і менталітету, які проводяться не 

одне століття, мають у своїй основі різні теорії національного розвитку. 

Наприклад, Г. Гачев підходить до розкриття менталітету з погляду 

національного логосу, вважаючи, що існують різні національні логіки, які 

знаходять свій прояв у менталітеті. Конфлікт національних менталітетів 

проявляється в тих ситуаціях, коли один і той же пакет послуг надається 

одночасно різним групам з різним менталітетом. Так само, варто відзначити той 

факт, що навіть перебуваючи «всередині» одного менталітету, прояв його в 

різних соціальних групах категорично різний, причому найчастіше, соціальні 



 
246 

 

групи з різних менталітетів знаходяться ближче один до одного по комплексу 

очікуваних послуг, ніж різні соціальні групи одного соціуму [48]. 

Французький соціолог Алексіс де Токвіль в середині XIX-го століття, 

вивчаючи американську ментальність, визначив її словом «звичаї». Він писав, 

що завдяки своїм звичаям народ може отримати користь навіть із самих 

несприятливих кліматичних умов і самих поганих законів [338]. 

Л. Харрісон досліджуючи причини низьких темпів економічного і 

політичного розвитку країн Латинської Америки, присвятив цьому питанню 20 

років. Він вводить складову ментальності — культуру і зазначає, що вона має 

значний вплив на економічну, політичну і соціальну поведінку народів, значення 

цього поняття робиться більш визначеним [108]. 

«Культура — це логічно зв’язана система цінностей, установок і 

інститутів, що впливають на всі аспекти особистої і колективної поведінки». 

Отже, культура — це система цінностей, переконань, які для людини даної 

культури обов’язкові, культура — це етичний код, це ментальність, звичаї, це ..., 

в нашому побуті ми найчастіше вживаємо поняття «національні особливості». 

Культура формується під впливом безлічі чинників — географії, простору, 

релігії, історії, розміру популяції, клімату і т. ін. [377]. 

Соціолог з Аргентини Грандоні запропонував класифікацію культурних 

цінностей, притаманних ментальності латиноамериканців. Його висновки багато 

в чому співпали з висновками Харрісона. Припускається, що основи етичних 

норм були приблизно однакові у всіх народів. Згодом внаслідок різних обставин: 

війн, міграцій, клімату, популяції і, звичайно, релігії вони почали 

еволюціонувати з різною швидкістю, а подекуди так і застигли в ранньому 

середньовіччі [377].  

Система Грандоні-Харрісона давала можливість спроєктувати її на 

українську культуру, та виявити ті психологічні установки, від яких бажано 

позбуватися, якщо ми хочемо розвиватися. Зневага до закону, розгнузданість 

влади, неготовність людей до взаємного співробітництва, пасивність при 
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зіткненні з труднощами, відсутність громадянської свідомості — ці явища 

виключно гострі і грають колосальну роль у гальмуванні розвитку суспільства. 

Ментальна риса бажання скаржитися, не робити додаткових зусиль для 

досягнення мети є головною перепоною на шляху до змін. Ментальність 

необхідно враховувати при плануванні будь-якої справи, і на державному рівні 

у тому числі. Ментальність формується багатьма поколіннями, завдяки 

виснажливим зусиллям, перемогам над собою, тривалій кропіткій праці заради 

кращого майбутнього [99]. 

Дослідження менталітету для постконфліктного розвитку туризму вкрай 

важливо, і є тією задачею, вирішивши яку український туризм вийде на новий 

рівень задоволення потреб населення. Звертаючись до робіт з дослідження 

менталітету, не можна знайти єдиного визначення менталітету, оскільки немає 

єдиного базового фактора, що описує це поняття. Менталітет — сукупність 

морально-етичних, поведінкових, соціологічних і психофізичних підвалин, 

характерних для даної групи, які визначаються як природними, історичними, так 

і соціальними чинниками, властивими даній групі в даний момент часу [108].  

Вивчення української ментальності в умовах зростання туристської 

активності в Україні вкрай важливо, тому що культурні, економічні, 

психоемоційні, поведінкові фактори у різних народів різні. Більше того, 

наявність вже раніше задоволених потреб більш високого рівня у відпочинку та 

рекреації, рівень задоволеності туристичними послугами в Україні в цілому 

знижується, що веде до негативного сприйняття відпочинку в Україні у значної 

групи українців. Вирішення цієї проблеми сприятиме не тільки підвищенню 

якості туристичних послуг, але і зможе відкрити нові горизонти внутрішнього 

туризму в Україні, що дозволить як зберегти фінансові потоки усередині країни, 

в той час як зараз вони масово прямують за кордон, так і підвищити загальний 

імідж країни як в очах населення, так і в іншому світі в цілому [6]. 

Аналіз основоположних цінностей дозволяє визначити, наскільки 

досліджувана ментальність здатна до сприйняття нового і вдосконалення. Це 
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якраз той інструмент, який може допомогти нам вивчити український 

національний етичний код і знайти шляхи реформи національної свідомості. 

На державному рівні необхідно проводити наукові дослідження 

національного менталітету [108]. Хіба не потрібно нам наукове обґрунтування 

хоча б того факту, що величезна більшість українського народу не бажає брати 

участі в будівництві свого суспільства? 

Мало хто сумнівається, що релігія є одним з визначальних чинників 

формування національної культури та ментальності. Але мало хто визнає, що 

селянська свідомість в країнах південно-східної Європи та України збереглася 

через візантійську спадщину. Можна без зусиль виявити, що в країнах Східного 

християнства буржуазія як політичний і економічний клас почала складатися 

принаймні на п’ять століть пізніше, ніж у Західній Європі [108]. 

Вітчизняний науковець О. Лютко, досліджуючи релігійність як складову 

української ментальності зазначає: «Ментальність — це цілісна система, що 

передбачає характерний спосіб світосприйняття та світорозуміння, в основі 

якого лежить генетично успадкований фундамент історичного минулого етносу, 

на який накладаються характер особистості, оціночні враження й настанови, 

зумовлені особливостями життя індивідів і даної спільноти»[188]. 

Дослідниця вважає, що внаслідок впливу існуючих конкретних обставин 

життя етносу: духовних, соціальних, економічних, політичних, побутових та 

інших відбувається становлення релігійної духовності українців. Вона виділяє 

формування нового типу віруючого — зраціоналізованої особи, для якої стають 

цілком неприйнятні як ортодоксальні, так і немобільні форми вираження 

релігійності. Результатом цього є тенденція до зміни впливу традиційних церков, 

відбувається трансформація конфесійної складової української ментальності, 

підсиленої внутрішньоцерковними конфліктами, нестачею освічених й 

адекватних часові духовних лідерів, надмірним консерватизмом українського 

православ’я [188].  

Відмінності в ментальності українців різних регіонів детерміновані 

способами й особливостями їхнього історико-соціально-природного буття. І ці 
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відмінності пронизують усю історію українського етносу, зберігаючи свою силу 

й у ХХІ ст. Ментальність народу, культури, регіону найяскравіше виявляється в 

їхній міфології і релігії. Вони є духовно-онтологічними основами культури — в 

них закладено її вищі сенси й цінності» [188]. 

Англійський вчений Джон Грей, знаменитий своїм презирством до 

політичної коректності, написав: «У ХХI столітті світ наповнений грандіозними 

руїнами зірваних утопій XX століття. Невже зараз нам належить будувати 

прекрасну ілюзію знову? » [444]. 

Цікаво, що зараз, після обвалу всієї фінансової системи ліберального світу, 

думки Джона Грея звучать особливо правдиво. Наприклад, Грей стверджує, що 

якщо наукове знання людства акумулятивно, тобто постійно оновлюється і 

зростає, то людська етика — не прогресує. Що, якщо наука постійно розширює 

коло пізнань навколишнього світу і озброює людину його здатністю 

трансформувати природу, то людська етика залишилася такою ж, якою була три 

тисячі років тому. Те етичне, що досягнуто в одному поколінні, стверджує Грей, 

може бути втрачено в наступному. Це дуже глибока думка. Людство розширює 

свої технічні та наукові можливості, удосконалює свої засоби комунікації, 

прагнучі переробити світ, а людська етика залишається такою ж, якою вона була 

тисячі років тому. Людина так само боїться голоду, злиднів, приниження і смерті, 

як і його пращури. Сучасну людину можна за кілька годин перетворити на 

жалюгідну тремтячу істоту, на тварину. Такою людиною легко маніпулювати, а 

звідси не виникає проблем у досягненні поставлених кимось цілей. Джон Грей 

стверджує, що кожна цивілізація досягає свого розквіту і повертається до 

занепаду. Ми повинні про це завжди пам’ятати, в цьому сенсі ліберали старанно 

уникають політично некоректних сумнівів, воліючи дотримуватися 

заколисуючих нашу свідомість ілюзій [444]. 

Зміна національної свідомості відбудеться тільки якщо політичні, 

інтелектуальні та інші громадські лідери України усвідомлять, що ряд 

традиційних цінностей перешкоджають створенню суспільства, спрямованого 

до демократії та соціальної справедливості. Просто будь-які спроби реалізувати 
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ці рекомендації ззовні якимись іноземними порадниками або державою 

приречені на невдачу. Необхідно розвивати відповідну ментальність і 

гостинність. Це дуже важливий аспект у туристичній галузі. Якщо ми хочемо 

розвивати туризм, то ми повинні бути дружелюбними, толерантними, причому 

починаючи з митниці і закінчуючи обслуговуванням в готелі [108]. 

Одними з важливіших ментальних джерел народів виступають ремесла, 

народна творчість, культура, музика, пісні, архітектура, література, поезія і т. ін. 

Саме ці складові можна вважати «фундаментом» розвитку туризму, і від їх 

наявності, якості, ступеню відомості частково залежить туристична 

привабливість території. Тому так важливо врахування цих основних джерел 

[108]. 

Країна як дестинація спроможна привабити туриста за рахунок трьох 

складових: архітектурної спадщини, гастрономії та свят. Україна поєднує у собі 

усі ці складові, адже може похвалитися своїми давніми пам’ятками архітектури, 

величними храмами, старовинними площами, затишними вуличками, музеями і 

галереями з унікальними мистецькими скарбами різних епох історії світової 

цивілізації. У країні зберігаються культурні надбання минулого та водночас 

запроваджуються сучасні досягнення урбаністики [108]. 

Ф. Котлер як фундатор теорії розвитку туристичних дестинацій 

сформулював тезу, що людство отримає у спадок чудові архітектурні споруди 

міст, але місцеві жителі мають створювати сучасну атмосферу гостинності самі 

[456]. Одним з засобів цього у українців є проведення різноманітних фестивалів 

— від «найсмачніших», кавових чи шоколадних, до сповнених тонкої естетики 

— органної чи джазової музики [108].  

Українські землі мають надзвичайно великий рекреаційний потенціал, 

численні пам’ятки та художні промисли, що відображають багатовікову історію 

та культуру народу. Та, нажаль, в сучасних умовах розвитку світової економіки, 

в нашому сучасному ритмі життя ми часто забуваємо про нашу культурну і 

історичну спадщину, про велику кількість народних художніх промислів та 

ремесел [99].  
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Незважаючи на те, що в нашій країні є дуже цікаві центри народних 

промислів, розвиток туризму нерідко гальмується. Розробкою методичних 

підходів до кластеризації осередків народних промислів в Україні займалися Н. 

Микула та О. Дацко. Аналізуючи структуру світового ринку продукції творчих 

індустрій, вони констатували, що він сьогодні є одним з найдинамічніших 

сегментів економіки країн [70]. 

Народні ремесла та промисли беруть свої витоки з дуже давніх часів. Це не 

просто наша історія, це досвід багатьох поколінь, який показує унікальні вміння 

людей і національні мотиви, які можна використовувати для розвитку туризму. 

Наприклад, майстри села Петрівка Дніпропетровської області славляться 

яскравими розписами. На Сумщині є відоме місто Кролівець, яке дало назву 

цілому стилю рушників. Кролівецькі рушники відомі своїм насичено-червоним 

тканим орнаментом, там нині діє підприємство «Художнє ткацтво» [235]. 

В Коломиї можна навчитися не тільки писати писанки, а й пройтися 

базаром, на якому можна купити все на світі: унікальні витвори ручної роботи — 

вишиванки, писанки тощо [235]. Так, українська народна глиняна іграшка 

створювалась гончарями як декоративна або настільна скульптура. Нині 

керамічні промисли існують у Вінниці, Коломиї, Одесі, Опішні.  

В Луганській області у ХІХ–ХХ ст. населення займалося різноманітними 

допоміжними видами господарської діяльності: первинною обробкою шкіри, 

рослинного волокна та вовни, виготовленням тканих виробів, шиттям взуття, 

капелюхів та зимового одягу зі шкіри та овчини, виробництвом з дерева та лози 

кухонного посуду, хатнього начиння, транспортних засобів, знарядь праці тощо, 

ліпленням та випалюванням глиняного посуду, виготовленням металевих 

виробів. Отже, зараз хоча і дуже мало інформації про ремісництво на сході 

країни, але воно існує [137].  

Лідером з розвитку ремісництва в Луганській області є Кремінський район. 

За офіційними даними Кремінської РДА Луганської області, осередком 

підтримки ремісництва в районі стала громадська організація «Кремінська 

бізнес-асоціація». Вона здійснює свою діяльність з метою підтримки 
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підприємців, зайнятих в сфері туризму, займається організацією та проведенням 

туристичних маршрутів, організує процес виробництва сувенірної продукції 

тощо. Наприклад, завдяки бізнес-асоціації була створена сувенірна продукція із 

символікою Кремінського району (чашки, буклети, футболки тощо). Місцевим 

фотографом Є. А. Солдатенковим розробляються магніти із зображенням 

місцевих краєвидів [133]. 

Значну діяльність у Кремінському районі виконує творче об’єднання 

майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Скарбниця талантів», яке 

працює ще з 2009 року та налічує у своїх лавах 122 майстри. Серед виробів 

майстрів: традиційні національні вишивки, вишивки бісером, об’ємні вироби з 

бісеру та напівкоштовного каміння, лозоплетіння, флористика, фелтинг, вироби 

з шкіри, кераміка, глиняна іграшка, орігамі, квілінг, художня ковка металу, 

виготовлення текстильної дитячої та інтер’єрної іграшки, ляльки мотанки, 

мереживо, художнє фото, різьба по дереву, миловаріння, живопис та багато 

іншого. Свої роботи майстри представляють на виставках та ярмарках, чим 

здійснюють широку пропаганду добутків декоративно-прикладного мистецтва 

серед населення. Нажаль, у віковій категорії переважає середній вік  і літні люди, 

та мало молоді. Звання «Народний самодіяльний майстер декоративно-

прикладного мистецтва Луганщини» мають 8 майстрів, а 3 майстри мають свої 

колективи. Завдяки своєрідності, роботи Кремінських майстрів відомі далеко за 

межами краю [99]. 

Гарним є те, що при проведенні виставки робіт майстрів, а також — 

майстер-класів на базі бібліотек, шкіл та у музеях, у молоді з’являється 

можливість повчитися та можливо захопитись ремеслом. Так тільки у 2018 році 

майстри творчого об’єднання провели самі та взяли участь у близько 40 

різноманітних заходах: участь у обласній виставці «Україна очима митців»; 

участь у обласному фестивалі гри та іграшок; виставка робіт майстрів до 

Храмового свята у Свято-Ільїнському монастирі с. Варварівка; Виставка до Дня 

сім’ї в м. Рубіжне; участь у обласній інтернет-виставці «Різдвяна зірочка»; 

обласна виставка української народної ляльки; обласна інтернет-виставка «Ми 
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сила твоя, Україно»; участь у Обласному відкритому фестивалі — конкурсі 

української культури та фольклору «Байбак-fest»; виставка в ЛОЦНТ «Різдвяне 

диво» [133]. 

Ремісничі підприємства постачають додаткову кількість товарів і послуг на 

ринок, створюють нові робочі місця, забезпечуючи тим самим розвиток 

самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що розвиток ремісництва та 

народних промислів буде одночасно сприяти загальному розвитку туризму будь-

якого регіону, особливо розташованому на постконфліктній території. А 

оскільки ремісництво та народні промисли є осередками ментальності народу, 

то, відповідно, можна стверджувати, що їх розвиток буде корисним для 

зміцнення української духовності, культури та національної ідентичності [108]. 

Отже, проведений аналіз довів, що розвиток туризму залежить від 

гуманітарних складових, які графічно зображено на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Схема гуманітарних складових успіху розвитку туризму 

Джерело: розроблено автором 

Туризм

Ментальність і 
менталітет

Релігія, культура, 
духовність

Національна 
ідентичність

Ремесла та народні 
промисли
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Згідно з рис. 4.2, успішний постконфліктний розвиток туризму в регіоні 

можливий при врахуванні чотирьох складових, а саме: менталітету і 

ментальності; релігії, культури, духовності; національної ідентичності; 

збереження ремесел та народних промислів. Формування української нації на 

основі національної ідентичності виступає сьогодні одним із першочергових 

завдань [108]. 

Нехтування цими вимогами розвитку приводить до негативних соціально-

економічних наслідків, які не сприяють прогресу, а тільки призводять до 

деградаційних, небажаних процесів. В якості доказу цієї тези — результати 

аналізу деяких індикаторів: витрат населення на відпочинок і культуру; рівня 

злочинності; рівня доходів та ін., який було наведено вище. 

 

4.2. Параметризація шляхів розвитку туризму 

 

В останні кілька доконфліктних років туризм став відігравати помітну роль 

у житті сходу України. Туристична сфера регіону розвивалась у кількох 

напрямах: лікувально-оздоровчий туризм, сільський, спортивний, релігійний, 

промисловий. Однак конфліктна ситуація не дає можливості їх розвитку 

належною мірою. Підконтрольні території Донбасу все ще мають у своєму 

розпорядженні достатню кількість культурно-історичних і природно-

рекреаційних ресурсів, необхідних для організації не тільки традиційних, а і 

інноваційних видів туризму. Луганська і Донецька області мають всі шанси 

позиціонувати себе з позитивної сторони як туристично-привабливий регіон 

[109].  

Звичайно сьогодні ми не можемо говорити про те, що в цей регіон поїде 

великий потік іноземних туристів, готових витрачати валюту за відсутності 

високого рівня обслуговування, але є реальна можливість відновити внутрішній 

туризм на підконтрольних Україні територіях. Нажаль, не всі українські сім’ї 

їздять відпочивати за кордон, деякі ніколи там не були, але бажання провести 

відпустку поза постійним місцем проживання є у багатьох, чому б не 
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скористатись таким шансом. Також потенційними споживачами туристичних 

послуг можуть стати внутрішньо переміщені особи, що мають більше вільного 

часу, який можна присвятити відпочинку (за рахунок відсутності власного 

житла, яке потребувало час на підтримку належного стану) [126]. 

Найголовніше — необхідне усвідомлення того, що відновлення галузі на 

початковому етапі можливе за умови активізації внутрішнього регіонального 

туризму. Досить просто поцікавитись, які можливості має ця територія, і 

більшість бажаючих зможе організувати свій відпочинок відповідно до 

індивідуальних потреб, не виїжджаючи за межі рідної області. Туризм може 

стати однією з галузей, завдяки яким регіон вийде із депресивного стану [107].  

На сьогодні постає питання розроблення нових привабливих туристичних 

маршрутів, які зацікавлять не тільки мешканців Луганщини, але й інших 

областей, сприятимуть формуванню позитивного іміджу області, та, відповідно, 

розвитку внутрішнього туризму. Країна не має досвіду по відновленню 

туристичної діяльності після конфлікту, тому напрацювання досвіду як 

теоретичного так і практичного в цьому питанні є новим викликом у суспільній 

географії [109]. 

У передконфліктний період туристичні можливості краю досліджували О. 

Любіцева, В. Залещик, Г. Мишечкін, О. Аносова, Г. Сорокіна [186, 204, 316]. 

Науковці одноголосно наголошували на його перспективності та необхідності 

використання. Особливістю Луганської області є незначний розвиток 

туристичної сфери у передконфліктний період, тому існує певна складність 

доводити сьогодні можливість відновлення туристичної діяльності. Можливо, 

саме цим пояснюється мала кількість публікацій з цього питання за останні 

чотири роки [115].  

О. Зеленко у своїх працях також акцентує увагу на перспективності 

туристичної сфери регіону, навіть в умовах політичної нестабільності [126]. 

Визначною подією для Луганської області став Форум регіонального 

партнерства «Стратегія в дії», в рамках якого було проведено тематичну панель 

«Мандруємо Луганщиною. Розбудова туристичного потенціалу». Захід був 
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організований за ініціативи Департаменту економічного розвитку та туризму 

облдержадміністрації у квітні 2018 р. з метою обговорення передумов сталості 

та розвитку внутрішнього туризму в Луганській області. Результатом роботи 

якого було розповсюдження серед представників виконавчої влади регіону 

методичних рекомендацій з розвитку туризму, які були розроблені спільно з 

автором цієї роботи. Це перший крок у напрямі відновлення туризму в області за 

час конфлікту [178]. 

З метою виявлення можливостей розвитку туризму на прикладі Луганської 

області було розроблено анкету. Анкета — це система питань, об’єднаних 

єдиним дослідницьким задумом, та спрямованих на виявлення кількісно-якісних 

характеристик об’єкта і предмета дослідження.  

Всі питання поділяються на відкриті і закриті. Закриті питання 

припускають вибір відповідей з набору варіантів, що приводяться в анкеті. 

Відкриті питання не містять підказок і розраховані на отримання нестандартних 

відповідей.  

Анкетування «Розвиток туризму Луганської області» проводилося автором 

роботи анонімно у лютому 2019 року серед респондентів, які мають відношення 

до сфери туризму, знають регіон, оскільки живуть чи раніше жили тут. Метою 

анкетування було дослідження стану питання про розвиток туризму в Луганській 

області серед людей, від яких більшою мірою і залежить успіх цієї стратегічної 

справи. Анкетне опитування проводилося шляхом розміщення анкети на 

вебсайті, адреса якого була розіслана респондентам. 

Важливим завданням було, щоб анкети потрапили до різних соціальних 

груп з погляду їх віку, соціального статусу, місця проживання, оскільки відомо, 

що різні групи по-різному оцінюють реальність та мають відмінні потреби та 

проблеми. Тому серед респондентів були як представники влади, бізнесу, 

викладачі так і студенти-магістранти, які тільки мріють відновлювати туризм в 

області. 

Результати відповідей на перше запитання «Область, район, міська чи 

сільська місцевість де Ви мешкаєте» як видно з рис. 4.3, розташувалися 
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наступним чином: більшість респондентів мешкає у містах Київ, Сєвєродонецьк 

та Луганськ, що пов’язано з переселенням мешканців області після 2014 року. 

1. Область, район, міська чи сільська місцевість де Ви мешкаєте 

 

 

Рис. 4.3. Структура відповіді на перше запитання анкети 

Джерело: розроблено автором 

 

З відповідей на друге запитання «Вік» видно, що серед респондентів 

переважають молоді люді, а в туризмі це великий плюс, оскільки молодь 

вважається більш мобільною та готовою до кардинальних змін. Так 67% 

опитаних були віком до 40 років і 20% — до 50 років.  

Результати опитування представлені на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Структура відповіді на питання «Вік» 

Джерело: розроблено автором 

 

Аналіз відповідей на питання «Стать» представлено на рис. 4.5. Як бачимо, 

переважна більшість респондентів — жінки, які зазвичай є більш соціально 

активні. 

 

Рис. 4.5. Структура відповіді на питання «Стать» 

Джерело: розроблено автором 

 

Відповідь на наступне питання «Ваша сфера діяльності» доводить, що 

серед респондентів переважають представники освіти, туризму, державні 

службовці та студенти. Це свідчить про репрезентативність отриманих даних 

(рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Структура відповіді на питання «Ваша сфера діяльності» 

Джерело: розроблено автором 

 

Дані рис. 4.7 показують, що з 63 опитаних осіб, майже половина людей 

вважать туристичні ресурси головною можливістю розвитку туризму (54%).  

 

 

Рис. 4.7. Структура відповіді на питання «Як Ви вважаєте, які можливості 

для розвитку туризму в Вашому регіоні є невикористаними?» 

Джерело: розроблено автором 
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На другому місці знаходиться інфраструктура: 30% відповідно. 

Висококваліфіковані кадри, людський потенціал, учнівський потенціал та 

відсутність реалізації комплексу можливостей набрали разом 16%. 

В цілому, можна зробити висновок, що найважливішу роль респонденти 

віддають туристичним ресурсам. 

Проаналізувати відповіді в розрізі фактору заважання конфлікту розвитку 

туризму можна за допомогою рис. 4.8.  

 

Рис. 4.8. Структура відповіді на питання «Як Ви вважаєте, чи заважає 

конфлікт розвитку туризму Луганської області?» 

Джерело: розроблено автором 

 

Згідно з представленим малюнком можна зазначити, що думка 

респондентів майже одностайна, 95% опитаних вважають, що конфлікт заважає 

розвитку туризму. Думки близькі до єдності свідчать про правдивість 

результату. 

Проаналізувати відповіді на питання «Чи поїхали б Ви з туристичною 

метою в райони, розташовані поблизу з зоною конфлікту в межах України?» 

можна за допомогою рис. 4.9. Більшість респондентів (73%) відмовилася від 

поїздки в такий регіон, що свідчить про бажання відвідувати безпечні туристичні 

райони. 
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Рис. 4.9. Структура відповіді на питання «Чи поїхали б Ви з 

туристичною метою в райони, розташовані поблизу з зоною конфлікту в межах 

України?» 

Джерело: розроблено автором 

 

Аналогічні результати відповіді було отримано на питання «Чи поїхали б 

Ви з туристичною метою в райони, розташовані поблизу з зоною конфлікту за 

межами України?». Лише 27% опитуваних відповіли стверджувально. Це знову 

наголошує важливість налагодження надійної безпеки туризму (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Структура відповіді на питання «Чи поїхали б Ви з 

туристичною метою в райони, розташовані поблизу з зоною конфлікту за 

межами України?» 

Джерело: розроблено автором 

 

Аналіз наступного питання «Як Ви вважаєте, чому люди їдуть в відомі 

країни з майже постійним конфліктом (наприклад Ізраїль)?» показав, що 

респонденти серед головних переваг виділяють привабливість відомого 
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туристичного об’єкту (56%) та впевненість у надійній безпеці (32%). Жага нових 

емоцій та заробіток не виявилися в пріоритеті у респондентів (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11. Структура відповіді на питання «Як Ви вважаєте, чому люди 

їдуть в відомі країни з майже постійним конфліктом (наприклад Ізраїль)?» 

Джерело: розроблено автором 

 

Відповіді на питання анкети «Чи вважаєте Ви безпеку туризму запорукою 

його розвитку в будь-якій країні?» були майже одностайними. 94% респондентів 

позитивно відповіли на це питання, чим підтвердили необхідність активізації 

роботи в цьому напрямку (рис. 4.12). 
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Рис. 4.12. Структура відповіді на питання «Чи вважаєте Ви безпеку 

туризму запорукою його розвитку в будь-якій країні?» 

Джерело: розроблено автором 

 

У результаті анкетування було визначено перспективні напрями 

постконфліктного розвитку туризму в регіоні, серед яких: 

- загальні: припинення воєнного конфлікту; забезпечення цілковитої 

безпеки туристам; наявність висококваліфікованих кадрів; залучення інвестицій, 

реалізація перспективних інвестиційних проєктів; розвиток якісного 

транспортного сполучення (ремонт та побудова нових доріг); 

- туристичної діяльності: розповсюдження інформації про 

туристичні об’єкти, маршрути та загалом туристичний потенціал регіону; 

просування нових туристичних маршрутів, орієнтованих на сучасні інтереси 

суспільства; розвиток зеленого туризму; виділення коштів з державного 

бюджету на подорожі для школярів та студентів; 

- туристичної інфраструктури: реконструкція, відновлення наявних 

та побудова інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури; оновлення 

готельного фонду різних цінових категорій та підвищення якості готельних 

послуг (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 

Пропозиції стосовно розвитку туризму Луганської області 

Пропозиція 

Кількість 

відповіде

й 

Реконструкція, відновлення наявних та побудова інноваційних 

об’єктів туристичної інфраструктури 
42 

Розповсюдження інформації про туристичні об’єкти, маршрути та 

загалом туристичний потенціал Луганської області 
25 

Припинення воєнного конфлікту 24 

Розробка та просування нових туристичних маршрутів орієнтованих 

на сучасні інтереси суспільства 
17 

Забезпечення цілковитої безпеки туристам 13 

Наявність висококваліфікованих кадрів 10 

Оновлення готельного фонду різних цінових категорій з якісним 

сервісом обслуговування 
7 

Залучення інвестицій, реалізація перспективних інвестиційних 

проєктів 
7 

Розвиток якісного транспортного сполучення (ремонт та побудова 

нових доріг) 
7 

Розвиток зеленого туризму 6 

Виділення коштів з державного бюджету на подорожі для школярів, 

студентів також для підготовки підвищення кваліфікації працівників 

туристичної галузі, а також організація баз практик для студентів ВНЗ 

області 

6 

Організація масових заходів, фестивалів 5 

Впровадження нових напрямків туризму (промисловий туризм) 3 

Створення бренду території  2 

Розробка інтерактивної мапи туристичних маршрутів Луганщини 2 

Раціональне використання туристичних ресурсів області 2 

Впровадження інновацій 2 

Пошук та пропаганда грантових програм по розбудові малого 

підприємства 
1 

Державні регулятивні дії та закони / акти щодо сприятливих умов 

розвитку регіону і галузі 
1 

Пропаганда туризму, як перспективного напрямку діяльності для 

місцевого населення 
1 

Забезпечення високої якості турпродукту 1 

Розроблення стратегічного плану розвитку території з урахуванням 

розвитку туризму та залучення туристів до регіону 
1 

Джерело: розроблено автором 
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Менше всього було пропозицій такого плану: менше корупції, 

облаштування туристичних об’єктів; «розкручування» знакових природних і 

соціально-історичних пам’яток; приваблива ціна, розміщення пропозиції у всіх 

турфірмах України, релігійні особливості, прибрати усі бюрократичні перепони 

для відвідування цього регіону; стабільність; відновлення економічного життя; 

забезпечення соціальних гарантій; матеріально-технічне оснащення ЛОЦДЮТК 

за рахунок залучення спонсорів та державного фінансування; обмін новітніми 

досягненнями між тренерами, школами тощо; проведення змагань на різних 

етапах за активної співпраці з місцевою владою; інформаційна робота з дітьми 

та їх батьками про безпеку туризму та його пріоритетні напрями; ввести 

напрямок туризму в стандарт шкільної освіти (таборування, школа активного 

туризму і т. ін.); збільшення рівня інформаційної забезпеченості; бажання 

змінювати себе і навколишнє середовище на краще; проведення заходів для 

популяризації туризму серед місцевого населення. 

Не слід забувати, що одним із джерел доходів місцевих бюджетів є 

надходження від туристичного збору, які відповідно до Податкового кодексу 

України відносяться до місцевих податків і зборів. За даними Головного 

управління Державної фіскальної служби у Луганській області протягом 2014–

2018 років загалом по Луганській області спостерігається тенденція до 

повільного зростання надходжень від туристичного збору (рис. 4.13) [57]. 

 

Рис. 4.13. Динаміка надходжень туристичного збору 2014–2018 рр. 

по Луганській області (тис. грн) 

Джерело: розроблено автором на підставі [57] 
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Якщо за підсумками 2015 року налічувалось 27 суб’єктів платників 

туристичного збору із урахуванням чотирьох суб’єктів, які знаходились на 

території області, непідконтрольній уряду України (міста Антрацит, 

Хрустальний, Первомайськ, Луганськ), то у 2016 році кількість суб’єктів 

платників туристичного збору зросла до 29 без урахування суб’єктів, які 

знаходяться на території, непідконтрольній уряду України, та у 2016 році не 

сплачували зазначеного збору. Відповідно, зростала й сума надходжень від 

сплати туристичного збору з 48,0 тис. грн, сплачених суб’єктами у 2015 році, до 

102,7 тис. грн, сплачених у 2016 році. Темп зростання — більш ніж у два рази. 

Позитивна динаміка щодо надходжень туристичного збору до місцевих 

бюджетів та кількості суб’єктів, які є його платниками, спостерігається й у 2017 

році До 32 зросла кількість суб’єктів платників туристичного збору у 2017 році. 

Сума надходжень від сплати збору зросла до 119,0 тис. грн, що на 15,9% 

перевищує надходження 2016 року та у 2,5 рази — надходження 2015 року [57]. 

Позитивну динаміку зростання туристичного збору видно у 2018 р. Так, 

темп зростання склав 20,9%, що перевищує надходження 2017 року. Це 

найвищий показник за останні п’ять років в області [115]. 

На сьогодні надходження від туристичного збору є незначними, проте 

необхідними в перспективі з урахуванням наявного потенційного розвитку у 

туристично-рекреаційній галузі нашого регіону (табл. 4.7) [57]. 

Як свідчить проведений вище аналіз, упродовж останніх п’яти років 

відбувається значне зниження туристичного потоку за всіма показниками. І якщо 

до 2013 року була позитивна тенденція і рівень відвідування регіону зростав, то 

за 2014 рік, у зв’язку з подіями, які відбулися на території області, 

спостерігається спад майже на 97% від загальної кількості туристів, 

обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України [348]. 
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Таблиця 4.7  

Сума надходжень туристичного збору по Луганській області 

Перелік міст та 

районів 

Кількість 

суб’єктів, 

платників збору 

Надходження від 

туристичного збору (тис. 

грн) 

Темп росту 

(зниження), 

роки роки 2017 р. до 

2016 р., % 

2018 р. 

% 2016  2017  2018  2016  2017  2018  

м. Антрацит 0 0 0 0 0 0 0 0 

м. Хрустальний 0 0 0 0 0 0 0 0 

м. Лисичанськ 1 1 1 1,4 1,4 0,72 100 -51,4 

м. Первомайськ 1 0 0 0,2 0 0 0 0 

м. Рубіжне 3 2 3 3,5 3,5 5,6 100 62,5 

м. Сєвєродонецьк 11 14 6 65,0 91,0 106,5 140,0 17,0 

Кремінський р-н 2 2 1 20,9 9,1 14,1 43,5 54,9 

Білокуракинський р-н 2 1 1 2,3 2,1 2,8 75 33,3 

Міловський р-н 1 1 1 0,4 0,6 0,8 150 33,3 

Новоайдарський р-н 1 2 2 0,4 2,1 0,22 525 -89,5 

Новопсковський р-н 1 1 1 0,1 0,1 0,14 100,0 40 

Сватівський р-н 2 1 2 3,9 2,0 3,8 51,3 90 

Попаснянський р-н 0 2 2 0 0,8 1,7 0 112,5 

Старобільський р-н 4 4 4 4,6 6,2 7,5 134,8 21,0 

м. Луганськ 0 1 0 0 0,1 0 0 0 

Всього 29 32 24 102,7 119,0 143,9 15,9 20,9 

Джерело: [57] 

 

З 2016 року туристично-рекреаційна галузь економіки регіону з 

урахуванням спаду туристичної діяльності 2014–2015 років має тенденцію до 

повільного зростання [356]. У 2016 році потік туристів у регіоні порівняно з 2015 

роком зріс у два рази, проти 18,7% 2015 року — до 2014 року. Динаміка 

надходжень туристичного збору по Луганській області у постконфліктний 

період також має тенденцію до зростання. 

Отже, результати проведеного анкетування та аналізу динаміки 

надходжень від туристичного збору, було враховано при розробці стратегічних 

напрямів розвитку туризму, що дало можливість оволодіти інформацією про 

критерії оцінки найважливіших індикаторів, пріоритетних для респондентів. 
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4.3. Туристичний кластер, як ефективний інструмент розвитку 

туристичних дестинацій (на прикладі Луганської області) 

 

Конкурентоспроможність будь-якої території цілком залежить від 

застосування та реалізації новітніх підходів, які забезпечать успішний розвиток 

певного регіону. Одним з ефективних способів економічного зростання в регіоні, 

як засвідчив світовий досвід, є впровадження кластерної моделі організації 

господарства на його території. Ми розглядаємо ідею створення туристичних 

кластерів на території Луганської області, яка нині потребує інноваційних, 

нестандартних, швидких рішень задля подолання складного становища. Саме 

розвиток економіки регіонів через туризм відіграє важливу роль у процесі 

постконфліктного відновлення [120]. 

Питання впровадження кластерних моделей викликає значний інтерес 

серед науковців, особливо серед економістів та географів. Багато наукових 

праць, семінарів та конференцій присвячено цій проблематиці. Спочатку 

кластерний підхід був застосований до промислового виробництва, і його 

основоположниками були А. Маршалл і Б. Ястремський, але популяризатором 

ідеї галузевих кластерів для підвищення регіональної конкурентоспроможності 

став професор Гарвардської школи бізнесу Майкл Портер [120]. 

Економісти різних країн одразу схвалили запропоновану М. Портером 

[253] теорію національної та регіональної конкурентоспроможності, основою 

якої є кластерний підхід до організації бізнесу, а її апробація дала позитивні 

результати, унаслідок чого питання вдосконалення механізму дії кластерної 

моделі набуло особливої актуальності. Об’єктивні передумови для виникнення 

кластера були зведені М. Портером у знаменитий «ромб конкуренції». Крім 

традиційних чинників — конкурентного середовища, умов попиту і наявності 

суміжних виробництв — на конкретній території повинні бути створені такі 

спеціалізовані фактори, як кваліфіковані кадри, інфраструктура і капітал. 

Створення цих спеціалізованих факторів потребує тривалих і стійких інвестицій, 

які складно повторити. Це і створює кластеру конкурентну перевагу [253]. 
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Економіст М. Войнаренко [42, c. 28] особливу увагу звертає на роль органів 

місцевої влади в організації кластера, і вважає, що це «територіально-галузеве 

добровільне об’єднання підприємств, що тісно співпрацюють з науковими 

установами та органами місцевої влади з метою підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції й економічного зростання регіону».  

Класичними прикладами вважаються кластер комп’ютерних технологій в 

Силіконовій долині (США), логістичний кластер у Роттердамі (Нідерланди), 

кластер офшорного програмування в Бангалорі (Індія)». Кластер — це також 

форма соціального діалогу, у якому співпрацюють бізнес, влада та громада. Це 

основа ефективної взаємодії, яка особливо актуальна в східних областях. 

Необхідно об’єднати ресурси для того, щоб на якісному рівні надати туристам 

змогу отримати все розмаїття відпочинку. Перший соціальний діалог 

сформовано в Швеції 100 років тому, і це приклад для всього світу. Кластер 

формують три кути: бізнес, громада і влада. Ключовим є бізнес. Ініціатором 

створення кластера повинен бути саме бізнес. Основне завдання у сфері розвитку 

туризму — це формування туристично-рекреаційних кластерів, тобто створення 

високоспеціалізованих, висококласних зон відпочинку та лікування на території 

області [94]. 

Туристичні кластери формуються на основі туристичних активів регіону, 

до складу яких входять підприємства різних секторів, пов’язаних з 

обслуговуванням туристів, наприклад, туристичних операторів, готелів, сектора 

громадського харчування, виробників сувенірної продукції, транспортних 

підприємств та ін. Це є зосередженням у рамках однієї обмеженої території 

взаємопов’язаних підприємств і організацій, що займаються розробкою, 

виробництвом, просуванням і продажем туристичного продукту, а також 

діяльністю, суміжною з туризмом і рекреаційними послугами [120].  

Мета створення туристичного кластера — підвищити конкуренто-

спроможність території на туристичному ринку завдяки синергетичному ефекту, 

а саме: підвищення ефективності роботи підприємств і організацій, що входять 

до кластера; стимулювання інновацій та розвиток нових напрямів. Створення 
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туристичного (або туристично-рекреаційного) кластера фактично визначає 

позиціонування території і впливає на формування іміджу регіону [120]. 

Концепція розвитку туристично-рекреаційних кластерів передбачає 

створення пізнаваного відомого бренда і привабливого іміджу території, 

комплексне освоєння території, розвиток туристської інфраструктури [111]. 

Важливим є розвиток туристичних брендів, це може бути відомий, цікавий 

об’єкт або комплекс об’єктів природної, культурно-історичної спадщини, а 

також маршрут, що охоплює відвідування даних об’єктів, унікальні події, 

ремесла, послуги, заняття, які приваблюють великий потік туристів якоюсь 

цікавинкою. Туристичні бренди — це ті пам’ятки, які показують гостям території 

в першу чергу і без знайомства з якими, ця територія не буде повністю 

представлена. Завдяки туристичним брендам виконується функція 

позиціонування і просування території на туристичному ринку [120]. 

При створенні кластеру значну роль відіграє комплекс заходів, 

спрямованих на підвищення впізнаваності міст, селищ, які включені у склад 

кластеру, так і їх окремих об’єктів, виробленої продукції серед цільових 

аудиторій. При цьому цільовою аудиторією можуть бути: інвестори, бізнесмени, 

туристи, органи влади, кваліфіковані робітники і службовці [120]. 

Поряд з підвищенням впізнаваності поселення, просування, як правило, 

передбачає створення привабливого іміджу, формування позитивних асоціацій, 

стереотипів, образів, висновків, пов’язаних з поселенням, у свідомості цільової 

аудиторії, а також коригування небажаних стереотипів [120].  

Найбільш поширеними способами просування поселення є: розробка і 

просування його бренду, а також об’єктів-брендів на території, рекламні та PR-

кампанії в ЗМІ, в т. ч. виступи представників влади, участь у великих виставках, 

конференціях, круглих столах, фестивалях, організація власних PR-заходів: 

презентацій, пресконференцій, престурів, свят, акцій та ін., поширення 

рекламно-інформаційних матеріалів про поселення в друкованому та 

електронному вигляді, в т. ч. путівників, карт, а також фірмових сувенірів та ін. 
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Створюючи туристичний кластер слід врахувати особливості розвитку 

транспорту. Якщо місто або селище розташоване далеко від основних 

транспортних потоків, та немає комплексу послуг, які здатні привернути увагу 

туристів, необхідно змінювати ситуацію, бо це погано. Туристичний об’єкт 

повинен мати супутню інфраструктуру, яка б доповнювала його. Навіть 

добротний, але не оригінальний готель або кафе, самотній заклад, не буде 

користуватися шаленим попитом. В таких ситуаціях зазвичай створюють або 

облаштовують супутні об’єкти. Ними можуть стати: святе джерело або криниця 

з легендою, оглядовий майданчик з видом на околиці, чудотворна ікона в церкві, 

крамниця або майстерня з незвичайними сувенірами, «чарівне дерево / камінь / 

стовп» тощо, виконуючий мрію. Сюди ж можна віднести колоритне кафе, а 

також чисті і зручні туалети. Чим більше опцій може запропонувати туристам те 

чи інше місце, тим вищі шанси залучити туди гостей [120]. 

Першими в Україні започаткували ідею кластеризації в Хмельницькій 

області (Асоціація «Поділля перший», яка об’єднала зусилля органів місцевої 

влади, науковців, підприємців). Також у своєму арсеналі мають кластерні 

структури такі регіони як АР Крим, Сумська, Полтавська, Одеська, Рівненська, 

Миколаївська області та ін. Аналіз роботи перших туристичних кластерів в 

Україні показав головні аспекти, які необхідно виконувати, щоб досягти успіху. 

Серед них — критерії туристичної дестинації:  

- люди. Потрібні менеджери туристичних дестинацій, які можуть 

стати керівниками, координаторами турів;  

- інфраструктура та послуги, причому вони можуть бути навіть 

мінімальними на початковому етапі, бо головним є туристичний ресурс, який 

приваблює туриста. Це можуть бути заклади розміщення, харчування, 

аеропорти, заповідники, вокзали, музеї. До послуг відносяться медичні, безпека, 

послуги перекладачів, екскурсійні, транспортні. Створюється туристична 

поліція, яка гарантує безпечне середовище; 

- атракції, це те заради чого приїжджає турист. Це може бути музей, 

лабіринт, архітектурна споруда, ботанічний сад, мотузковий парк, стрибки з 



 
272 

 

гелікоптеру, фестиваль, концерт. Повинна бути якась цікава річ. При цьому 

використовують кемпінги, палатки, тимчасові місця харчування. 

До мінімальних умов створення кластера можна зачислити такі: 

- активні бізнесмени: власник кафе, заводу, фермер, власник готелю, 

приватного зоопарку, музею, СТО. Це людина, яка зацікавлена; 

- діалог з владою. Без цього неможна нічого зробити. Діалог не 

вибудований, це проблема; 

- безпечна територія як екологічно, так і кримінально. Особливо на 

стадії розвитку за наявності проблем результату не буде. Треба забезпечити цю 

умову [120]. 

Структурно-логічну схему представлених необхідних умов створення 

кластера зображено на рис. 4.14. 

 

 

Рис. 4.14. Структурно-логічна схема туристичного кластера 

Джерело: розроблено автором 
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На початковому етапі важливі мотивація людей, зацікавленість, 

свідомість, бажання розвивати туристичну сферу. Забезпечивши умови для 

розвитку кластеру, можна виділити наступний алгоритм його створення: 

1. Створення активу. Це робота з людьми, взаємодія між ними. 

Технологічно нема складностей, проблема в людському чиннику. Треба скласти 

список учасників, провести зустрічі, бесіди зі всіма. Одні люди можуть піти, інші 

залишаться. Якщо залишиться лише п’ять-шість учасників, то це вже актив. 

Перші місяці потрібно багато часу приділити на відповіді, початок роботи між 

собою. 

Потрібно спілкуватися з кожним окремо, важлива мотивація кожного. Є 

пряма зацікавленість — це готель, садиба, спа-салон, майстри, прокат, магазини, 

ресторани, кафе. На перших кроках потрібно спілкуватися з усіма. Непряма — 

це інвестиційна зацікавленість від банків, страхових компаній, фермерських 

господарств, виробників харчування, маркетингових агенцій, будівельних 

кампаній, постачальників товарів і послуг, консалтингових компаній, АЗС, СТО, 

продаж нерухомості. Партнери — це влада, донорські організації, агрохолдинги, 

національні компанії: Нова пошта, меценати, благодійники. На цьому етапі 

головне завдання — сформувати коло зацікавлених людей [120]. 

2. Формалізація кластера. Кластер треба оформити в місцеву, районну, 

обласну, міську організацію — Федерацію роботодавців туризму України 

(ФРТУ). У таких документах міститься інформація стосовно організації: ст. 21 

Угоди про Асоціацію Україна — ЄС; п. 2 ст. 7 ЗУ «Про організації роботодавців, 

їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»; cт. 1 ЗУ «Про соціальний діалог в 

Україні»; ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.01.2015 [263, 265, 268, 

359]. 

3. Обрання кластерного менеджеру. Він повинен працювати тільки тут. 

Президент кластера — це особа, яка може працювати неповний час, бренд-

менеджер займається технічними завданнями. Кластерна рада сформується, 

якщо є багато учасників кластера, вона приймає ключові рішення, розробляє 

план розвитку організації, обов’язки, формальності, план дій [120]. 
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4. Формування стратегії. Складний етап, потребує залучення експертів, а 

це коштує дорого. Стратегія туристична повинна бути узгоджена зі стратегією 

розвитку регіону. Ліпше залучити фахівців: є консалтингові фірми, які 

займаються цією роботою. Етап має багато складових частин: план роботи над 

стратегією, пошук фінансування, узгодження з загальною стратегією, громадські 

слухання [120]. 

5. Формування конкретних проєктів. Це можуть бути плани побудови 

дороги, залізничної гілки, веломаршруту, музею, конгрес-холу, кемпінг-зони. 

Починати треба з інвесторів, донорських організацій, соціальних інвестицій. 

Вони повинні бути впевнені, що цей проєкт буде успішним, оскільки хочуть 

зниження ризиків. Для гарантування успіху повинна бути загальна стратегія 

розвитку туризму регіону [120]. 

6. Навчання кластерного менеджменту. Це можуть бути: школа 

кластерного менеджменту, школа менеджменту дестинацій, хакатони, робота з 

менторами, інформаційні тури, вебінари, онлайн-курси, форуми тощо. Важливо 

щоб ключові учасники кластера пройшли сучасне навчання [120 ]. 

7. Міжкластерні проєкти. Це коли об’єднуються декілька кластерів у 

рамках проєкту, або перелік гастрокластерів, або спільні івенти, спільні заходи, 

загальноінвестиційні проєкти, маршрути, лобіювання інтересів певного регіону. 

Розробляють спільні календарі подій, відбувається обмін певними ресурсами. 

Алгоритм створення туристичного кластера можна надати у вигляді рис. 4.15. 
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Рис. 4.15. Алгоритм створення туристичного кластера 

Джерело: розроблено автором  
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Описаний механізм створення туристичних кластерів пропонуємо 

застосувати на прикладі Луганської області. І оскільки починати треба з 

людського потенціалу, то необхідно проаналізувати стан громад області (табл. 

4.8) [260].  

Таблиця 4.8  

Громади за районами Луганської області 

Район 

Кількість рад, 

що 

об’єдналися 

(од.) 

Кількість 

об’єднаних 

громад (од.) 

Площа ОТГ 

(км2) 

Кількість 

мешканців 

ОТГ (осіб) 

Біловодський  14 1 1597.0 23746 

Білокуракинський  11 2 1042.6 15868 

Кремінський  3 1 244.74 6895 

Марківський  5 1 265.5 22804 

Міловський  0 0 0 0 

Новоайдарський  12 2 1054.36 36638 

Новопсковський  2 1 226.04 12192 

Попаснянський  3 1 35.35 17900 

Сватівський  4 2 376.66 4276 

Станично-

Луганський  

9 4 873.46 11583 

Старобільський  14 5 1059.72 19042 

Троїцький  14 2 1173.56 16204 

Джерело: сформовано автором на підставі [260] 

 

Ми вважаємо, що саме громада має важливе значення в створенні кластера, 

тому легше побудувати стосунки між людьми, менше буде бюрократичних 

перепон у ході його створення [120]. 

Станом на 2018 рік, кількість громад в області збільшилися, що свідчить 

про початок процесу децентралізації (табл. 4.9) [260]. Об’єднана територіальна 

громада може стати осередком туристичного кластера. Саме місцеве населення, 

доклавши зусиль, отримає бонуси від створення туристичного кластеру: 

з’являться нові робочі місця, поліпшиться соціально-економічний стан, 

відкриються нові можливості розвитку території. 
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Таблиця 4.9 

Об’єднані територіальні громади Луганської області  

станом на 2018 рік 

№ Назва громади 
Дата 

створення 

Кількість 

об’єднаних 

рад (од.) 

Площа 

громади 

(км2)  

Кількість 

населення 

(осіб) 

1 Біловодська селищна об'єднана 

територіальна громада 
29.10.2017 14 1597,0 23746 

2 Білокуракинська селищна об'єднана 

територіальна громада 
25.10.2015 8 788,0 13207 

3 Великочернігівська сільська 

об'єднана територіальна громада 
23.12.2018 2 158,55 1767 

4 Веселівська сільська об'єднана 

територіальна громада 
23.12.2018 3 233,92 2124 

5 Калмиківська сільська об'єднана 

територіальна громада 
23.12.2018 2 169,0 1229 

6 Коломийчиська сільська об'єднана 

територіальна громада 
23.12.2018 2 150,06 1002 

7 Красноріченська селищна об'єднана 

територіальна громада 
29.10.2017 3 244,74 6895 

8 Красноталівська сільська об'єднана 

територіальна громада 
23.12.2018 2 176,41 1955 

9 Лозно-Олександрівська селищна 

об'єднана територіальна громада 
29.04.2018 3 254,6 2661 

10 Марківська селищна об'єднана 

територіальна громада 
23.12.2018 5 265,5 22804 

11 Нижньодуванська селищна 

об'єднана територіальна громада 
29.10.2017 2 226,6 3274 

12 Новопсковська селищна об'єднана 

територіальна громада 
25.10.2015 2 226,04 12192 

13 Підгорівська сільська об'єднана 

територіальна громада 
23.12.2017 2 114,47 4333 

14 Привільська сільська об'єднана 

територіальна громада  
29.10.2017 2 221,97 1510 

15 Троїцька селищна об'єднана 

територіальна громада 
30.04.2017 12 951,59 14694 

16 Чмирівська сільська об'єднана 

територіальна громада 
18.12.2016 3 206,23 6678 

17 Шульгинська сільська об'єднана 

територіальна громада 
23.12.2018 4 336,1 4678 

Джерело: сформовано автором на підставі [260] 

 

Розроблена карта перспективних туристичних кластерів демонструє 

наочно яким чином вони будуть розміщені (рис. 4.16).  
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Рис. 4.16. Розміщення перспективних туристичних кластерів 

Луганської області 

Джерело: розроблено автором 
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Розглянемо більш докладно можливість створення туристичного кластеру 

в кожному з запропонованих варіантів. 

Біловодська селищна об’єднана територіальна громада утворена 2017 р. і 

планує розвивати туризм. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті 

громади. Наприклад, станом на 2018 р., громадою вже розроблено таке: 

Туристичний паспорт Біловодської ОТГ і три туристичні маршрути — 

«Біловодськ туристичний», «Біловодськ — центр кіннозаводського округу», 

«Біловодськ — край степових ковилів та воронцових просторів» [16]. 

Тобто ми бачимо зацікавленість влади громади в цьому процесі. 

Зацікавленість бізнесу наразі недостатня, над цим треба працювати. А от 

туристичні ресурси громади можна назвати унікальними для України. Тому 

розглянемо цю інформацію [120]. 

Відомий край найстарішими в Україні кінними заводами. Це єдиний в 

Україні район, де розташовані відразу три державні кінні заводи — 

Деркульський, Лимарівський та Новоолександрівський, які нині є 

багатогалузевими господарствами з виробництва сільськогосподарської 

продукції. Усі вони — унікальні об’єкти для туристів та пам’ятники архітектури 

ХVІІІ–ХІХ ст. [16]. 

Також у Біловодському районі розташовані старовинні церкви: Храм 

Святої Трійці — пам’ятка архітектури XIX ст., Українська православна церква 

Свято-Покровського храму в с. Городище (1881), Українська православна церква 

Свято-Вознесенського храму в с. Зеликівка (1873), Українська православна 

церква Архангело-Михайлівського храму в (с. Данилівка (1801), Українська 

православна церква Різдва Богородиці в (с. Бараниківка (1845) (сьогодні це чи не 

єдина дерев’яна споруда культурного призначення на сході України) [16]. 

Детальніше структуру туристичних кластерів області показано на 

рис. 4.17–4.20, де зображено чотири перспективні кластери: «Біловодщина», 

«Кремінщина», «Новопсковщина» та «Старобільщина». 
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Рис. 4.17. Картосхема туристичного кластеру «Біловодщина» 

Джерело: розроблено автором 
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Важливий туристичний ресурс — Біловодський районний краєзнавчий 

музей, гордістю якого є колекції нумізматики (ХІХ–ХХ ст.), етнографії, 

фотодокументів, археології (VІІІ–ХІІ ст. н. е.). Природно-заповідний фонд 

Біловодської ОТГ охоплює десять об’єктів місцевого значення та три об’єкти 

загальнодержавного значення. Загальна площа природно-заповідного фонду 

становить 22 343,2 га (близько 14% території Біловодської ОТГ) та є найбільшою 

серед заповідних територій в Луганській області. Найвідоміший Регіональний 

ландшафтний парк «Біловодський», площа якого становить 14 011 га. Це 

найбільший об’єкт природно-заповідного фонду ОТГ. Його створено з метою 

охорони та збереження унікальних ландшафтів Старобільських степів, зокрема 

Деркульського степу, та історичної спадщини експедиції В. В. Докучаєва. У 

складі парку є ботанічний заказник державного значення «Юницький» [16]. 

Отже, аналіз наявності мінімальних умов для створення туристичного кластера 

в Біловодській ОТГ засвідчив, що тут є всі необхідні передумови для цього 

процесу [120]. 

Інший район, де також є можливості для створення туристичного 

кластера, — Кремінський. Розглянемо докладніше наявні передумови для його 

створення (рис. 4.18). 

За даними Кремінської районної державної адміністрації сьогодні 

проводиться досить масштабна робота з пропаганди інвестиційно-привабливих 

туристично-рекреаційних об’єктів району. Так, у рамках реалізації заходів 

Програми з метою популяризації туристично-рекреаційного потенціалу 

Кремінського району, райдержадміністрацією розроблено та виготовлено 

інформаційно-рекламну продукцію із символікою району, а саме папки фірмові 

з логотипом, блокноти та ручки, чашки подарункові, календарі настінні 

квартальні, тарілки декоративні з символікою району, буклети [133]. 
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Рис. 4.18. Картосхема туристичного кластеру «Креміньщина» 

Джерело: розроблено автором 
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Сувеніри дарять учасникам виставкових заходів, членам делегацій різного 

рівня, учасникам круглих столів та урочистих заходів з нагоди державних та 

професійних свят. Райдержадміністрація співпрацює з національним 

туристичним порталом Zruchno Travel та періодично надає інформацію щодо 

популяризації своєї території, як такої, що має свої особливі місця, про об’єкти 

туризму, заходи, які плануються провести на території району, та які зможуть 

привернути увагу туристів [120]. 

Гордістю Кремінського району є інформаційно-туристичний центр 

«Зелена Кремінна», який надає повну інформацію про екскурсійні маршрути 

Кремінщини. Також працює сайт райдержадміністрації, де в розділі «Туризм» 

можна знайти інформацію щодо туристичних об’єктів та послуг, які розташовані 

на території Кремінського району [120]. 

До складу природно-заповідного фонду державного підприємства 

«Кремінське лісомисливське господарство» входить 11 природно-заповідних 

територій, загальна площа яких 4246 тис. га. Серед них — заповідне урочище 

державного значення «Широке», чотири заповідні урочища місцевого значення 

(«Дубовий гай», «Білоусова садка», «Сіточне», «Хрящуваха»),  ботанічний 

заказник місцевого значення «Серебрянський», ботанічний заказник державного 

значення «Сафоново», гідрологічний заказник місцевого значення «Кремінські 

каптажі», та зоологічний заказник місцевого значення «Жеребець», а також дві 

гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення: «Лісова прохолода» 

(Новомикільська сільська рада) та «Новокраснянські джерела» 

(Новокраснянська сільська рада) [133]. 

Кремінський район має під охороною 245 пам’яток культурної спадщини, 

з них: 197 пам’яток археології, 12 пам’яток містобудування й архітектури, 33 

пам’ятки історії, 3 пам’ятки монументального мистецтва. Району вдалося 

зберегти мережу культурних закладів, яка налічує 53 заклади культури, 

представлених 23 клубними закладами, 27 бібліотеками — філіями, 

об’єднаними у районну центральну бібліотечну систему, 2 школи естетичного 

виховання, а також КУ «Кремінський районний краєзнавчий музей» [133].  
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В районі працює 168 клубних формувань, які стали головними осередками 

розвитку аматорського мистецтва та представлені 120 колективами художньої 

самодіяльності, з них 16 мають звання «народний» і 2 — «зразковий». 

Інфраструктуру туризму району формують сім баз відпочинку («Угольок», 

«Сосновий бір», «Будинок мисливця», «Лісова поляна», «Зоря», еко-готель 

«Лесовичок», міні-готель «Лєсная»), три оздоровчі заклади відпочинку для дітей 

(«Мрія», «Зоря», «Соснова Роща»), один готельний комплекс «ПриЛісне». В 

районі працюють зелені сільські садиби та приватні будинки відпочинку, які 

займаються прийомом гостей [133]. 

Отже, аналіз наявних передумов створення туристичного кластера в 

Кремінському районі довів, що вони існують, і район уже багато зусиль доклав 

для розвитку туризму. Створення кластера тільки закріпить цю позитивну 

динаміку розвитку [120]. 

Ще один перспективний район — Старобільський. Місто Старобільськ має 

визначну історичну цінність, тому його включено до Списку історичних 

населених місць України Постановою Кабінету Міністрів України № 878 від 

26.07.2001 р., (дата заснування — 1598–1600 рр.). До туристичних об’єктів, які 

розташовані в Старобільському районі можна зачислити десять релігійних 

закладів, серед яких найбільш відомі Свято-Миколаївський кафедральний собор 

та Жіночий монастир «Всіх скорботних радість» (є найцікавішою туристичною 

визначною пам’яткою Старобільського району, це пам’ятка архітектури другої 

половини ХІХ ст.), один музей — Луганський обласний краєзнавчий музей, три 

джерела — гідрологічні пам’ятки природи («Лозовське джерело», 

«Новоборовське джерело», «Шпотинське джерело»), три оздоровчі комплекси 

(обласна фізіотерапевтична лікарня, санаторій «Водолікарня» приватної 

власності, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Джура»), сім 

природоохоронних територій: одна пам’ятка природи комплексна «Бутківський 

терасний парк», два лісові заказники «Пригодівський» та «Церковний ліс», один 

іхтіологічний заказник «Айдарський», один ландшафтний заказник 

«Балакирівський», два заповідні урочища «Широке» і «Соснове», пам’ятки 
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місцевого значення; 30 пам’ятників, скульптур, меморіальних дошок місцевого 

значення [349]. 

Серед найпопулярніших у туристів — пам’ятник Остапу Бендеру та Кісє 

Вороб’янінову, героям сатиричного твору «12 стільців» авторства І. Ільфа і Є. 

Петрова. Його встановлено перед старовинною будівлею колишньої жіночої 

гімназії в Старобільську. Дослідники творчості Ільфа і Петрова вважають, що 

описане в «12 стільцях» місто Старгород — це Старобільськ, у якому 

письменники працювали у 1923 р. [111]. 

Також привертає увагу туристів скульптура Нестора Махна. Вона є 

прикрасою будівлі, з балкона якої «батько» за легендою звертався до своїх 

послідовників. Існує думка, що у місті заховано награбовані скарби Нестора 

Махна, який тривалий час перебував у Старобільську [120]. 

Станом на 2019 р. у районі розроблено шість екскурсійних маршрутів, 

працюють три готелі; чотири садиби активно працювали до 2014 р., потім 

діяльність була припинена й тільки нині починають говорити про відродження 

сільського, зеленого туризму [349]. Нещодавно в районі з метою відродження 

або започаткування туристичної діяльності розроблено проєкт Козацький курінь 

«В гостях у отамана». Метою його створення став не тільки розвиток сільського 

зеленого туризму, а і лікування опорно-рухової системи відпочивальників, 

проведення фольклорно-етнографічних свят, спортивних змагань військово-

патріотичного спрямування, розваги. Також останнім часом почала працювати 

Громадська організація «Любителі полювання та коней Старобільщини», яка 

організовує пішохідно-кінні екскурсії [111]. 

Виконаний аналіз засвідчив, що в Старобільському районі також є 

мінімальні умови для створення туристичного кластера: з’явилися активні 

бізнесмени, які хочуть займатися туризмом і вже започаткували перші проєкти, 

є безпечна територія з наявними цікавими туристичними об’єктами і підтримка 

з боку влади. Наочно картосхему туристичного кластера «Старобільщина» 

зображено на рис. 4.19. 
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Рис. 4.19. Картосхема туристичного кластеру «Старобільщина» 

Джерело: розроблено автором 
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І ще один район — Новопсковський. Він має природно-заповідний фонд, 

до складу якого входять 14 об’єктів площею 5 741,6241 га, що становить близько 

3,5% від загальної площі району, а саме: пам’ятка природно-геологічна 

«Осинівські піщаники» (5 га), заказник лісовий «Білолуцький» (450 га), заказник 

лісовий «Новопсковський» (1 186 га), заповідне урочище «Московське» (104 га), 

заповідне урочище «Луг» (117 га), заповідне урочище «Огидне» (71 га), 

заповідне урочище «Зуїв ліс» (47 га), заказник іхтіологічний «Айдарський» 

(192 га), ботанічна пам’ятка природи «Осинівська» (116 га), ботанічна пам’ятка 

природи «Новобіла» (2 407,12 га), ботанічний заказник «Крейдяні скелі» 

(97,1884 га), ботанічний заказник «Новорозсошанський» (135,3576 га), 

ландшафтний заказник «Донцівський» (298,4955 га) ландшафтний заказник 

«Кам’янський» (515,4626 га) [111]. На базі місцевих джерел мінеральних вод 

працює прекрасно обладнаний санаторій «Перлина» (єдиний такий в області). На 

березі річки Айдар розташовані також дві добре обладнані бази відпочинку [318]. 

У районі підтримують розвиток ремісництва, зокрема декоративно-

прикладне мистецтво представляють понад 80 майстрів, шістьом з яких 

присвоєно звання «Народний майстер Луганщини». На території 

Новопсковського району розташовано 416 нерухомих пам’яток та об’єктів 

культурної спадщини, серед яких 32 історичні, 1 монументального мистецтва, 3 

архітектури та містобудування, 121 археологічні: з них 10 поселень, 1 стоянка, 

30 окремих курганів, 80 курганних груп, під охороною перебуває 33 пам’ятки 

історії та культури, більшість з яких встановлені у 50–70-ті роки XX ст., 

зареєстровані й діють 14 релігійних організацій Української православної церкви 

та 4 — християн віри євангельської [318]. Як бачимо, Новопсковський район 

дуже багатий на туристичні ресурси, і з боку місцевого бізнесу та влади почалися 

позитивні зміни у напрямі розвитку туризму. Тому створення туристичного 

кластера прискорить цю діяльність. На рис. 4.20 зображено картосхему 

туристичного кластера «Новопсковщина» [124]. 
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Рис. 4.20. Картосхема туристичного кластеру «Новопсковщина» 

Джерело: розроблено автором 
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Отже, аналіз наявності мінімальних складових для створення 

туристичного кластера в чотирьох перспективних районах Луганської області: 

Біловодському, Кремінському, Старобільському та Новопсковському, довів, що 

всі запропоновані території мають ці умови, хоча ступінь їхнього розвитку 

відрізняється. Найбільше підготовленим для створення туристичного кластера 

виявився Кремінський район, де вже нині ведуть активну роботу в цьому 

напрямі. Значним підґрунтям для всіх районів будуть наукові установи: 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля та 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, які мають 

відповідний науковий потенціал [120]. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Аналізуючи деякі соціальні індикатори: рівень доходів населення, 

демографічну ситуацію, рівень безробіття та злочинності, структуру сукупних 

витрат домогосподарств на відпочинок і культуру, вдалося виявити прогностичні 

предиктори реалізації постконфліктного розвитку туризму. Аналіз статистичних 

даних свідчить про значне зменшення дозвіллєвої активності населення, 

кількості екскурсантів, скорочення відвідування кіносеансів, музеїв, зростання 

напруженості у суспільстві та показників злочинності. Зважаючи на 

незадовільний соціально-економічний стан саме туризм може стати засобом 

подолання соціальних проблем регіону. 

2. Дослідження довели, що взаємозв’язок чотирьох гуманітарних 

складових, а саме: менталітету і ментальності; релігії, культури, духовності; 

національної ідентичності; ремесел та народних промислів сприяє успішному 

розвитку туризму в регіоні. Розвиток ментальності і гостинності дуже важливі 

для постконфліктного відродження туризму, адже толерантність і 

дружелюбність сприяють цьому процесу. 

3. З метою ґрунтовного оцінювання можливостей розвитку туризму 

регіону в постконфліктний період вперше було проведено анкетування на тему: 
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«Розвиток туризму Луганської області». Результати анкетування було 

застосовано при розробці стратегічних напрямків розвитку туризму, а також 

можна буде використовувати в перспективі при виконанні певних завдань. 

Виявивши потреби мешканців, керівництво області зможе вжити відповідних 

заходів щодо найбільш ефективного розвитку туризму в регіоні. Після 

проведення опитування ми маємо можливість володіти інформацією про критерії 

оцінки найважливіших показників, пріоритетних для респондентів. 

4. Моніторинг перспективних напрямів постконфліктного розвитку 

туризму довів, що серед першочергових завдань повинні бути: загальні: 

припинення воєнного конфлікту; забезпечення цілковитої безпеки туристам; 

наявність висококваліфікованих кадрів; залучення інвестицій, реалізація 

перспективних інвестиційних проєктів; розвиток якісного транспортного 

сполучення (ремонт та побудова нових доріг); туристичної діяльності: 

розповсюдження інформації про туристичні об’єкти, маршрути та загалом 

туристичний потенціал регіону; просування нових туристичних маршрутів, 

орієнтованих на сучасні інтереси суспільства; розвиток зеленого туризму; 

виділення коштів з державного бюджету на подорожі для школярів та студентів; 

туристичної інфраструктури: реконструкція, відновлення наявних та побудова 

інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури; оновлення готельного фонду 

різних цінових категорій та підвищення якості готельних послуг. 

5. Представлено структурно-логічну схему туристичного кластеру, яка 

містить мінімальні умови для його створення: активні бізнесмени, влада; 

безпечна територія. Наявність цих умов повинна бути підтверджена бажанням 

всіх учасників активно співпрацювати в команді заради досягнення спільної 

мети. 

6. Удосконалено алгоритм створення туристичного кластеру, який 

складається з наступних етапів: створення активу; формалізація кластера; 

обрання кластерного менеджеру; формування стратегії; формування конкретних 

проєктів; навчання кластерного менеджменту; міжкластерні проєкти. Доведено 
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на основі проведеного аналізу наявності мінімальних умов, що в Луганській 

області вони є в деяких районах.  

7. Запропоновано створити чотири перспективних туристичних кластери: 

«Біловодщина», «Кремінщина», «Новопсковщина» та «Старобільщина» в 

Луганській області та обґрунтовано цю необхідність в кожному з них. Найбільш 

підготовленим для створення кластеру виявився Кремінський район, де вже 

багато зроблено для розвитку внутрішнього туризму.  
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РОЗДІЛ 5 

 

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТКОНФЛІКТНОГО 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У СХІДНИХ РЕГІОНАХ 

УКРАЇНИ 

 

5.1. Концепція безпеки туристичної діяльності 

 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» передбачає поступовий вихід 

національної економіки на якісно новий рівень за чотирма векторами — 

розвитку, безпеки, відповідальності та гордості. Саме до останнього — вектору 

гордості — залучено туристичну галузь, оскільки саме вона у багатьох країнах 

світу приносить значні фінансові надходження, забезпечує створення нових 

робочих місць, розширяє малий та середній бізнес, а все це сприятиме 

покращенню іміджу України на міжнародній арені. 

Всі ці вимоги можливо виконати лише за умови наявності в країні надійної 

організації системи безпеки туризму. Питанням забезпечення безпеки туризму 

займаються не тільки на рівні регіону, країни, а і на міжнародному рівні. 

Серед головних міжнародних організацій, які працюють над цим 

питанням: Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація 

громадянської авіації (ІКАО), Міжнародна асоціація повітряного транспорту 

(ІАТА), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Організація об’єднаних 

націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Організація економічної 

співдружності і розвитку (ОЕСР), Міжнародна морська організація (ММО), 

Програма ООН з питань довкілля (ЮНЕП), Міжнародна організація 

кримінальної поліції (ІНТЕРПОЛ) [46, 205, 207–209, 233, 234, 244, 282]. 

Основні положення діяльності міжнародних організацій та функціональні 

завдання з безпеки туризму показано на рис. 5.1 [46, 205, 207–209, 233, 234, 244, 

282]. 
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Рис. 5.1. Діяльність міжнародних організацій в питанні забезпечення 

безпеки туризму 

Джерело: розроблено автором на підставі [46, 205, 207–209, 233, 234, 244, 282] 
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Міжнародна 
організація праці 

(МОП)

1919 р.

Розвиток і реалізація правових норм і принципів в 
сфері торгівлі.

Діяльність по забезпеченню безпеки умов праці.

Діяльність по боротьбі з торгівлею людьми.

Міжнародна організація 
кримінальної поліції 

(ІНТЕРПОЛ)
1923 р

Забезпечення співпраці всіх органів кримінальної 
поліції в рамках декларації прав людини.

Розробка комплексу заходів щодо запобігання актів 
міжнародного тероризму.

Збір і систематизація данних стосовно осіб, які 
представляють загрозу на міжнародному рівні. 

Міжнародна 
організація 

громадянської авіації 
(ІКАО)

1944 р.

Забезпечення безпечного розвитку громадянської 
авіації в світі.

Забезпечення безпеки конструювання літаків.

Міжнародна асоціація 
повітряного транспорту 

(ІАТА)
1945 р.

Об’єднання авіакампаній світу для забезпечення 
безпеки польотів.

Уніфікація документів, умов польоту.

Організація об’єднаних 
націй з питань освіти, 

науки і культури 
(ЮНЕСКО)

1945 р.

Сприянння забезпеченню безпеки на об’єктах 
природного та культурного надбання.

Сприяння миру та безпеці шляхом розширення 
співробітництва народів в освіті, культурі, науці.

Всесвітня організація 
охорони здоров’я 

(ВООЗ)
1948 р.

Розробка міжнародних санітарних норм і рекомендацій.

Співпраця з національними туристичними 
адміністраціями у справі доступу до інформації 

стосовно карантинних захворювань.

Публікація періодичних інформаційних видань з 
питань безпеки здоров’я під час подорожі.

Міжнародна морська 
організація (ММО) 1958 р.

Забезпечення безпечної міжнародної навігації.

Уніфікація перевізних документів.

Розробка засобів безпеки в портах та на судах.

Організація 
економічної 

співдружності і 
розвитку (ОЕСР)

1960 р.

Розвиток світової торгівлі.

Досягнення високих темпів розвитку та рівня життя 
населення з метою забезпечення стабільності та 

безпеки.

Програма ООН з 
питань довкілля 

(ЮНЕП)
1975 р.

Сприяння збереженню довкілля.

Моніторинг стану довкілля з метою управління його 
розвитком.
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У залученні міжнародної спільноти до вирішення питань безпеки в туризмі 

важливу роль покликані зіграти міжнародні конференції, які регулярно 

організовуються спеціалізованими міжнародними організаціями. Основні 

положення підсумкових документів конференцій викладені в табл. 5.1 [47, 56, 

73, 121, 123, 196, 206, 271, 321, 378]. 

Таблиця 5.1 

Безпека туризму в міжнародних документах 

Назва 

документа 

Час 

прийняття 
Місто Основні тези 

1 2 3 4 

Загальна 

декларація 

прав людини 

1948 р. Нью-Йорк 

(США) 

 

Ст. 24 «Кожна людина має право на відпочинок, 

вільний час, включаючи обмеження робочого часу 

та періодичні сплачувані відпустки». 

Ст. 27 «Кожна держава несе основну 

відповідальність і обов’язок захищати всі праві і 

свободи людини» [121] 

Заключний 

акт СБСЄ 

1975 р. Гельсинки 

(Фінляндія) 

«Держави-учасники Угоди висловлюють наміри 

заохочувати розвиток туризму шляхом розгляду в 

позитивному дусі питань, пов’язаних із 

забезпеченням безпеки міжнародного туризму як 

основної умови його розвитку» [123] 

Манільська 

декларація з 

міжнарод-

ного туризму 

1980 р. Маніла 

(Філіппіни) 

 

«Всесвітня туристична організація включає в 

програму своїх дій питання вивчення безпеки 

туризму в світі, існуючих норм і поточної 

практики в цій галузі, а також вироблення 

загальних рекомендацій для їх упорядкування та 

підвищення безпеки туристських поїздок» [196] 

Хартія 

туризму 

1985 р. Мадрид 

(Іспанія) 

 

Ст. 4 «Держави повинні: забезпечувати безпеку 

туристів та їх майна за допомогою превентивних 

заходів і заходів захисту;  

надавати кращі умови гігієни і доступу до служб 

охорони здоров’я, попередження інфекційних 

захворювань і нещасних випадків; 

посилювати з метою захисту туристів заходи 

щодо попередження нелегального використання  
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 

   

наркотиків; не допускати яких-небудь 

дискримінаційних заходів відносно туристів» 

[378] 

Гаагська 

декларація 

зі світового 

туризму 

1989 р. Гаага 

(Нідерланди) 

 

Принцип 7. «Безпека, захист туристів і повага їх 

гідності є неодмінною умовою розвитку туризму. 

Звідсіля держави в рамках своїх політичних і 

адміністративних систем повинні сприяти 

проведенню в життя своєї політики в області 

безпеки і захисту туристів» [47] 

Декларація 

світової 

конференції 

міністрів з 

туризму 

1994 р. Осака 

(Японія) 

 

Ст. 6. «Уряди відповідальні за поступальний 

розвиток туризму, зміцнення безпеки подорожей, 

захист туристів в сукупності з бережним 

ставленням до туристських ресурсів і 

навколишнього середовища» [73] 

Законодав-

чий акт про 

«Про 

основні 

принципи 

співробіт-

ництва 

держав-

учасників 

СНГ в сфері 

туризму 

1994 р. Москва 

(Росія) 

 

Ст. 5 «При підготовці до подорожі, під час 

транзиту і по приїзду в район туристичного 

інтересу турист має право на: 

Захист своєї безпеки, майна, здоров’я, особистих 

прав; 

Забезпечення побутових і санітарних умов не 

нижче, ніж в середньому в даній місцевості 

стандарту; 

Сприяння органам місцевої влади в правовій 

допомозі і підтвердження страхових випадків» 

[271] 

Міжнародна 

декларація з 

безпеки 

туризму і 

зменшення 

ризиків при 

подорожі 

1995 р. Естерсунд 

(Швеція) 

 

Ст. 18. «Питання спрощення туристських 

формальностей повинні бути у зв’язку з 

забезпеченням безпеки в туризмі та розробкою 

спільних варіантів рішення проблем» [206] 
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Продовження табл. 5.1 

Джерело: розроблено автором на основі [47, 56, 73, 121, 123, 196, 206, 271, 

321, 378] 

 

Проблемою також можна назвати зрослий рівень нестабільності в 

глобальному масштабі, терористичної загрози по відношенню до туристів, 

зокрема у відносно стабільних економічно розвинених країнах, про що ще 

декілька років тому не можна було навіть думати, прогнозувати, сьогодні стало 

наявністю. Нажаль, ця світова негативна тенденція не оминає і Україну, та наших 

туристів, які відвідують інші країни [112]. 

Інформацію стосовно ризиків найпопулярніших туристичних напрямків 

для громадян України на 2018 рік представлено на рис. 5.2 [443]. Серед них: 

медичні ризики, ризики безпеки подорожей та безпеки на автошляхах в 

найпопулярніших туристичних центрах світу [23]. 

 

1 2 3 4 

Глобальний 

кодекс етики 

туризму 

1999 р. Сантьяго 

(Чилі) 

 

Ст. 1. «Задача влади приймаючої сторони — 

забезпечити захист туристів та їх майна. Іноземні 

туристи повинні забезпечуватися необхідною 

інформацією, попередженнями, охороною, 

страховкою та допомогою в задоволенні їх 

потреб. Будь які напади або загрози в адресу 

туристів повинні рішуче припинятися та 

коратися у відповідності із законодавством» [56] 

Стамбульська 

декларація 

Організації 

економічного 

співтовариств

а 

2002 р. Стамбул 

(Туреччина) 

Ст. 6. «Учасники зустрічі підкреслили 

необхідність забезпечення безпеки міжнародного 

туризму» [321] 
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Рис. 5.2. Оцінка ризиків найпопулярніших туристичних напрямків для 

громадян України, 2018 рік 

Джерело: розроблено на підставі [443] 

 

У зв’язку з вищевикладеним, гостро постає проблема розробки концепції 

безпеки туризму. 

Вважаємо, що концепція безпеки туризму повинна складатися з трьох 

рівнів: локального, регіонального та міжнародного. Розглянемо вимоги та 

головні завдання, які слід висувати на кожному з них (рис. 5.3). 

1. Локальний рівень. 

Безпека туристів — першорядне завдання. 

Рекомендовано встановлювати камери відеоспостереження для безпеки 

відпочиваючих, організувати роботу «гарячої лінії». Крім того, може бути 
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створена спеціальна туристична поліція та окремий безкоштовний номер 

телефону для викликів саме туристами. 

Всі ці заходи покликані захистити гостей від неприємних інцидентів під 

час відпочинку. Втім, нововведення опиняться на користь і самим місцевим, 

адже посилені засоби безпеки захистять їх від злодіїв і шахраїв. До того ж, чим 

вища безпека території, тим більша до неї довіра і, відповідно, більше туристів, 

що зупинили свій вибір саме на відпочинку тут. А зростання туристичного 

потоку безпосередньо пов’язане із зростанням добробуту регіону і його жителів. 

 

 

Рис. 5.3. Модель концепції безпеки туризму 

Джерело: розроблено автором 

 

Додаткові інновації, які плануються, зроблять ще більш безпечною і 

гостинною для туристів територію. Це установка камер відеоспостереження не 

тільки на дорогах для контролю за дотриманням правил дорожнього руху, але і 

на вулицях, в торгових центрах, готелях, соціальних об’єктах. Сучасні 

інтелектуальні системи допомагають в тому числі визначати кількість 

Міжнародний

Мета: забезпечення безпеки туризму, підвищення інформаванності та допомоги 
туристам

Заходи: 
- створення 

безпечних умов 
для здійснення 

подорожей;
-питання 

забезпечення 
безпеки закріпити 

в стратегіях 
розвитку туризму;

- підвищення 
конкурентоспромо

жності 
турпродукту;

- взаємодія між 
продуктами у 

питаннях безпеки

Регіональний

Мета: визнання України сприятливою для відвідування за рівнем 
безпеки

Заходи:
- взаємодія всіх органів влади;

- створення єдиного 
інформаційного простору; 

- формування єиної проектної 
команди;

- створення туристично -
рекреаційного кластеру;

- інтеграція системи безпеки

Локальний

Мета: забезпечити безпеку 
туристу в конкретній місцевості

Заходи: 
- створення туристичної поліції;

- застосування інноваційних 
засобів безпеки;

- установка камер спостереження;
впровадження системи "Розумна 

зупинка"
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відвідувачів в торгово-розважальних комплексах, готелях, ресторанах і т. ін. 

Така інформація необхідна в разі надзвичайних подій, оскільки допомагає 

визначати, скільки людей знаходиться в будівлі. 

Крім того, пропонується впровадження системи «Розумна зупинка» та 

служби екстреної допомоги. Дві перших підвищують безпеку туристів — 

розумні зупинки оснащують інформаційною системою, за допомогою якої гості 

міста можуть не тільки звернутися за допомогою в екстрені служби, але й 

отримати консультацію на п’яти мовах. 

Необхідно створення єдиної служби «112» і реалізація програми допомоги 

постраждалим в ДТП санітарною авіацією [112]. 

2. Регіональний рівень. 

В якості мети розвитку туризму на регіональному рівні слід закріпити 

прагнення до визнання нашої країни сприятливою для відвідування, що 

підвищить її місце в міжнародних рейтингах, у тому числі за рівнем безпеки. 

Безпека туризму — багатоаспектне і міжвідомче завдання. В її реалізації 

беруть участь безліч органів виконавчої влади (Уряд України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, МВС України, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій, СБУ та ін.), обласних органів влади і органи 

місцевого самоврядування. Багато питань безпеки туризму вирішуються на 

«стику» повноважень міністерств і відомств. Для цього потрібно створення 

єдиного інформаційного простору, ведення статистичних спостережень, 

координуючий вплив і контроль. Однак, цього на сьогодні немає. 

Ключовою метою розвитку туризму є збільшення внеску галузі у ВВП 

країни, а також збільшення туристичного потоку. Основним принципом роботи 

по досягненню мети стане формування чітких пріоритетів і концентрація 

ресурсів на ключових проєктах, розвиток яких передбачає спільну міжвідомчу 

координацію. Пропонується сформувати єдину проєктну команду для взаємодії 

з усіма відомствами, а також для роботи з представниками регіональних органів 

влади і інвесторами. 
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Необхідно сформувати проєктну середу, в якій всі розуміють свою роль, 

завдання і функції і працюють на єдині цілі. Слід перейти на якісно інший рівень 

в роботі з проєктами. Актуальним є формування команди, яка б допомагала в 

регіонах збирати проєкти, проходить міжвідомче узгодження, допрацьовувати ці 

проєкти і виводити на інвестиційний рівень, що дозволило б ефективно 

використовувати кошти. 

Важливим буде впровадження інструментів підтримки галузі, таких як 

видача кредитів за зниженою процентною ставкою, а також обговорення 

можливостей формування спеціального податкового режиму для туристичних 

кластерів. Крім цього, необхідно зниження адміністративних бар’єрів, а також 

вдосконалення законодавчого регулювання галузі, нових інструментів 

статистичного обліку з використанням можливостей інформаційних технологій. 

В рамках проведеного дослідження наявних літературних джерел було 

відзначено відсутність єдиних принципів і підходів у сфері забезпечення безпеки 

туризму та антитерористичної захищеності об’єктів і територій туристично-

рекреаційних комплексів. Невирішеним є питання інтеграції систем безпеки та 

антитерористичної захищеності об’єктів і територій ТРК в єдиний комплекс з 

подальшою його інтеграцією в АПК «Безпечне місто». Вельми актуальні при 

цьому питання міжвідомчої взаємодії, координації, обміну інформацією та 

оперативного реагування на різного роду загрози, події та позаштатні ситуації. 

Назріла необхідність, коли поняття «туристично-рекреаційний кластер» 

потрібно більш активно впроваджувати в життя [112]. 

3. Міжнародний рівень. 

В якості одного із завдань Концепції визначити — забезпечення безпеки 

туризму, підвищення інформованості та надання допомоги туристам.  

Безпека туризму на міжнародних туристичних ринках є, з одного боку, 

фактором підвищення конкурентоспроможності національного турпродукту, а з 

іншого боку, засобом маніпулювання та недобросовісної конкуренції. За даним 

критерієм Державний департамент США ставить Україну на один щабель з 

такими країнами, як Афганістан, Ангола, Колумбія, Ліван та інші і не рекомендує 
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американським туристам відвідувати нашу країну. Але вказується тільки зона 

конфлікту на сході країни [63].  

Тому пріоритетним завданням є створення і підтримання сприятливого 

образу України як безпечного, цікавого, доступного туристського напрямку. 

Питання забезпечення безпеки також слід закріпити в плані заходів щодо 

реалізації стратегії розвитку туризму [112].  

Наступним важливим завданням є реалізація заходів з подальшого 

вдосконалення державної політики, нормативно-правового регулювання та 

міжвідомчої взаємодії у сфері безпеки туризму та наділити відповідний орган 

державної влади повноваженнями з координації та контролю відповідно до 

статті 6 Закону України «Про туризм» «створення безпечних умов для 

здійснення подорожей, відпочинку та діяльності у сфері туризму» та статті 13 

«Безпека в галузі туризму» [270]. 

До цього часу вказане повноваження так і не реалізовано, відповідальний 

орган державної влади не визначено.  

 

5.2. Суспільно-географічні домінанти відновлення туризму у східних 

регіонах України 

 

В постконфліктних умовах структурі стратегії економічного розвитку 

країн відводиться першочергове значення. Відновлення туризму не можливо у 

відриві від загального економічного розвитку, тому почнемо саме з цього. 

Підвищена увага приділяється науковцями до питання взаємозв’язку між 

миротворчими процесами та соціально-економічним розвитком в 

постконфліктних умовах. Країни, які знаходяться на етапі постконфліктного 

відродження відрізняються по багатьом важливим аспектам — їх економічний 

стан, політична система, фінансова та соціальна сфера знаходяться у стадії 

трансформації. 

Центральну роль у розумінні такого економічного відновлення займає 

визнання двох аспектів постконфліктного економічного становища: 
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- цей стан і пріоритетність проблем, що треба вирішувати, є унікальними 

для кожної країни; 

- постконфліктну економічну політику не можна будувати на тих самих 

засадах, що й антикризові моделі для мирних країн, економіка яких терпить лихо. 

Хоча деякі наслідки кризової та конфліктної ситуації виглядають схожими, 

їх причини, а значить і шляхи усунення, відрізнятимуться. Конфлікти призводять 

до втрати засобів існування, втрати роботи і доходів населення, послабленої 

інфраструктури, руйнування системи верховенства права, триваючої 

незахищеності населення, руйнації соціальних та родинних зв’язків. На цьому 

фоні часто відбувається збільшення сектору натурального сільського 

господарства і неформальної економічної діяльності. На макроекономічному 

рівні постконфліктні країни стикаються з масовим безробіттям, високим рівнем 

інфляції, дефіцитом бюджету, хронічно високим рівнем зовнішнього і 

внутрішнього боргу і низьким рівнем внутрішніх доходів. Взаємозв’язок між 

причинами та наслідками конфлікту зображений на рис. 5.4 [25, 113, 424].  

Відновлення економіки країни після конфлікту можна розглядати з 

декількох точок зору. Найбільш вузька визначається як «повернення до 

найвищого рівня валового внутрішнього продукту на душу населення, 

досягнутого у період попередніх п’яти років перед початком конфлікту». Це 

визначення має обмеження, оскільки темпи економічного зростання до 

конфлікту могли бути дуже низькими або навіть негативними, що було однією з 

причин розв’язання конфлікту. Отже, завданням постконфліктної економічної 

політики буде перевищення цього показника. Інші негативні фактори, такі як 

соціальна нерівність, корупція, інституційний розпад, неефективна зовнішня та 

внутрішня політика, примітивне управління, — також стоять у черзі явищ, які 

небажано відновлювати. ПРООН відстоює позицію про визначення 

«економічних трансформацій», які поєднують результати економічних, 

політичних, законодавчих, юридичних реформ, що дозволяють країнам, 

постраждалим від конфлікту, створювати сталу основу для самостійного 

довгострокового розвитку [424]. 



 
303 

 

Причини

Наслідки

Військові:

 Різний війсковий потенціал 

сторін конфлікту;

 Поява нових видів зброї або 

ведення бойових дій.

Військові:

Політичні:

Політичні:

 Демобілізація;

 Створення нових військових 

союзів.

 Конфлікт інтересів політичних 

еліт;

 Поява нових політичних 

інститутів та рухів.

 Політична криза;

 Прагнення переглянути умови 

миру (реваншизм).

Економічні:

Економічні:

 Економічна розбалансованість 

розвитку регіонів;

 Прагнення отримати контроль 

над ресурсами та територією.

 Руйнування інфраструктури;

 Ріст інфляції та державного 

боргу викликаний війсковими 

видатками;

 Відтік капіталу та скорочення 

зовнішньої торговлі.

Соціальні:

 Висока диференціація 

населення за рівнем 

добробуту;

 Національні (расові) 

відмінності:

 Соціальна напруженість в 

суспільстві.

Соціальні:

 Погіршення рівня життя через 

хвороби, голод;

 Зростання кількості соціально 

незахищених громадян;

 Міграція населення;

 Погіршення криміногенної 

ситуації.

 

Рис. 5.4. Взаємозв’язок між причинами та наслідками конфлікту 

Джерело: розроблено автором на підставі [25, 113, 424] 

 

Державне агентство США з питань гуманітарної допомоги (USAID) у 

«Руководстві з економічного розвитку у постконфліктних країнах» пропонує на 

етапі розробки стратегії особливу увагу приділяти ранжируванню запланованих 

заходів. Узагальнення набутого за останні п’ять десятиріч досвіду з відновлення 

економіки у країнах після затухання конфлікту було візуалізовано автором в рис. 

5.5 [474]. Незалежно від напряму та пріоритетності діяльності міжнародна 

технічна допомога здійснюється з різною інтенсивністю. В цьому сенсі важливо 

визначити, чи є результати від запровадження в дію стратегії. Стратегія 

економічного розвитку в постконфліктних умовах повинна відповідати на ці 

виклики та працювати на зменшення/усунення проблем, які можна згрупувати у 

чотири основні блоки: інституційні, макроекономічні, мікроекономічні, 

соціальні.  
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Негайні Другорядні Консолідуючі

Грошово-кредитна 

політика

Інфраструктура

Сільське 

господарство

Розвиток приватного 

сектору

Міжнародна торгівля 

та прикордонна 

політика

 Регулювання цінової 

політики на продукти 

першої необхідності; 

управління курсом 

національної валюти; 

ліцензування 

комерційних банків 

 Посилення контролю за 
діяльністю комерційних 
банків;

 Вдосконалення 

внутрішньої та 

зовнішньої платіжних 

систем; Ефективний 

механізм повернення 

грошей кредиторам

 Перегляд державної 
грошово-кредитної 
політики і 
реформування 
банківської системи;

 Пільгове кредитування 

промислового сектору 

 Розширення 

інституаційної та 

нормативно-правової 

бази 

 Реформування 
інфраструктурних 
підсистем;

 Відновлення системи 

оплати спожитих послуг 

 Оцінка втрат/ сучасного 
стану інфраструктури і 
встановлення 
пріоритетів; 

 Реконструкція 

стратегічно важливих 

об єктів 

 Максимально спрощена 
та приваблива 
законодавча база для 
нового бізнесу;

 Реконструкція 
підприємств;

 Обговорення 
альтернативних рішень;

 Підтримання постійного 

діалогу з приватними 

підприємцями про їх 

потреби

 Корективи земельного 
кодексу/політики 
використання 
земельних ресурсів,

 Реформування судової 

системи

 Допомога місцевому 
населенню; створення 
умов для повернення 
ВПО;

 Розвиток за рахунок 

відновлення ринку с/г 

товарів (забезпечення 

посівним матеріалом, 

устаткуванням)

 Реконструкція доріг, 
мостів, відновлення 
транспортних послуг, 
забезпечення пальним, 

 Впровадження 
програми розмінування 
територій, 

 Забезпечення 

безперобойною водою

 Протидія контрабанді, 
відновлення 
повноважень митного 
контролю;

 Зниження митних 

тарифів

 Введення двосторонніх 

регіональних 

протоколів; 

Диверсифікація 

експорту

 Тренінги / квоти на 
профільну освіту;

 Мобільність сучасного 
сільськогосподарського 
сектору, відкритість та 
адаптивність;

 Відновлення поголів я 

с/г тварин

 Політика сприяння 

торгівлі, скорочення 

перевірок, спрощення 

процедури перетину 

кордону для 

гуманітарної допомоги 

та партнерів

 

Рис. 5.5. Пріоритетність завдань стратегії постконфліктного розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [474] 

 

На рис. 5.6, 5.7 [435, 437, 443, 454, 459, 462, 467, 471] показано, як пов’язані 

виклики постконфліктного середовища з напрямками загальної стратегії 

постконфліктного розвитку, напрями — з постановкою стратегічних цілей; як 

потім загальні цілі впливають на визначення конкретних завдань та шляхи їх 

виконання.  
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Конкретні проблеми постконфліктної території

Інституційні

Небезпека, 

демілітаризація, 

відсутність 

верховенства права, 

корупція, нерівні 

можливості

Макроекономічні Мікроекономічні Соціальні

Розрив економічних 

зв язків, наявність 

неформальних 

економік, 

негативний 

інвестиційний фон, 

занепад приватного 

бізнесу

Зруйнована 

інфраструктура, 

відсутність 

транспортних 

сполучень, 

екологічна криза, 

нестабільне енерго- 

та водопостчання

Розрив соціальних 

зв язків, безробіття, 

дефіцит 

кваліфікованих 

фахівців, критичне 

становище жінок

Напрями Стратегії постконфліктного розвитку 

Зміцнення 

інституцій та 

належного 

управління, у тому 

числі у сфері 

забезпечення 

верховенства права 

та безпеки

Економічний 

розвиток та розвиток 

ринку, у тому числі 

розвиток приватного 

сектору та 

покращення бізнес-

клімату

Покращення 

сполучення, 

енергоефективність, 

захист 

навколишнього 

середовища та 

запобігання зміні 

клімату

Мобільність 

населення 

відновлення 

родинних зв язків, 

контактів між 

людьми, соціальне 

залучення

Загальна мета і конкретизація цілей за напрямами

Децентралізація, 
кібербезпека, 

демілітарізація, 
програми протидії 

корупції, 
відновлення 
авторитету 

державних установ

Узгодження 
законодавчої та 

нормативно-
правової бази із 
міжнародними 
стандартами, 
пріоритетний 

розвиток секторів з 
високим 

економічним 
потенціалом,

зміцнення цифрової 

економіки

Ремонт 

шляхопроводів, 

відновлення або 

будівництво 

електромережі та 

якісного 

водопроводу, 

створення умов для 

розвитку малого 

бізнесу та 

приватного 

аграрного сектору

Спрощення 

процедури 

пересування, 

розробка політики 

соціальної рівності 

для ВПО, 

забезпечення 

доступу до освітніх, 

медичних послуг та 

лікарських засобів 

для всіх громадян

Збір інформації, визначення конкретних об єктів адміністрування / інфраструктури, що 

потребують реконструкцій, розробка механізму фінансування цих проектів, координація 

донорів, планування консультацій, заходів, спрямованих на досягнення цілей, 

конкретизація кроків подальшого політичного діалогу

Конкретні завдання і заходи по вирішенню зазначених проблем

 

Рис. 5.6. Структурні елементи загальної стратегії постконфліктного 

розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [435, 437, 443, 455, 459, 462, 467, 471] 
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Очікувані результати / досягнення за умов реалізації Стратегії

Місце в рейтингу 
якості державного 

управління,
Кількість 

засуджених за 
злочини у сфері 
торгівлі людьми, 

організованої 
злочинності, 
контрабанди,

Вартість вилучених 
незаконних товарів, 
наркотиків, зброї, 

рейтинг у  
Європейської комісії 

з питань 
ефективності 
правосуддя

Базова оцінка  
дотримання 
принципів 

державного 
управління

Місце в рейтингу 
«Індекс сприйняття 

корупції» 

Кількість державних 
підприємств, ступінь 
покращення 
фінансових 
показників 
державних 
підприємств
Потік прямих 
іноземних 
інвестицій; 
Місце в рейтингу 
Doing Business;
Частка кредитування 
в національній 
валюті
Рівень бідності; 
Показник в рейтингу 
Світового 
економічного 
форуму

Рейтинг бюджетної 
прозорості 

Імпорт енергоносіїв, 
нетто 

Споживання 
відновлюваної 

енергії 
Кількість заходів, 

здійснених у 
напрямі створення 
кругової економіки 

Кількість 
реалізованих 
проектів по 

реконструкції 
інфраструктурних 

об єктів 
Кількість стартапів 
та рівень їхнього 

«виживання»

Ступінь охоплення 
ВПО заходами 

соціального захисту;
Інклюзивність з 

точки зору вікових 
груп, статі та 

меншин;
Рівень дискримінації 

та злочинів, 
вчинених на основі 
статі, раси, релігії, 

сексуальної 
орієнтації, етнічної 

приналежності;
Рейтинг у 

відповідних 
міжнародних 

гендерних індексах;
Індекс гендерної 

розриву ВЕФ, Індекс 
гендерної нерівності 

ПРООН
Звіти ПРООН, 

УВКПЛ ООН, УВКБ 
ООН та ООН-жінки

Управління і контроль процесу реалізації Стратегії 

Ранжирування задач, вибір пріоритетів, конкретизація термінів реалізації кожного 
завдання,етапу, вибір виконавців, зазначення форми контролю, критеріїв оцінки, збір 

інформації щодо виконання та надання рекомендації щодо наступних кроків.

В залежності від завдання це: профільні міністерства, відповідні муніципалітети, 

урядові установи та державні організації. За формою: опитування громадської думки, 

національна статистика, дані EuroStat, звіти бізнес-асоціацій, звіти міжнародних 

профільних агенцій (ПРООН, УВКПЛ ООН, УВКБ ООН та ООН-жінки)
 

 

Рис. 5.7. Очікувані результати за умов реалізації стратегії 

Джерело: розроблено автором на підставі [435, 437, 443, 455, 459, 462, 467, 471] 
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Стратегія постконфліктного розвитку, як і будь-яка інша стратегія не може 

бути ефективною, якщо не зазначені результати, що ми очікуємо отримати від 

реалізації цієї стратегії. 

Результативність реалізації Стратегії розвитку в постконфліктних умовах 

можна визначати двома шляхами: відповідно до світових показників 

економічного розвитку та відповідно до повноти виконання завдань конкретної 

стратегії розвитку. 

1. Відповідно до повноти виконання поставлених завдань. 

В даному випадку оцінюється наскільки успішно було виконано перелік 

задач, що були висунені, терміни виконання, відповідальність виконавців, 

повнота досягнення загальної мети. Для цього необхідно лише порівняти 

завдання зі звітами виконавців, статистичними даними, та емпіричною 

інформацією, отриманою під час опитування (рис. 5.8) [436, 437, 454, 457, 459, 

462, 467, 471]. 

Проте, навіть досягнення цілі не гарантує повне усунення проблеми і не 

може відповісти на питання, чи відбулося загоєння конфлікту, чи минула загроза 

повернення агресії, чи була взагалі Стратегія ефективною для даної конфліктної 

ситуації. Щоб відповісти на ці питання, ми пропонуємо інший підхід оцінки: 
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Рис. 5.8. Ключові завдання постконфліктного розвитку та критерії їх 

оцінювання 

Джерело: розроблено автором на підставі [436, 437, 443, 455, 458, 462, 467, 471] 
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Пoвернення та 

соціальна 
інтеграція 
населення

Надання транспoртних пoслуг; 

Дoпoмoга з пoшуку рідних;

Психoлoгічна підтримка; 

Кількість з’єднаних сімей/ВПО, що 
добровільно повернулися;

Кількість ВПО, що проживають не вдома 
вимушено, не за бажанням;

Кількість закритих центрів/таборів для 
тимчасового проживання;

Зростання рівня довіри та прийняття іншої 
сторони за результатами опитування

Забезпечення тимчасoвим житлoм;

Рoзв’язання майнoвих суперечoк

Забезпечення 
безпеки

Рoззбрoєння, рoзмінування теритoрій; 
рефoрмування збрoйних сил, в т.ч. 

демoбілізація та реалізація програм з 
інтеграції колишніх комбатантів у мирне 

життя; 

Зменшення кількості спалахів агресії на 
політичній основі, фатальних випадків та 

поранень;

Збільшення вилученої/добровільно 
повернутої зброї;

Вимірювання періоду з часу останніх 
озброєних подій

мoнітoринг дoтримання прав людини

Віднoвлення 
інфраструктури

Віднoвлення oснoвних систем 
життєзабезпечення (вoдoпoстачання та 

вoдoвідведення, електрoпoстачання, 
oпалення); транспoрту, 

житлoбудівництва, телекoмунікації; 
вивезення та утилізація твердих відхoдів

Кількість підприємств, які працюють, мають 
прибуток

Рoзвитoк 
аграрнoгo 

сектoру (як 
запoрука 

прoдoвoльчoї 
безпеки)

Підтримка місцевих фермерів шляхoм 
забезпечення пoсівним матеріалoм та 

сільськoгoспoдарськoю технікoю, 

підтримка рoзвитку скoтарства; 

Обсяг допомоги, що надали населенню 
(зменшення цього показника порівняно з 

попереднім періодом);Збільшення кількості 
фермерських господарств;Зростання обсягів 

продажу місцевої аграрної продукції 

сприяння вирішенню земельних питань; 

Oхoрoна 
здoрoв’я, oсвіта 

та сoціальне 
забезпечення

Дoступність базoвих медичних пoслуг; 

запуск oсвітніх пoслуг перепідгoтoвки; 

Кількість доступних освітніх та медичних 
послуг 

Збільшення колишніх комбатантів, що 
пройшли програму реабілітації та знайшли 

роботу

Відношення між оподаткуванням та рівнем 
ВВП

доступність тoварів гігієни та першoї 
неoбхіднoсті

Врядування та 
грoмадське 
суспільствo

Прoведення вибoрів; 

віднoвлення/рефoрмування легітимних 
oрганів викoнавчoї та судoвoї влади; 

Рівень задовільненості судовою ссистемою 

Зменьшення рівня корумпованості

Рівень децентралізації громад
зміцнення неурядoвих організацій

Трансформація неформальних інститутів 

Макрoекoнoмічн
а стабілізація

Віднoвлення фінансoвoї системи та 
фінансoвих інститутів; 

Відновлення економічних зв’язків, 
розвиток нових напрямків економічних 

відносин;

Зменшення бюджету воєнного комплексу 

Зростання обсягу залучення прямих 
іноземних інвестицій

Зріст рівня доходів населення 

Кількість нових та відновлених активних 
підприємствСприяння рoзвитку та підтримка малoгo 

бізнесу
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2. Відповідно до світових показників економічного розвитку. 

На теперішній час головними критеріями оцінки економічного розвитку є 

валовий внутрішній продукт (ВВП), але вважаємо, що при дослідженні питань 

постконфліктного розвитку слід більше уваги приділяти показнику індексу 

людського розвитку (ІЛР) [130] (рис. 5.9) [130]. 

ЕКОНОМІЧНІ СОЦІАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ

Рівень 
задоволеності 

у основних 
потребах 

(їжа, житло, 
ліки)

Можливості 
економічного 

розвитку 
(свій бізнес, 

рівень 
доходу, 

податки)

Можливості 
соціального 

розвитку 
(освіта, 

робота, держ. 
та кер. 
посади)

Рівні 

можливості 

політичного 

впливу 

(участь у 

виборах, 

свобода 

слова, 

політична 

діяльність)

Національна 
ідентифікація, 
незалежність 
зовнішньої 
політики

 

Рис. 5.9. Зв’язок конфліктів з індексом людського розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [130] 

 

В контексті постконфліктної ситуації доцільно використовувати методику 

обчислювання коефіцієнтів ІЛР, порівнюючи у часі не тільки всю країну з 

іншими країнами, а й зробити калькуляції по регіонам, областям. Моніторинг та 

аналіз динаміки ІЛР по регіонам дозволить зробити висновки на державному 

рівні та запропонувати заходи, щодо вирівнювання економічних показників, 

соціальної ситуації, з метою досягнення однакових умов і рівня життя для всього 

населення, по всій країні. Однаковий, бажано якомога високий рівень життя / 

ІЛР, однакові права та соціальний захист населення сприятиме укріпленню миру 

і уникненню загострення конфліктних ситуацій [130]. 
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В основу розрахунку ІЛР покладено очікувану тривалість життя при 

народженні, освіту та рівень добробуту в суспільстві (ВВП на душу населення). 

За результатами дослідження, проведеного у 2018 р. Організацією Об’єднаних 

Націй, всі країни було розділено на чотири групи: з дуже високим рівнем 

людського розвитку, з високим, середнім та низьким рівнем людського розвитку 

(табл. 5.2) [130]. 

Таблиця 5.2 

Індекс людського розвитку в країнах світу у 2018 р. 

Країни 
Значення індексу 

людського розвитку 

Країни-лідери з місцем у рейтингу та Україна 

1. Норвегія 0,953 

2. Швейцарія 0,944 

3. Австралія 0,939 

4. Ірландія 0,938 

5. Німеччина 0,936 

6. Ісландія 0,935 

7. Гонконг 0,933 

8. Швеція 0,933 

9. Сінгапур 0,932 

10. Нідерланди 0,931 

88. Україна 0,751 

Середні показники по групах 

Країни з дуже високим рівнем людського розвитку 0,895 

Країни з високим рівнем людського розвитку 0,771 

Країни з середнім рівнем людського розвитку 0,699 

Країни з низьким рівнем людського розвитку 0,537 

Джерело: складено на підставі [130] 
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До вибірки досліджуваних країн потрапили 189 держав світу. Серед 

лідерів — країни Північної та Центральної Європи, Австралія, Сінгапур, Канада, 

США. Україна перебуває в групі країн з високим рівнем людського розвитку, але 

займає лише 88 місце у загальному рейтингу. Цей показник погіршився у 

порівнянні з 2014 р., коли країна обіймала 81 сходинку. 

Визначення ВВП та ІЛР не завжди дає пояснення, що і як робити для 

поліпшення економічного стану та прискорення розвитку. Однак, мир після 

конфлікту — це дуже тендітна субстанція: у 40% випадків країни повертаються 

до конфлікту протягом першого десятиліття. На основі аналізу багатьох 

постконфліктних ситуацій за останні п’ять десятиріч, враховуючи політичні, 

військові та економічні аспекти, можна стверджувати, що економічний розвиток 

і збільшення рівня доходів населення дозволяють суттєво знизити ризик 

повторного виникнення агресії. Оскільки більшість країн виходять із конфлікту 

з низькими економічними показниками, можна вважати, що рекомендація 

зробити економічний розвиток головним пріоритетом будь-якої програми 

відновлення, може бути загальновживаною [130]. 

За результатами дослідження 74 постконфліктних регіонів було знайдено 

таку тенденцію: якщо країні вдається впродовж 10 років подвоїти ВВП 

(зростання на 10% щороку є достатньо високим темпом розвитку, однак не 

безпрецедентним), то ризик повернення конфлікту зменшується до 26,9%. Якщо 

рівень економіки постконфліктної країни залишається незмінно низьким, то 

через 10 років ризик повторення агресії збільшується до 42,5%. Деякі 

постконфліктні економіки ростуть швидко, інші продовжують розвалюватися 

[423].  

Для соціального аспекту стратегії відродження важливо дотримання до 

такого принципу: розподіл національних ресурсів повинен бути пропорційним 

до зростання доходів, щоб не привести до загострення конфлікту. Раціональним 

зарекомендував себе підхід «політичні реформи плюс економічні реформи» 

порівняно з підходом «всі зусилля тільки на безпеку та політичні зміни». Слід, 

однак, пам’ятати, що нестабільність та небезпека роблять економічне 
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середовище непривабливим до інвестицій та затримують економічне зростання. 

У свою чергу, без економічного розвитку неможливо укріплення миру. 

Серед інших міжнародних показників, що застосовують для оцінки 

сучасного розвитку країн, слід згадати про наступні: рейтинг якості державного 

управління Worldwide Governance indicators, базова оцінка дотримання 

принципів державного управління ОЕСР/SIGMA; рейтинг бюджетної прозорості 

Open Budget Index, рейтинг Світового економічного форуму та Європейської 

комісії з питань ефективності правосуддя CEPEJ, індекс сприйняття корупції 

Transparency International, рейтинг Doing Business, рівень бідності — коефіцієнт 

GINІ; рейтинг European Innovation Scoreboard, індекс гендерної розриву ВЕФ 

[467]. 

Одночасне застування рекомендованих стратегічних дій економічного 

розвитку і відновлення туристичної діяльності сприятимуть досягненню 

очікуваних результатів. 

Закінчення військових дій на Донбасі рано чи пізно поставить владу 

регіону та громадське суспільство перед необхідністю розбудови туристичної 

галузі. Це обумовлено тим, що в умовах постконфліктної розрухи та занепаду 

традиційного для регіону індустріального потенціалу, дана економічна галузь 

може стати джерелом господарчого відродження, ліквідації безробіття та 

розвитку малого і середнього бізнесу. Розуміючи потенційну важливість 

туристичної індустрії, при Донецькій та Луганській цивільно-військових 

адміністраціях відновили роботу Департаменти економічного розвитку, 

зовнішньоекономічної діяльності та туризму. Разом з тим, відзначимо, що процес 

відбудови туристичної галузі Донбасу поки що знаходиться в початковому стані. 

По суті, йде процес організаційного оформлення управління галуззю і він ще 

далекий до завершення [178]. 

Одним з першочергових завдань вважається перереєстрація культурно-

туристичних закладів, які були змушені евакуюватися з окупованих територій. 

Досить невизначеною залишається стратегія розвитку туристичної галузі в 

Луганській області. Даною роботою опікується Департамент економічного 
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розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної військово-цивільної 

адміністрації. За егідою Департаменту на Луганщині відбулися перші туристичні 

заходи [178]. 

В Луганській області туристична діяльність планується здійснюватися за 

такими напрямами: 

- промоція та створення позитивного іміджу туристичної Луганщини; 

- розробка інтерактивної туристичної карти регіону; 

- розробка (оновлення, розширення) безпечних туристичних маршрутів в 

області; 

- ефективне природокористування, яке передбачає дбайливе ставлення до 

всіх видів наявного туристичного потенціалу; 

- сприяння розвитку «екотуризму» (зеленому туризму); 

- висвітлення туристичного потенціалу області на телеканалі ЛОТ (обласне 

телебачення). 

Для реалізації зазначених цілей необхідно виконати такі завдання: 

- сприяти розбудові туристичної інфраструктури в області та ефективному 

використанню туристично-рекреаційного потенціалу; 

- залучення інвестиційних ресурсів у розвиток туристичної сфери; 

- забезпечення маркетингового просування туристичного продукту; 

- дослідження позитивного досвіду регіонів України щодо нових тенденцій 

розвитку туристичної індустрії; 

- координація створення нових і оновлення існуючих туристичних 

маршрутів; 

- розробка туристичного бренду області. 

В результаті можна очікувати зростання рівня популяризації туристичної 

привабливості регіону, що дасть можливість залучити інвестиції в розвиток 

туристичної інфраструктури. Також це приведе до активізації ділової активності 

у туристичній сфері, створення сприятливих умов для розвитку різновидів 

туризму та забезпечення умов щодо створення якісного та 

конкурентоспроможного туристичного продукту. Важливим буде створення 
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позитивного туристичного іміджу області та інвестиційно-привабливих умов у 

частині розвитку туризму та збільшення в’їзного туристичного потоку і частки 

очікуваних доходів від сфери туризму. Туризм посилить в регіоні позитивний 

вплив на соціально-економічний і культурний розвиток [185]. 

Проведений аналіз потенційних можливостей туристичної індустрії 

Луганській області дозволяє зробити висновок про те, що в регіоні є значний 

туристський потенціал. Разом з тим існує ряд проблем, характерних для 

сучасного стану сфери туризму [185]. 

Основними проблемами, що стримують розвиток туризму Луганської 

області, є: 

- наявність конфлікту на території області; 

- недостатньо розвинена туристична інфраструктура (недостатня кількість 

засобів розміщення туристського класу з сучасним рівнем комфорту, недостатня 

кількість підприємств громадського харчування, придорожнього сервісу (Зелені 

стоянки), об’єктів дозвілля та розваги на туристських маршрутах); 

- недостатня кваліфікація кадрів в об’єктах розміщення і харчування, гідів 

та екскурсоводів; 

- нерозвинена інфраструктура велосипедного туризму; 

- необхідність реставрації об’єктів культурної спадщини; 

- недостатня інформованість про Луганську область як туристського 

напряму; 

- відсутність широкої лінійки сформованих туристичних продуктів, що 

відповідають сучасним стандартам якості і запитам різних цільових аудиторій; 

- недостатній рівень міжгалузевої координації та взаємодії при вирішенні 

питань розвитку туризму; 

- відсутність системного підходу в роботі з розвитку туризму в органах 

місцевого самоврядування Луганської області; 

- необхідність розвитку спеціалізованих видів туризму; 

- необхідність створення туристично-інформаційних центрів, що 

фінансуються з бюджетних коштів [185]. 
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Мінімізувати негативний вплив перерахованих вище факторів можливо на 

основі комплексного підходу, що передбачає поєднання довгострокових заходів, 

спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, та середньо- і 

короткострокових заходів, орієнтованих на формування і просування 

різноманітних туристичних продуктів, що відображають потенційні туристичні 

можливості Луганської області [185]. 

З урахуванням викладеного можна зробити висновок про актуальність і 

обґрунтовану необхідність вирішення першочергових завдань з розвитку 

туризму в Луганській області, створення конкурентоспроможного ринку 

туристичних послуг та підвищення рівня і якості життя населення. Велике 

значення у цьому процесі мають розробки стратегій розвитку туризму не тільки 

державного, а і регіонального рівня [185]. 

В Україні на законодавчому рівні схвалено Стратегію розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року. Це дало поштовх для розробки регіональних 

стратегій розвитку туризму. Вагомий внесок у теорію досліджуваного питання 

зробили українські вчені В. Бесєдін, А. Виноградарська, М. Долішній, О. 

Любіцева, О. Мальська, Л. Мазнік, О. Невелєв, В. Пила, А. Сидорова, О. Чмир, 

О. Шершньова, І. Школа, Е. Щепанський та інші. Так, М. Мальська трактує 

стратегію розвитку туризму, яка повинна поєднувати різноманітні компоненти 

туристичної індустрії та її інфраструктури та передбачати комплексний 

структурно-функціональний методичний підхід [195]. О. Шершньова розглядає 

стратегію розвитку туризму як розробку та впровадження загальної концепції 

розвитку цільових програм, які реалізуються необхідний час та мають значні 

фінансові ресурси [392]. А. Виноградарська вважає, що стратегію розвитку 

туризму повинен бути певний специфічний управлінський план дій, завдяки 

яким будуть досягнуті встановлені цілі [36]. 

Але незважаючи на велику кількість робіт, у Луганської області на цей час 

відсутня стратегія розвитку туризму і тільки планується її розробка. Хоча у 2016 

р. Луганською обласною державною адміністрацією була розроблена Стратегія 

розвитку Луганської області до 2020 р. [330], але розвитку туризму увага не 
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приділена. Значним кроком вперед стала розробка у 2019 році Концепції 

розвитку туризму в Луганській області до 2022 р., концептуальною засадою якої 

є активізація розвитку внутрішнього туризму на постконфліктній території [185]. 

Мультиплікативний ефект розвитку туризму проявляється в стимулюванні 

розвитку супутніх сфер економічної діяльності — транспорту, автомобільних 

доріг, зв’язку, торгівлі, виробництва сувенірної продукції та продукції народних 

промислів, сфери послуг, громадського харчування, сільського господарства. 

Задовольняючи потреби екскурсантів і туристів, туристична індустрія є 

джерелом надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. Туризм виконує важливу 

роль в комплексному вирішенні соціальних проблем, забезпечуючи зайнятість і 

підвищення якості життя населення. Також актуальним буде впровадження в 

життя соціально відповідального туризму [185]. 

Пріоритети державної політики в сфері туризму встановлені стратегічними 

документами і нормативними правовими актами. Головним є Розпорядження 

КМУ від 16 березня 2017 р. № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму 

та курортів на період до 2026 року» [279].  

На основі вищевикладеного пропонуємо такий варіант стратегічних 

напрямів розвитку туризму на прикладі Луганської області. 

Основними пріоритетами в сфері туризму є: забезпечення інноваційного 

розвитку галузі туризму, розкриття і активізація туристського потенціалу, 

створення туристичних брендів, популяризація туристичної привабливості, 

популяризація територій і створення умов, в тому числі інфраструктурних для 

розвитку внутрішнього та в’їзного туризму [185]. 

Метою стратегії є збільшення туристичного потоку в Луганську область, 

розвиток в’їзного та внутрішнього туризму [185]. 

Досягнення мети буде забезпечено шляхом вирішення наступних завдань: 

підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери; збільшення зайнятості 

в туристській сфері; підвищення привабливості та розвитку туристичного 

потенціалу Луганської області. 

Для реалізації мети пропонуються наступні заходи: 
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1. Сприяння створенню і розвитку об’єктів туристичної інфраструктури та 

створення туристично-рекреаційних кластерів в Луганській області. 

2. Забезпечення умов реалізації стратегії, які полягають у: 

- проведення соціологічних опитувань, розробка методичних 

рекомендацій, спрямованих на створення умов в Луганській області для розвитку 

туризму; 

- формування єдиної інформаційної бази статистичних даних про сферу 

туризму Луганської області; 

- організація і проведення навчальних заходів для фахівців у сфері туризму 

та екскурсоводів [185]. 

3. Формування комфортного туристського середовища на території 

Луганської області, яке передбачає: 

- створення та забезпечення діяльності державної бюджетної установи 

Луганської області «Туристично-інформаційний центр»; 

- впровадження системи туристичної навігації; 

- державну підтримку проєктів некомерційних організацій, спрямованих 

на формування комфортного туристичного середовища на території Луганської 

області (субсидія). Необхідно розробити порядок визначення обсягу та надання 

з обласного бюджету Луганської області субсидій некомерційним організаціям, 

які не є державними установами, на реалізацію проєктів, спрямованих на 

формування комфортного туристичного середовища на території Луганської 

області [185]. 

4. Просування туристського потенціалу Луганської області на 

внутрішньому ринку передбачає: 

- розробку і виготовлення інформаційних матеріалів про туристський 

потенціал Луганської області з використанням туристського бренду Луганської 

області (виготовлення друкованих матеріалів: карт, буклетів, довідників, 

путівників тощо), в тому числі на іноземних мовах; 

- розробку і виготовлення презентаційних матеріалів та сувенірної 

продукції з використанням туристського бренду Луганської області для 
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вручення учасникам і гостям заходів, що проводяться на території Луганської 

області, України та за кордоном, в тому числі на іноземних мовах; 

- просування туристичного потенціалу Луганської області в засобах 

масової інформації (в електронних і друкованих ЗМІ, в тому числі в газетах і 

журналах, і т. ін.); 

- проведення конгресно-виставкових заходів, організація участі 

представників сфери туризму Луганської області в конгресно-виставкових 

заходах, що проводяться за межами області; 

- розміщення інформації про туристський потенціал Луганської області і 

великих подієвих заходах, що проводяться на території області, на конструкціях 

зовнішньої реклами та транспорті на внутрішньому туристичному ринку; 

- проведення інфотурів і престурів, що просувають туристський потенціал 

Луганської області для представників туристичної індустрії Луганської області; 

- просування туристичного потенціалу Луганської області в інформаційно-

телекомунікаційній мережі «Інтернет»; впровадження мультимедійних 

технологій; наповнення офіційного туристичного порталу контентом; розвиток 

офіційного туристичного порталу Луганській області в інформаційно-

телекомунікаційній мережі «Інтернет» — розширення поданої інформації на 

інформаційному ресурсі, створення версій сайту на іноземних мовах; 

- проведення подієвих і спеціалізованих заходів по просуванню 

туристичного потенціалу Луганської області, спрямованих на залучення туристів 

до області; 

- реалізацію проєкту туристично-екскурсійних поїздок для школярів і 

учнів Луганської області «Мій рідний край — Луганська область». Розробити 

порядок визначення обсягу та надання з обласного бюджету Луганської області 

субсидії некомерційним організаціям, які не є державними установами, на 

реалізацію проєкту туристично-екскурсійних поїздок для школярів і учнів 

Луганської області «Мій рідний край — Луганська область» [185]. 

Запропоновані заходи сприятимуть у комплексному вирішенні соціальних 

проблем регіону, оскільки важливу роль в них відіграє туризм, забезпечуючи 
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зайнятість і підвищення якості життя населення. Розвиток туризму сприяє 

стимулюванню супутніх сфер економічної діяльності — транспорту, зв’язку, 

торгівлі, виробництва сувенірної продукції та продукції народних промислів, 

сфери послуг, громадського харчування, сільського господарства, будівництва. 

Туристична індустрія є джерелом надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. 

Тому у постконфліктний період важливою є інформація щодо сучасного стану 

туристичних ресурсів та відповідно розробка рекомендацій по їх раціональному 

використанню. Пропонуємо розглянути туристичні ресурси регіону за видами та 

з’ясувати головні завдання їх збереження [185]. 

Почнемо аналіз з культурно-історичних ресурсів. 

Одними з першочергових заходів на цей час в області повинні стати: 

- виявлення, збереження, охорона та популяризація об’єктів культурної 

спадщини Луганської області; 

- підвищення відвідуваності музеїв Луганської області; 

- підвищення доступності професійного мистецтва і культурно-

дозвіллєвих послуг для жителів Луганської області; 

- збільшення туристичного потоку в Луганську область, розвиток в’їзного 

та внутрішнього туризму [185]. 

Реалізація реставраційних проєктів має істотний мультиплікативний 

ефект, підвищуючи музейний і туристичний потенціал регіону. Збереження 

об’єктів культурної спадщини — не тільки державна функція, обов’язкова для 

виконання, але і ефективний захід, що сприяє розвитку культури і економіки 

[185]. 

Коло ремонтно-реставраційних робіт, що проводяться для забезпечення 

схоронності об’єктів культурної спадщини, дуже широке. Воно включає в себе 

не тільки консервацію, ремонт і реставрацію об’єктів, а й науково-дослідні, 

вишукувальні, проєктні роботи, науково-методичне керівництво, технічний і 

авторський нагляд, пристосування об’єктів культурної спадщини для сучасного 

використання [185]. 



 
320 

 

Основними пріоритетами в сфері реалізації стратегії в регіоні є 

вдосконалення системи державної охорони об’єктів культурної спадщини та 

підвищення ролі об’єктів культурної спадщини, збереження історичного 

середовища міст і поселень, в тому числі малих міст, створення умов для 

розвитку культурно-пізнавального туризму. З цією метою необхідно провести 

наступну роботу: 

1. Збереження об’єктів культурної спадщини, що включає: 

- збереження об’єктів культурної спадщини Луганської області (в тому 

числі археологічні, проєктно-кошторисні, ремонтно-реставраційні, 

протиаварійні, консерваційні роботи, а також технічний і авторський нагляд); 

- моніторинг стану і використання об’єктів культурної спадщини 

Луганської області регіонального значення; 

- виконання робіт по збереженню об’єктів культурної спадщини 

Луганської області [185]. 

2. Державна охорона об’єктів культурної спадщини включає: 

- розробку предмета охорони та меж територій об’єктів культурної 

спадщини; 

- державну історико-культурну експертизу об’єктів культурної спадщини, 

в тому числі щодо виявлених об’єктів культурної спадщини; 

- розробку проєктів зон охорони об’єктів культурної спадщини [185]. 

Наступна важлива сфера: музейна діяльність — одна зі сфер культури, де 

в останні роки в Луганській області, переважали негативні тенденції. Значна 

частина будівель і приміщень музеїв знаходиться в незадовільному стані. 

вимагає капітального ремонту або реставрації, в третини музеїв відсутні 

елементарні зручності (туалети, місця для відпочинку відвідувачів). Середній вік 

постійних експозицій музеїв становить 25 років, наслідком чого є їх старіння. 

При цьому експозиції більшості музеїв багато в чому однотипні, не мають 

специфічних особливостей, які б могли служити дієвим фактором тяжіння 

відвідувачів. Персонал музейних установ за останні два десятиліття сильно 

постарів (середній вік основного персоналу музеїв на кінець 2019 року — 50 
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років), тоді як нові кадри часто не мають необхідного досвіду і освіти. Слабо 

розвинені навички і технології з активного просування музейного продукту 

[185]. 

У сукупності зазначені проблеми — некомфортність перебування в ряді 

музеїв, низька привабливість експозицій, дефіцит компетенцій для організації 

успішної виставкової діяльності свідчать про те, що сфера музейного 

обслуговування Луганській області має докорінно змінитися [185]. 

Основними пріоритетами державної політики в сфері реалізації стратегії є: 

- збереження мережі музеїв, створення умов для їх розвитку, освоєння 

ними нових технологій культурної діяльності; 

- посилення ролі музеїв у справі історичного і культурного 

просвітництва і виховання; 

- використання цифрових комунікаційних технологій для 

забезпечення доступу громадян до культурних цінностей незалежно від місця 

проживання; 

- систематизація, розширення і розвиток існуючого досвіду 

використання об’єктів культурної спадщини, предметів музейного фонду, 

наукового та інформаційного потенціалу музеїв в освітньому процесі [185]. 

Досягнення поставленої мети забезпечується шляхом вирішення 

наступних завдань: підвищення доступності музейних послуг, інформованості 

жителів Луганської області про діяльність музеїв; підвищення привабливості 

музеїв Луганської області для населення. 

Таким чином, в середньостроковій перспективі зусилля в Луганській 

області повинні бути спрямовані на розширення масштабів діяльності музеїв (в 

тому числі за допомогою використання інформаційних та інших сучасних 

технологій) з акцентом на жителя регіону [185]. 

З метою практичної реалізації стратегії необхідно виконати такі завдання: 

1. Музейне обслуговування населення, забезпечення схоронності музейних 

фондів включає надання державних послуг музеями Луганської області (разом з 
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введенням нових музеїв та експозицій передбачається поступове збільшення 

обсягів діяльності). 

2. Модернізація музейної діяльності, розвиток музейного фонду включає: 

- заходи щодо збереження (відновлення) музейних фондів (поточна 

реставрація музейних предметів, організація і оновлення виставок, поповнення 

музейних фондів); 

- розробка і реалізація щорічних планів інформаційного просування 

музейних послуг в Луганській області та за її межами; 

- реновація (оновлення) постійних експозицій музеїв Луганської області. 

Оновлення експозицій є ключовою умовою, що забезпечує зацікавленість 

населення у відвідуванні музеїв; 

- створення і модернізація сайтів для музеїв, модернізація інтернет-порталу 

музейного агентства. В рамках заходу повинні бути розроблені індивідуальні 

сайти для музеїв Луганської області, розширено обсяг інформації про музеї, що 

надається в мережі «Інтернет»; 

- обладнання музеїв камерами відеоспостереження. Захід націлений на 

забезпечення безпеки і збереження музейних предметів, проведення оптимізації 

персоналу музеїв, в якому значну частку займають доглядачі; 

- навчання працівників державних музеїв. Найбільш значущими сферами 

навчання повинні стати: організація виставок і експозицій, просування музейної 

продукції; 

- диференціація вартості музейних послуг для різних категорій громадян; 

- створення віртуальних музеїв. Захід націлений на підвищення 

доступності музейних послуг не тільки прихильників інформаційних технологій, 

а й для громадян, які в силу різних причин не можуть відвідати експозиції 

обласних музеїв [185]. 

3. Розвиток мережі музеїв включає будівництво і реконструкцію музеїв 

Луганської області, в тому числі надання субсидій бюджетам ОТГ Луганської 

області. Необхідно розробити порядок надання субсидій з обласного бюджету 

бюджетам ОТГ, міських поселень на співфінансування капітальних вкладень в 
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об’єкти муніципальної власності з метою реалізації заходів з будівництва та 

реконструкції об’єктів культури [185]. 

Сфера реалізації стратегії охоплює такі області культурного життя: 

діяльність театрів і концертних організацій; проведення на території області 

різних фестивалів, культурно-масових заходів та інших подієвих заходів; 

діяльність культурно-дозвіллєвих закладів (клуби за інтересами, колективи 

самодіяльної народної творчості); діяльність кінотеатрів, парків та інших 

культурно-розважальних установ. У сукупності зазначені галузі культури досить 

повно характеризують культурну продукцію, пропоновану жителям Луганської 

області, — організації професійного мистецтва, культурно-розважальні 

установи, аматорські об’єднання, культурні події та ін. 

Творчий потенціал обласних театрів зосереджений переважно в 

Сєвєродонецьку, а на непідконтрольній частині території в Луганську. При 

цьому в силу складнощів з організацією виїзних заходів і гастролей 

використання потенціалу обласних державних театрів залишається важким. В 

області існує дефіцит майданчиків для виступу запрошених колективів, в 

результаті чого вкрай обмеженими залишаються можливості жителів регіону для 

відвідування концертів класичної та сучасної музики [185]. 

Кінотеатри доступні тільки для міського жителя. Практично виведені з 

практики соціальні сеанси. Слабо використовується потенціал Луганської 

області для зйомок художнього і документального кіно. Хоча, саме останнє буде 

сьогодні особливо актуальним, наприклад, документування стану туристичних 

ресурсів регіону, які постраждали внаслідок конфлікта. Парки культури та 

відпочинку організовані лише в деяких поселеннях області. Нижче встановлених 

нормативів знаходиться забезпеченість установами культурно-дозвіллєвого типу 

[185]. 

Потенціал культурно-дозвіллєвих закладів стримується незадовільним 

станом будівель і приміщень, зношеністю інвентарю, недостатнім 

професіоналізмом працівників, дефіцитом можливостей для участі в обласних 

оглядах, конкурсах, фестивалях. У перспективі це може призвести до зниження 
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привабливості культурно-дозвіллєвих закладів для жителя Луганської області і 

як наслідок до їх заміщення стихійними формами дозвілля. Особливо це 

актуально для розвитку молоді, яка, нажаль, сьогодні проводить вільний час не 

завжди з користю для себе перш за все. Звідси, як наслідок — зростання рівня 

злочинності та захворюваності на алкоголізм та наркоманію [185]. 

Без активної участі держави, зміщення пріоритетів на рівні органів 

місцевого самоврядування можна прогнозувати поступальне погіршення стану 

справ по більшості розглянутих напрямків. Винятком можуть стати лише 

комерційний потенціал сфери кінопоказу, а також культурно-масові заходи, 

основна частина яких проводиться на рівні Луганської області. Подібні тенденції 

створюють ризики для сталого соціально-економічного розвитку регіону, в 

якому якість «середовища проживання» не тільки є важливою характеристикою 

якості життя населення, а й виступає фактором залучення і утримання на 

території Луганської області висококваліфікованих трудових ресурсів [185]. 

Основними пріоритетами державної політики в сфері реалізації стратегії є: 

розвиток інфраструктури культурної діяльності, створення сприятливого 

культурного середовища в малих містах і сільських поселеннях; створення 

розвиненої мережі театральних, концертних, виставкових залів; збереження 

мережі культурно-дозвіллєвих закладів, створення умов для їх розвитку, 

освоєння ними нових технологій культурної діяльності; створення умов для 

розвитку творчої самодіяльності громадян, підтримка громадських ініціатив в 

цій сфері; створення сприятливих умов для виробництва фільмів на території 

регіону; державна підтримка та модернізація матеріально-технічної бази сфери 

культури [185]. 

Крім того, необхідно проєктування і будівництво обласного 

багатофункціонального культурного центру. Захід має багатоцільове значення, з 

одного боку, створюючи постійний репетиційний і сценічний майданчик в 

області, з іншого боку, — забезпечуючи можливість проведення масштабних 

обласних заходів (фестивалів, конференцій, форумів і т.ін.) безпосередньо на 

території області [185]. 
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Отже, серед головних стратегічних заходів постконфліктного розвитку 

туризму повинні бути:  

1. Організація та проведення мотиваційних, освітніх заходів туристичного 

спрямування для населення та органів місцевого самоврядування. 

2. Проведення інвентаризації туристичних ресурсів регіону та аналізу їх 

стану. 

3. Сприяння розвитку професійного мистецтва, самодіяльної народної 

творчості, ремесла. Підтримка професійних театральних, музичних фестивалів 

та конкурсів, що проводяться державними установами Луганської області. 

4. Розробка нових туристичних маршрутів внутрішнього спрямування, 

активна участь у грантових програмах. 

5. Організація та проведення культурно-масових заходів, присвячених 

подіям культури, історії області, великим ювілейним датам, соціальній 

проблематиці.  

6. Збереження культурної та природної спадщини.  

7. Розвиток мережі культурно-дозвіллєвих закладів, установ професійного 

мистецтва, готельно-ресторанних підприємств. Будівництво та реконструкція 

об’єктів культури, що перебувають у власності Луганської області, для 

розміщення культурно-дозвіллєвих закладів та установ професійного мистецтва 

області. 

8. Розвиток і збереження кадрового потенціалу працівників в установах 

туризму. Організація навчальних заходів (семінарів, тренінгів) для працівників 

установ культури і туризму області з метою сприяння підвищення 

професіоналізму працівників галузі. Підтримка додаткової освіти в сфері 

культури, мистецтва, туризму передбачає організацію і проведення заходів 

змагального характеру для учнів муніципальних установ додаткової освіти в 

сфері культури, мистецтва, туризму. 

9. Заходи організаційного характеру включають організацію і проведення 

обласного щорічного конкурсу професійної майстерності «Зірка туризму», а 

також преміювання переможців конкурсу; виплату премій Губернатора області 
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для підтримки талановитої молоді в галузі туризму; виплату премій за 

професійні досягнення в сфері туризму; підготовку і проведення урочистих 

заходів, присвячених значимим подіям історії України та області; створення і 

розвиток інформаційного порталу «Туризм Луганської області». Інформаційний 

портал повинен вирішити два управлінські завдання. По-перше, забезпечити 

органи управління в сфері туризму оперативною і достовірною інформацією про 

стан справ в галузі, стати основою для формування та щорічного поновлення 

рейтингу. По-друге, підвищити інформованість споживачів, інших зацікавлених 

осіб про послуги і діяльність установ туризму; щорічне видання інформаційно-

аналітичних матеріалів про стан туризму [185]. 

Основні напрямки стратегії схематично зображено на рис. 5.10. 

Туристична галузь не тільки одна з найбільш постраждалих, але і одна з 

найперспективніших. Її потенціал вкрай високий і в поточних умовах набуває 

стратегічного значення. Необхідно розробити програму з розвитку внутрішнього 

туризму, яка триватиме два-три роки. Потрібно брати саме короткотривалі 

терміни, щоб була змога корекреції в разі необхідності. За подорож по регіону 

пропонуємо розробити механізм поверненя частини витрачених грошей, така 

система вже гарно зарекомендувала себе в деяких країнах. 

Розмір кешбека буде залежати від вартості туру. Наприклад, планується 

повертати 10 відсотків від вартості подорожі. Гроші будуть повертатися 

автоматично, максимум протягом п’яти днів. Це буде гарним стимулом та 

мотиватором для подорожування своїм краєм та сприятиме розвитку нових 

туристичних родзинок. Дуже актуальними будуть пільгові умови повернення 

раніше виданих кредитів туристичним компаніям, розширення державної 

підтримки внутрішніх і в’їзних туроператорів. Індустрія гостинності потребує у 

допомозі, наприклад, у вигляді пільгового кредитування. 

Необхідно врахувати відсутність сучасної інфраструктури та передбачити 

будівництво на території краю інфраструктурних об’єктів світового рівня 

обслуговування. Вони забезпечать активний прийом гостей у всесезонному 
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режимі. Особливий наголос слід зробити на розвиток внутрішнього екологічного 

туризму. 

 

Рис. 5.10. Основні стратегічні напрямки розвитку туризму 

постконфліктної території 

Джерело: розроблено автором 

 

Досвід територіального планування в світі, зонування території, поділ 

земель на категорії дуже важливий в цьому сенсі. Це дуже важливий елемент і 

державного і місцевого управління, а також територіального розвитку країни. 

Природа все зробила, а ми можемо елементарно почистити східні території від 
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бруду, мін, посадити вигорілі ліси і вони заграють зовсім іншими фарбами. 

Необхідно удосконалювати регуляторику в області захисту навколишнього 

середовища, щоб не завдати унікальній степовій природі непоправної шкоди. Так 

повторну перевірку повинні проходити всі видані ліцензії на розробку надр. 

Адже саме вугільна промисловість є одним з головних забруднювачів в регіоні. 

Кількість населення також залежить від якості життя в регіоні. Проведений 

аналіз показав зниження цього індикатору в регіоні. Спільними зусиллями треба 

дуже серйозно подумати, що треба зробити, щоб люди сюди приїжджали, як 

раніше відбудовувати Донбас. 

Для розвитку туристичної галузі потрібні інвестиції від приватних 

інвесторів, недорогі квитки для того, щоб будь-якими видами транспорту 

добиратися до туристичних об’єктів в регіонах країни. Необхідні відповідні 

інвестиції в інфраструктуру, в дороги, в комунікації, для того щоб газ, вода, все 

необхідне було для комфортного відпочинку.  

В рамках стратегічної програми пропонується залучати і навчати 

волонтерів для охорони унікальної природи Донбасу. Крім того, необхідно 

запровадити скасування плати в найближчому майбутньому за відвідування 

Луганського природного заповідника для жителів Луганської області та 

запровадити пільги на інших туристичних локаціях саме для місцевого 

населення. 

Основне завдання — досягти балансу в розвитку економіки, туризму і 

збереженні нашої унікальної степової природи. У нас великий потенціал на 

світовому рівні. При участі держави в створенні інфраструктури у нас може бути 

не гірше, ніж на існуючих світових майданчиках. Люди хочуть пишатися 

Донбасом, але більшість просто не бачили заповідну територію. Завдяки 

пропозиціям багато місцевих жителів отримають можливість приїхати і 

зрозуміти, що насправді саме вони є хранителями цієї території. 

Необхідно створити науково-освітній центр, який допоможе зробити 

Донбас привабливим для молоді. Вони зрозуміють, що життя в такому регіоні 

ставить цікаві і складні завдання, і вироблені рішення потім можна застосовувати 
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в інших місцях країни і світу. Також він сприятиме розвитку туристичної галузі 

— за рахунок залучення людей для участі у заходах та завдяки виробленим 

рішенням. Пріоритетом першого порядку є якраз створення таких точок тяжіння, 

магнітів для дітей, для молоді. Це буде не просто земельна ділянка з наметовим 

табором і кампусом, а точка тяжіння, в якій люди дійсно будуть дізнаватися, що 

Донбас — місце, де не тільки можна подивитися шахти або байбака, а й змінити 

свою свідомість. 

Збереження природного багатства краю — це наш обов’язок перед усім 

світом. З цього будемо виходити, коли будемо приймати рішення про реалізацію 

інвестиційних проектів, виділення територій під розвиток, коли будемо говорити 

про те, що необхідно посилювати наші особливо охоронювані природні території 

і запускати проекти популяризації екологічного мислення. Головним повинно 

бути небайдуже ставлення до Донбасу, до нашої землі, і бажання зробити тут 

життя більш якісним і привабливим, побудувати на Донбасі той регіон, в якому 

хочеться жити і працювати. А в цьому велике значення має виховання, саме 

прогалини в якому, ми і спостерігаємо у сьогоденні. 

 

5.3. Стратегічні напрями постконфліктного розвитку туризму 

Луганської області 

 

Виходячи с проведеного аналізу розвитку туризму східних територій до 

початку конфлікту і в період його дії, ми можемо рекомендувати наступні заходи 

щодо оптимізації його роботи. Насамперед, відзначимо, що Луганська та 

Донецька області — це регіон, в якому знаходяться багаті та різноманітні 

туристичні ресурси, але індустрія туризму в ньому тільки почала формуватися 

(особливо на Луганщині) і конфліктні дії призвели до її часткової стагнації. Як 

показав аналіз статистичних даних та інших джерел, розвиток туристичної галузі 

східних територій має свої певні особливості: 

- оскільки на території Луганської та Донецької області проходять 

військові дії, незалежно від розташування туристичних об’єктів від їх епіцентру, 
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необхідні допоміжні гарантії безпеки для туристів. Це вимагає від організацій, 

які надають туристичні послуги постійної та комплексної взаємодії із 

правоохоронними органами та силами ВСУ; 

- недостатній розвиток інфраструктури. Більшість туристичних об’єктів 

знаходяться в районах, куди ведуть дороги з твердим дорожнім покриттям, або 

ґрунтові. Разом із тим, більшість з них вже давно не ремонтувалися, що є 

негативним фактором розвитку туристичної галузі; 

- більшість туристичних об’єктів — є пам’ятками природного значення, 

отже даний вид діяльності має здійснюватися відповідно до екологічних та 

природоохоронних стандартів; 

- територія регіону має велику кількість пам’яток природи, тому туризм 

повинен здійснюватися під постійним контролем організацій, що 

спеціалізуються на охороні природи. 

Отже, врахування зазначених особливостей розвитку сприятиме 

активізації діяльності в напрямку відновлення територій [95]. 

Тільки від відповідальності держави, під міжнародно визнаним 

суверенітетом якої знаходяться постконфліктні території, залежить процес 

відновлення постраждалих територій та їх реінтеграція в політичне, економічне 

соціальне та культурне життя, незважаючи на активну та широкомасштабну 

підтримки світової спільноти. Державі необхідно відновити, оновити та 

розвинути постконфліктні території, особливу увагу при цьому приділивши 

гуманітарній складовій конфлікту, а саме постраждалому внаслідок конфлікту 

населенню. Саме таке завдання постало сьогодні перед Україною. Частина 

постраждалих територій знаходиться на підконтрольній Україні території і там 

вже сьогодні відпрацьовується частина необхідних заходів з відновлення. 

Наприклад, ведеться великомасштабне будівництво автомобільних шляхів, яке 

не відбувалося тут протягом давнього часу. Це напрацювання буде корисним, 

коли прийде час приступити до практичної реалізації реабілітаційних робіт на 

всій постраждалій території. Враховуючи світовий досвід подолання 

конфліктних ситуацій, держави зазвичай завчасно, ще до досягнення політичних 
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домовленостей з урегулювання територіального конфлікту, готуються до 

постконфліктного відновлення. Необхідно зазначити, що завчасне планування 

реабілітаційних робіт сприяє швидкому досягненню успіху в справі відновлення 

постраждалих територій. 

Постконфліктна територія, як зазначалося раніше, характеризується 

втратами людського потенціалу, нестабільним станом безпеки, слабким впливом 

урядових інститутів, зруйнованою інфраструктурою, безробіттям. Залишаються 

демографічні, географічні, етнічні та інші невирішені питання. Ступінь 

зруйнованості тих чи інших структур впливає на модель постконфліктної 

відбудови країни. Адже не існує єдиного алгоритму дій, що підходить для 

використання в будь-якому регіоні без урахування особливостей території та 

конфліктної ситуації. Виникає необхідність розробки типових ситуацій, з якими 

стикаються постконфліктні регіони. 

Програма реабілітації та відновлення деокупованих та постконфліктних 

територій — це комплекс оптимальних заходів, спрямованих на послідовне 

відновлення, та подальший розвиток економічного, політичного, соціального, 

культурного життя постраждалих від конфліктів територій, відбудова їхньої 

інфраструктури та всебічна реінтеграція в соціально-економічну сферу [95]. 

За результатами узагальнення досліджень, присвячених розробленню 

концепцій розвитку, а також окремих її аспектів та складників, можна визначити 

порядок дій для адаптації загальної стратегії до конкретного національного 

(регіонального) контексту, що матиме такий вигляд (рис. 5.11). Запропонований 

алгоритм розроблення Концепції розвитку потенціалу включає в себе туризм, 

оскільки він є частиною географічної системи. Для з’ясування особливостей 

розвитку у постконфліктний період, зупинимось на основних перевагах 

Донецької та Луганської області, які можна буде використати в процесі 

відновлення. Донецька область була потужним промисловим центром України, 

станом на 2010 рік фактично кожне шосте велике промислове підприємство 

знаходилось на Донеччині. Але промисловий потенціал регіону досить 
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швидкими темпами втрачається — негативна динаміка спостерігається за всіма 

видами підприємств. 

Визначити коло основних проблем розвитку в 
конкретних постконфліктних умовах окремого 

регіону

Визначити мету (цілі) Стратегії 

постконфліктного відновлення регіону

Окреслити вимоги, що висуваються до Стратегії: 

які завдання вона повинна вирішувати, яку 

структуру мати, за якими критеріями 

розроблена, яким стандартам  відповідати

Конкретизувати шляхи досягнення мети 

Стратегії, завдання до кожної цілі

Визначити етапи реалізації Стратегії, терміни 

виконання, виконавців та відповідальних

Сформулювати очікувані 

результати

 

Рис. 5.11. Алгоритм розроблення Концепції розвитку потенціалу у 

постконфліктних умовах 

Джерело: розроблено автором на підставі [424, 426, 428, 437, 459, 461, 471] 
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Сьогодні Донецька область з зрозумілих причин не є лідером з 

інвестиційної привабливості, проте це не виключає великого потенціалу даного 

регіону. Донецька область традиційно орієнтована на експорт та має суттєву 

перевагу експорту над імпортом. В умовах девальвації національної валюти, 

значній частині державного боргу в іноземній валюті та при від’ємному сальдо 

торгового балансу перевага експорту над імпортом створює конкурентні 

переваги для підприємств Донецької області. Проте, не можна не відмітити різке 

скорочення як експорту, так і імпорту останніми роками. Розвиток 

підприємництва в поєднанні з притоком інвестицій, в тому числі і в туризмі, 

могли би стати рушійною силою економічного розвитку та зростання Донецької 

області та України в цілому [95]. 

Відзначимо, що східні території мають перспективи для розвитку 

найрізноманітніших видів туризму: сільського, зеленого, пізнавального 

(екскурсійного), рекреаційного, пригодницького, спортивного, лікувального, 

промислового туризму і т. ін. Той факт, що кожна конкретна територія має 

відповідний природно-ресурсний потенціал, та між ними існує нерозривний 

зв’язок, свідчить про наявність всезагальних та індивідуальних ознак та 

властивостей системного утворення. Луганська область має природно-

географічні особливості, які можна використати для розвитку сільського 

зеленого туризму, але сьогодні ситуація ускладнена конфліктом.  

В літературі можна знайти багато робіт, присвячених природно-

ресурсному потенціалу, зв’язку між ним та розвитком туризму взагалі. Але існує 

певна порожнеча картографічної інформації в регіоні, тому на основі 

проведеного дослідження, аналізу анкетних даних було розроблену туристичну 

карту Луганської області станом на 2019 рік (рис. 5.12) [185]. Це перша подібна 

робота за останні десять років. 
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Рис. 5.12. Туристична карта Луганської області 

Легенда до карти міститься в табл. 5.3. 

Джерело: розроблено автором 
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Таблиця 5.3 

Легенда до туристичної карти Луганської області 

Індекс Назва об’єкта ГОТЕЛІ 

ТЕАТРИ 1 5 зірок 

1 Палац культури «Хіміків» 2 Nika Hotel 

2 Луганський академічний російський 
драматичний 

3 Zigana 

3 Обласний академічний український 

музично-драматичний 

4 

Антрацит 

4 Сєвєродонецький міський театр драми 5 Астра 

5 Театр ляльок 6 Вікторія 

ПАМ’ЯТНИКИ 7 Вікторія 

1 267й Стрілецькій дивізії 8 Вітязь 

2 Афганцям 9 Донбасс 

3 Афганцям 10 Ініціал 

4 Баба з хлібом 11 Красний Луч 

5 Братська могила 1943 р 12 Кремінна 

6 В. Далю 13 Ксанаду 

7 Вічний вогонь 14 Лисичанськ 

8 Воїнам-Афганцям 15 Луганськ 

9 Воїнам-інтернаціоналістам 16 Металург 

10 Воїнам-інтернаціоналістам 17 Мир 

11 Воїнам АТО 18 Наталі 

12 Г.Г.Капустіну 19 Перлина 

13 Героям 2-ої Світової Війни: Танк Т-34-85 20 Радянська 

14 Жертвам Голодомору 1932-33 років 21 Ріо 

15 Жінка із м'ячем 22 Сіверський Донець 

16 Загиблим воїнам 1941-1945 рр. 23 Слов'янська 

17 Загиблим шахтарям 24 Спорт 

18 Загиблим шахтарям 25 Сталь 

19 Загиблим шахтарям 26 Тропіканка 

20 Знак 200-річчю Донбасу 27 Турист 

21 І.Я.Франку 28 Україна 

22 Кондратію Булавіну 29 Центральний 

23 Ліквідаторам Чорнобильської катастрофи 30 Центральний 

24 М. Горькому 31 Ювілейний 

25 Меморіал ліквідаторам аварії на ЧАЕС   

26 Місце страти Молодої Гвардії МУЗЕЇ 

27 Могила Невідомого солдата 1 Авіаційно-технічний музей 

28 Монумент Князю Ігорю 2 Краєзнавчий музей м. Білокуракине 

29 О.Г.Попугаєву 3 Краєзнавчий музей, Комишуваха 

30 Обеліск 4 Краєзнавчий музей, м. Кремінна 

31 Обеліск Перемоги 5 Краєзнавчий музей, м. Перевальськ 

32 Орел 6 Краєзнавчий музей, м. Попасна 

33 Пам'ятник захисникам Рубіжного 7 

Лисичанський міський краєзнавчий 

музей 

34 Пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС 8 Луганський художній музей 

35 Полковникові Гущенку І.В. 9 Меморіальний музей Б. Д. Грінченка 

36 Працівнику Луганщини 10 Міський історичний музей Алчевска 
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Продовження табл. 5.3 

Індекс Назва об’єкта ГОТЕЛІ  

37 Скульптура «Триумф Победы» 11 Міський музей м. Петровське 

38 Скульптура «Переможці» 12 Міський музей Свердловська 

39 Скульптура «Скорботна матір» 13 Музей історії м. Антрацит 

40 Стелла Перемоги 14 Музей козацтва, с. Михайлівка 

41 Т.Г. Шевченку 15 Музей Молодої гвардії 

42 Т.Г.Шевченку 16 Музей Пархоменко. с. Макарів Яр 

43 Танк Т-34 17 

Народний музей історії об'єднання 

«Азот» 

44 Тургенєву  І.С. 18 Народний музей історії, м. Алчевськ 

45 Фонтан 19 
Новоайдарський районний 
краєзнавчий музей 

46 Чоловік зі м'ячем   

47 Чорнобильцям   

48 Чорнобильцям   

49 Шахтар   

50 Шахтар   

51 Ю.O.Гагаріну   

    

ЦЕРКВИ 

1 Зал Царства Свідків Ієгови 23 Храм-каплиця Іоана Воїна 

2 Покровська церква 24 Храм Архистратига Божия Михайла 

3 Свято-Андріївський храм-каплиця 25 

Храм блаженної Ксенії 

Петербургської 

4 Свято-Володимирський храм 26 Храм в честь Гліба і Бориса 

5 

Свято-Володимирський кафедральний 

собор 27 Храм в честь ікони Божої Матері 

6 Свято-Георгієвський храм 28 Храм Іверської ікони Божої Матері 

7 Свято-Казанський храм 29 Храм Казанської Божої Матері 

8 Свято-Катерининський храм 30 Храм Константина і Олени 

9 Свято-Кирило-Мефодієвський храм 31 

Храм преподобного Варлаама 

Хутинського 

10 Свято-Миколаївський храм 32 
Храм Святителя Миколая 
Чудотворця смт. Черткове 

11 Свято-Пантелеймоновський храм 33 Храм Святої Матрони Московської 

12 Свято-Покровський храм 34 Церква Христа Спасителя 

13 Свято-Різдво-Богородичний храм 35 Церква Олександра Невского 

14 Свято-Сергієвський храм 36 Церква Архистратига Михаїла 

15 Свято-Тихвинський храм 37 Церква Нестора Літописьця 

16 Свято-Успенський храм 38 Церква Різдва Христова 

17 Свято-Хресто-Воздвиженський храм 39 Церква Святої Трійці 

18 
Свято-Христо-Різдвяний кафедральний 
собор 40 Церква Троїці Живоначальної 

19 Свято Петро-Павловський храм 41 

Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці 

20 Святосергіївський храм 42 Каплиця Георгія Переможця 

21 Собор святої Єлизавети 43 Каплиця прп. Агапіта 

22 Успенський Храм 44 Каплиця Св. Миколая Чудотворця 

 

Джерело: розроблено автором 
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Реінтеграція тимчасово окупованих територій Донбасу в український 

фінансовий простір потребує вирішення на державному рівні актуальних на 

сьогоднішній день проблемних питань, що пов’язані з бюджетними ризиками, 

зумовленими окупацією українських територій, погіршенням якості надання 

державних послуг та банківського обслуговування населення, яке проживає на 

тимчасово окупованих територіях і територіях «сірої зони» тощо. 

Заслуговує уваги праця О. Зеленко про перспективи розвитку туризму 

Луганщини в умовах воєнно-політичної нестабільності, в якій авторка зазначає, 

що різні види туризму мають право на існування [126]. 

І все ж таки, враховуючи те, що значна кількість туристичних об’єктів 

опинилася в зоні конфлікту, або в окупації, найбільш перспективним для 

швидкого розвитку виглядає саме «зелений туризм». Це пов’язано з тим, що саме 

ця галузь була розвинута в тих регіонах Донбасу, які не знаходяться в зоні 

конфлікту. Зокрема, в Луганській області знаходяться 30 підприємств, які 

надавали послуги «зеленого туризму». 

Звичайно, події останніх років значно відкинули розвиток туризму в 

області взагалі, оскільки є багато першочергових дій пов’язаних з відновленням 

інфраструктури та життєзабезпеченням. Але в перспективі в межах сталого 

розвитку громади пропонується впровадження нових функцій для сільських 

поселень, так званий багатофункціональний розвиток, не пов’язаний з сільським 

господарством. Наприклад, сільський чи зелений екологічний туризм, 

насадження лісів, переробка сільськогосподарської сировини, торгівля, ремесло. 

Впровадження неаграрних функцій на селі сприятиме зниженню безробіття, та 

розвитку підприємництва, а саме обслуговування соціально-культурної та 

туристичної інфраструктури. Одночасно це буде корисно для покращення 

екологічної ситуації в регіоні, адже впровадження «зеленої економіки» є одним 

з кроків постконфліктного розвитку. 

Пропонуємо розглянути детально можливості постконфліктного розвитку 

туризму в регіоні за різними його видами. А почнемо з сільського, зеленого та 

екологічного туризму, оскільки саме ці види отримали вже достатній розвиток у 
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доконфліктний період та наявні природно-географічні особливості краю 

сприяють цьому процесу. 

Луганська область має всі необхідні умови для масштабного розвитку 

сільського зеленого туризму. Даючи загально-географічну характеристику краю, 

слід відмітити, що північ області знаходиться в межах малорухомої геоструктури 

— Східно-Європейської платформи, а південь — Донецької складчастої 

структури. Рельєф області представлений хвилястою рівниною, з середніми 

відмітками 150–200 м, найбільш низькі місця розташовані в долині Сіверського 

Дінця. Характерні круті праві схили річок, велика кількість балок та ярів, що 

створює неповторні краєвиди [107]. 

Палеонтологічні дослідження свідчать, що на території області колись 

було тепле море, яке відступало та наступало багато разів, завдяки чому тут і 

були утворені вугільні поклади. Клімат області помірно-континентальний, у 

ґрунтовому покрові переважають чорноземи. Різноманітний рослинний та 

тваринний світ. Найбільшу площу області займають степи, які відрізняються 

своїм різноманіттям та багатством з півночі на південь.  

Розглянемо більш детально природно-рекреаційний потенціал деяких 

північних районів області, які майже не постраждали внаслідок конфлікту, або 

частково отримали пошкодження, та який можна використовувати для розвитку 

сільського зеленого туризму. 

Біловодський район завжди був одним з екологічно чистих в регіоні. На 

території району протікають 6 річок, серед них Деркул та ліва притока 

Сіверського Дінця. 

До привабливих туристичних об’єктів відносяться 3 кінних заводи: 

Деркульський (село Новодеркул), Лимарівський (село Новолимарівка), 

Новоолександрівський (село Новоолександрівка). Всі вони засновані ще у ХVІІІ-

ХІХ ст., та є пам’ятниками архітектури. Робітники заводів виростили багато 

коней міжнародного класу, які неодноразово займали перші місця на 

міжнародних змаганнях. Кінні заводи, не тільки цікаві екскурсійні об’єкти, а і 

потужні лікувальні заклади, які ще не використовуються належним чином. При 
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бажанні ми могли б створити на цій базі степовий кумисо-лікувальний курорт, 

про що вже йшла мова в попередніх дослідженнях. 

Також розвитку сільського, зеленого туризму в районі сприятимуть 

розташовані в селі Нижебараниківка «Губін ліс» — дубовий ліс с крутими 

схилами і глибокими ярами та ботанічний заказник «Юницького», що міститься 

біля с. Городище. Тут посаджено біля 90 га насаджень різних дерев. 

Наступний Кремінський район має достатньо розвинуту річкову систему, 

яка складається з річок Красна, Сіверський Донець, Жеребець, Борова та більше 

200 штучних водосховищ і озер. У Кремінському районі багата кількість 

природно-заповідних об’єктів, серед яких: гідрологічний заказник Кремінські 

каптажи; гідрологічна пам’ятка природи Климівське джерело; урочища: 

Дубовий гай, Білоусова Садка, Ольшаник, Бор «Сіточнє»; Серебрянський 

ботанічний заказник [105].  

Цінний туристичний ресурс Міловського району представляють води, це 

річки Камишна, Мілова і Черепаха. Але головною цінністю є Стрілецький кінний 

завод, який знаходиться в селі Новострільцівка та державний заповідник 

«Стрільцівський степ». Також в районі було утворено три заказники місцевого 

значення. Наприклад, особливістю ботанічного заказника «Крейдяні 

відслоєння» біля с. Стрільцівка є те, що тут росте більше ста рідкісних рослин, з 

яких шість занесені до Червоної книги, це ковилі, півонія тонколиста, тюльпани 

та інші.  

Але головним скарбом не тільки району, а і всієї Луганської області є бабак 

степовий, або степовий сурок. Він зазнав слави тварини-символу області, 

зображений на гербах Луганської області і Міловського району, а також 

Луганського природного заповідника НАН України. Бабаки знаходяться під 

охороною, їх колонії залишилися в Україні тільки в Стрілецькому степу 

Луганської області.  

Новоайдарський район може похвалитися багатьма своїми принадами, це і 

сприятливі кліматичні умови і мальовнича заплава річки Айдар, і чиста, прозора 

вода, багата рибою, і піщані пляжі, і хвойні ліси з п’янким повітрям, і розкішні 
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місця для риболовлі та полювання. Все це формує сприятливі умови для розвитку 

туризму, особливо сільського, зеленого, екологічного. В районі збереглися 

екологічно чисті землі та ліси з мисливськими угіддями. В арсеналі району є 

підземні води, озера. Таке природне багатство обумовило створення 7 об’єктів 

природно-заповідного фонду, у т. ч. пам’ятника природи загальнодержавного 

значення «Айдарська тераса» та ботанічного пам’ятника природи 

«Співаковський», який має унікальну рослинність. Природно-археологічний 

пам’ятник «Баранячі лоби» став візитною карткою всієї області. Це мальовниче 

місце утворилося в місці розламу крейдяних гір Донецького кряжу. Важливим є 

також те, що мешканці сел району до теперішнього часу зберігають культурні 

етнографічні традиції краю: ткацтво, вишивка, обряди, одяг, пісні [111].  

Територією Новопсковського району протікає кілька річок, головна з яких 

Айдар, її довжина в межах району складає 72 км. Район розташовано в 

мальовничій місцевості та має багатий природно-заповідний фонд, тут 

розташовані такі унікальні природні об’єкти як: лісовий заказник, геологічна 

пам’ятка природи Осинівські піщаники; лісовій заказник Новопсковський; 

заповідне урочище Огидне; заповідне урочище Луг; ботанічна пам’ятка природи 

Новобіла; іхтіологічний заказник Айдарський; ботанічна пам’ятка природи 

Осинівська; заповідне урочище Зуєв ліс; заповідне урочище Московське [111]. 

На території району є родовища мінеральних вод, які використовують на 

базі місцевого санаторію «Перлина». 

Територією Сватівського району протікає три річки. До привабливих 

природних туристичних об’єктів відносяться: Преображенські печери (с. 

Преображеніє); Сватівське водосховище площею 200 га, Новопавлівська 

криниця (х. Новопавлівка) та ще 17 пам’яток природи. 

Територією Станично-Луганського району протікають річки: Сіверський 

Донець, Айдар, Лугань, Деркул. Природно-заповідний фонд району включає 12 

об’єктів, серед яких Станично-Луганське відділення Луганського природного 

заповідника «Придонцівська пойма». Численні заказники місцевого значення:  

- іхтіологічні: «Деркульський», «Донецький»; 
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- ботанічні: «Камишневський», «Піщаний»; 

- загальнозоологічні: «Кіндрашівський», «Острів»; 

- заповідні урочища: «Піщане» та «Киселева балка»; 

- ландшафтний заказник «Шарів кут»; 

Пам’ятники природи: ботанічний «Гришино», гідрологічні «Кибінська 

криниця» та джерело «Великочернігівське». 

На території Старобільського району протікають три річки: Айдар, Біла, 

Борова. Головними природними об’єктами є урочище «Сосновий бір», 

Айдарський іхтіологічний заказник, пам’ятка природи гідрологічна 

«Новоборовське джерело», пам’ятка природи гідрологічна «Лозовське 

джерело», пам’ятка природи комплексна «Бутківський терасний парк», пам’ятка 

природи гідрологічна «Шпотинське джерело», заповідне урочище «Широке», 

заказник лісовий «Пригодівський», лісовий заказник загальнодержавного 

значення «Церковний ліс». У с. Підгорівка Старобільського району відкрито 

хлоридно-натрієве природне джерело, яке містить 16% корисних мінеральних 

солей.  

Самий північний район області Троїцький. По території району протікають 

річки: Червона, Уразова, Лозна, Демино, Кочеток. По всьому району безліч 

ставків, штучних озер, гребель, дрібних струмків. В околицях — скіфські, 

сарматські кургани, монголо-татарські могильники поховань коштовностей, 

руїни Свято-Покровського храму, «Білолобський природний парк». Великий 

інтерес представляють прогулянки місцевими міловими горами, де можна 

зануритися в крейдяний період нашої планети [105]. 

Не менш багатий природний потенціал Марківського району, який поєднує 

унікальні степи, ліси, ставки, джерела, балки, що в комплексі сприяє розвитку 

різних видів туризму. Річки Деркул та Лизная є прикладом типових степових 

річок, затишних та багатих на рибу і раків.  

На землях Марківського району розташований загальнозоологічний 

заповідник місцевого значення «Гераськівський», площею 5356 гектарів та 

комплексна пам’ятка природи місцевого значення «Ліснополянська», площею 
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285,5 гектарів. Гордістю району є джерело мінеральної води, яке знаходиться 

поблизу с. Лісна Поляна. Це свердловина № 5275-Д підземних мінеральних вод, 

яка відноситься до групи лікувально-столових вод. Тому пропонуємо воду 

використовувати для бальнеолікування. Поруч працює дитячий оздоровчий 

табір «Лісова Галявина», який необхідно перепрофілювати в регіональний 

лікувально-оздоровчий табір для дітей із захворюваннями на цукровий діабет і 

порушеннями обміну речовин. Це дуже важлива необхідність, оскільки після 

тривалого конфлікту на території області кількість нездорових дітей в регіоні 

зросла, що зазначалося вище. 

Також важливим і цікавим туристичним ресурсом є Народний музей історії 

Марківського району та самі люди, мешканці району, які зуміли зберегти ті 

осередки народної творчості та культури, які так необхідні сьогодні для 

виховання молодого покоління [105]. 

Резюмуючи вищевикладене, можна з впевненістю сказати, що окремі 

райони Луганської області мають всі природно-географічні умови для розвитку 

сільського, зеленого, екологічного туризму. Потрібно перш за все встановити 

мир на Луганщині та займатися популяризацією цієї вкрай важливої справи. 

Одним з найнеобхідніших напрямів постконфліктного розвитку туризму 

на сході України, на наш погляд, стане оздоровчо-лікувальний туризм, який має 

тут необхідні передумови для розвитку та особливу потребу у таких об’єктах для 

населення, яке постраждало внаслідок конфлікта. Тому, зупинимось на цьому 

питанні більш докладно [111]. 

Для більшості населення планети на початку ХХІ ст. нормою є 

відвідування курорту не тільки під час відпустки, а і у вихідні. Оздоровчо-

лікувальний туризм займає достатньо великий сегмент. Це пояснюється 

потребою в оздоровленні, зниженні якості медичного обслуговування, 

незадовільним фінансовим становищем багатьох родин [111]. 

Після санаторно-курортного лікування хворих з різноманітними 

фізіологічними проблемами, патологіями різного походження, хірургічними 

втручаннями — при використанні природних лікувальних факторів, при 
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мінімальних витратах часу максимально зменшується термін тимчасової 

непрацездатності, істотно покращується загальний стан здоров’я людини, 

знижується рівень інвалідності, різко збільшується частка пацієнтів, які 

вилікувалися та повернулися після хвороби до праці і активного життя. Вчені 

курортологи, в результаті наукових досліджень довели, що в санаторно-

курортних умовах можна досягти позитивних результатів в реабілітації осіб, 

постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві та 

профзахворювань, військових дій, в оздоровленні схильних до хвороб людей, 

осіб, які проживають в екологічно забруднених регіонах [111]. 

Значний доробок у дослідження концептуальних засад розвитку 

санаторно-курортної справи внесли такі видатні вчені як В. Кравців, М. Крупка, 

Ф. Мазур, С. Онишко, В. Поплавський, І. Свида, В. Стафійчук, Т. Ткаченко, Л. 

Шульгіна. Поважну вітчизняну наукову школу курортної систематики 

представляють фундаментальні праці А. Бабинця, Е. Гордієнка, В. Денисової, 

А. Ігнатенка, М. Лободи, М. Одрехівського та ін. Але, як показує проведений 

моніторинг, в Україні відсутні роботи стосовно розвитку курортів на сході 

країни, особливо в Луганській області. В Донецькій області стан справ краще, а 

Луганська завжди вважалася промисловим регіоном з потужним паливно-

енергетичним комплексом, де курортна справа не вважалася пріоритетною. Тому 

на науковому обрії існують більшістю праці вчених, пов’язані з промисловим 

розвитком Луганської області [169, 177, 246, 308]. 

Хоча, враховуючи негативні наслідки трансформаційних змін у розселенні 

області, можна визнати, що багатофункціональні поселення мали змогу вистояти 

в цей період. Сучасний багатофункціональний розвиток стосується 

впровадження нових функцій поселення. Наприклад, сільський чи екологічний 

туризм, курортне господарство, переробка сільськогосподарської сировини, 

торгівля, ремесло. Впровадження неаграрних функцій сприятиме зниженню 

безробіття, та розвитку підприємництва. Обслуговування соціально-культурної 

та курортно-туристичної інфраструктури, розвиток комунальних послуг, 
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торгівля, промислове виробництво на місцевій сировині відносяться до 

несільськогосподарської сфери [111]. 

Окремі частини Луганської області мають курортно-рекреаційний 

потенціал, проте він не використовується належним чином, що пов’язано з 

такими проблемами, як відсутність теоретичних напрацювань стосовно розвитку 

курортів на сході країни, фінансове незабезпечення будь-яких ідей, які 

стосуються цього питання, нерівномірність розвитку області, військовий 

конфлікт. Дуже вагомою є проблема нерівномірності розміщення рекреаційного 

комплексу та раціонального природокористування. А саме схід України має 

недостатню кількість санаторно-курортних об’єктів. Запропоновані в роботі ідеї 

стосовно створення курортного містечка можуть привести до стабілізації 

соціально-економічного становища міста Старобільськ; покращення 

інвестиційної та туристичної привабливості території; збільшення конкурентних 

можливостей території та появи сучасної соціально-побутової, транспортної та 

іншої інфраструктури, яка б відповідала світовому рівню [111]. 

Враховуючи зазначене вище, пропонується функціональне 

перепрофілювання м. Старобільськ Луганської області з розширенням курортної 

функції. Створення курортного містечка дасть можливість Старобільську 

одержати новий соціальний статус, визначений українським законодавством. Це 

створить нові передумови для перепрофілювання та зміни ролі у 

територіальному поділі праці, а також сприятиме підвищенню інвестиційної 

діяльності та активізації економічного розвитку. З метою обґрунтування місця 

розташування майбутнього курорту, слід докладніше зупинитися на 

географічних особливостях місцевості [111]. 

Старобільський район знаходиться на півночі Луганської області і 

простягається з півночі на південь на 46,5 км, із заходу на схід — на 61 км. Місто 

Старобільськ розташоване на річці Айдар, з помірно-континентальним кліматом, 

для якого характерно жарке, сухе літо та малосніжна зима. Середня кількість 

опадів складає 416 мм, а найбільша випадає в літні місяці. Зими малосніжні. 

Район знаходиться в межах Задонецької рівнини, на водорозділах річок Айдар, 
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Біла, Борова. Ґрунтовий покрив — чорноземи звичайні. До привабливих 

туристичних об’єктів відносять Старобільський краєзнавчий музей, жіночий 

монастир «Всіх скорботних радість», Свято-Миколаївський Кафедральний 

Собор [111]. 

Серед природно-географічних чинників, які сприяли швидкому розвитку 

цього краю можна назвати: родючі чорноземи, велика кількість малих річок і 

лісів, сприятливий клімат. Водні ресурси району сприяють розвитку 

рекреаційного господарства. Велике значення має геологічна структура 

річкового дна, так правий берег Айдару крутий, складається з крейдяних 

відкладів, і саме з-під них витікають джерела питної води [111]. 

Вперше мінеральні води були знайдені в 1934 році в селі Підгорівка на 

глибині 602 метри. Це хлоридно-натрієве йодо-борне з домішкою родона 

джерело, вода містить 16% корисних мінеральних солей. Саме на основі його у 

1938 році почала функціонувати водолікарня в м. Старобільськ, яка 

спеціалізується на лікуванні захворювань опорно-рухового апарату [111]. 

Пізніше була відкрита нова свердловина хлоридно-натрієвої мінеральної 

води у сосновому бору. На її основі був збудований і з вересня 1973 року почав 

працювати санаторій-профілакторій «Сосновий». 

У водолікарні та санаторії працювало понад 25 лікувальних та лікувально-

діагностичних кабінети, в тому числі кабінети парафіно-озокеритолікування, 

гідрогальваничних ванн, гідропатичних душів, підводного витягнення, 

підводного душа-масажу, інгаляторій, інгорефлексотерапії, мануальної терапії, 

фітотерапії та інші. Але за роки існування ці заклади майже перестали 

функціонувати за своїм профілем та потребують корінної модернізації та 

впровадження інноваційних технологій [349]. 

В останні роки наукові дослідження з приводу розвитку курортної справи 

навіть не проводилися. Існуюча санаторно-курортна база приходила в занепад. 

Не збудовано жодного санаторно-курортного закладу, а залишились лише 

застарілі, без сучасного медичного обладнання та без оновленої курортної 

інфраструктури [111]. 
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Пропонується створення курортного містечка у м. Старобільськ 

Луганської області, яке буде спеціалізуватися на наданні послуг з медичної 

реабілітації дорослих, дітей, інвалідів, що мають захворювання опорно-рухового 

апарату, неврологічні, гінекологічні захворювання, наслідки політравм. Разом з 

медичною складовою необхідно створення відповідної соціально-побутової, 

транспортної та іншої інфраструктури, а також реформування існуючого 

агропромислового сектору економіки міста [102, 111]. 

В результаті впровадження ідей в життя можна досягти: покращення умов 

життя населення на території Старобільська, збільшення інвестиційної та 

туристичної привабливості міста, підвищення конкурентних переваг 

постконфліктної території. 

Враховуючи міжнародний досвід створення інноваційної інфраструктури, 

при створенні реабілітаційних містечок необхідно застосувати досвід провідних 

міст світу з екологічною та медичною спеціалізацією з приводу використання 

впровадження альтернативної енергії, організації транспортної комунікації, 

районування території міста, переробки відходів і т. ін. Що стосується 

впровадження альтернативної енергетики, то майже вся Луганська область має 

розу вітрів, яка сприяє будівництву вітряних електростанцій. Саме таку 

пропонується побудувати в районі. Також пропонується переведення курортного 

господарства на сонячне опалення. Тобто потрібна корінна модернізація 

енергетичного сектору міста. Що також співзвучно з актуальною світовою 

боротьбою з антропогенним впливом на кліматичні зміни, які все сильніше і 

активніше нагадують про себе [111]. 

У створенні та функціонуванні курорту будуть задіяні як існуючі вже 

підприємства, так і планується відкриття нових, що загалом буде також сприяти 

розвитку постконфліктної території. Це стосується перш за все діяльності 

основних медичних та обслуговуючих закладів нового міста, для яких будуть 

створені нові робочі місця. А на базі Старобільського медичного училища буде 

вестися підготовка спеціалістів-курортологів. Дуже необхідною умовою є 
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проведення інформативної діяльності, яка включає інформаційну підтримку та 

рекламну діяльність [111]. 

З метою покращення показників захворюваності і смертності пропонується 

формування медичного центру для лікування і реабілітації дорослих та дітей 

України. Врахування природних особливостей Старобільщини та створення 

курорту дозволить забезпечити відновлення здоров’я людей після тяжких 

захворювань; хірургічних втрачань, сформує позитивний імідж України як 

країни, яка піклується про своїх громадян, зусилля якої спрямовані на 

покращення здоров’я нації; розповсюдить відомості про країну у світі. 

Додатково на Старобільщині існує унікальна можливість використання в 

лікуванні продуктів бджольницва та конярства [102, 111]. 

Можливим напрямом розвитку курорту може бути клімато-кумисо-

лікувальний. Він буде отримувати кумис з чотирьох, розташованих поблизу у 

Біловодському районі кінних заводів. 

Медичними показаннями для санаторно-курортного лікування на такому 

курорті є хронічні нефрити, захворювання шлунково-кишкового тракту, 

гіпертонічна хвороба, зниження імунітету, захворювання центральної нервової 

системи та ін. Подібні курорти в Україні не отримали поширення, хоча існують 

необхідні умови для їх формування, а саме кліматичні умови степу та лісостепу 

та наявність діючих кінних заводів [111]. 

Це пов’язано з загальними проблемами, які існують в галузі туризму і 

рекреації в Україні. Серед них більшість авторів виділяють: «неефективне 

використання природних ресурсів; відсутність чіткої стратегії розвитку 

потенційних рекреаційних зон; недостатньо розвинена туристична 

інфраструктура; низька якість надаваних туристичних послуг; внаслідок 

існуючих недоліків знижується в’їзний туристичний потік». Тому пропонується 

також формування інноваційної туристичної інфраструктури, раціональне 

використання природно-ресурсного потенціалу, запровадження рекламно-

маркетингової діяльності, спрямованої на розповсюдження інформації для 

населення [111]. 
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Стратегічна мета створення будь-якого курорту передбачає підвищення 

стандартів якості життя населення, що забезпечується за рахунок використання 

інноваційних технологій, як в галузі медицини, так і в галузі екології, 

агрорекреаційного сектору, формування нової служби сервісу [111]. 

Тому, слід зосередити свою увагу на таких етапах: 

- формування міста-курорта на базі використання наявного природно-

ресурсного потенціалу, наукової співпраці провідних медичних організацій 

країни, використання екологічно безпечних технологій та унікальних технологій 

містобудування та ресурсозабезпечення; 

- залучення іноземних інвестицій за рахунок більш активної співпраці з 

представниками української діаспори, які зацікавлені у лікуванні та реабілітації 

своїх співвітчизників; міжнародна співпраця з представниками іноземних 

науково-медичних шкіл; 

- реформування агрорекреаційного сектору на сучасній основі. 

Механізм створення міста-курорта представлено на рис. 5.13. 

 

Рис. 5.13. Механізм створення міста-курорта 

Джерело: розроблено автором 
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Як показав аналіз існуючих стратегій розвитку Луганської області, можна 

стверджувати, що вони є застарілими та не актуальними. Саме систематичне 

невиконання поставлених завдань і призвело до існуючої ситуації. Стосовно 

розвитку курортів в стратегії взагалі не велася мова. Тому необхідно оновлення 

місцевих стратегій розвитку з включенням запропонованих ідей формування 

курорту на сході країни [111]. 

Отже, формування курорту відповідає таким стратегічним напрямам, як 

реконструкція агрорекреаційного комплексу, формування медичного центру та 

науково-освітнього комплексу на базі впровадження інновацій в цих сферах. 

Пріоритетними завданнями подальшого розвитку курортно-рекреаційної 

сфери мають бути: раціональне природокористування, розвиток сучасної 

туристичної інфраструктури, корінне змінення якості туристичних послуг, що 

загалом повинно привести до формування позитивного іміджу Луганської 

області з точки зори рекреаційних можливостей [111]. 

В результаті проведеного аналізу історико-географічних факторів 

розвитку м. Старобільськ було з’ясовано, що внаслідок трансформаційних 

перетворень назріли зміни в структурі господарства міста. Територія має всі 

необхідні історичні та природні умови для формування курорту, але за майже 80 

років з моменту відкриття родовищ мінеральної води наукові дослідження в 

цьому напрямі не проводилися. Не велися наукові пошуки у інших напрямах. Не 

розбудовувалася існуюча вже курортна інфраструктура. Що призвело до 

практичного знищення старої курортної бази, а відновлення не відбувалося. 

Тому запропоновані ідеї сприятимуть активізації й збільшенню кількості 

внутрішніх відпочиваючих курорту, стимулюватимуть раціональне викори-

стання рекреаційних ресурсів, спонукатимуть вирішувати екологічні проблеми 

та покращать надходження фінансових потоків, а все це потребує подальших 

ґрунтовних наукових розробок в даній сфері [111]. 

Окрім м. Старобільська, на території Луганської області виявлено 

лікувальні мінеральні води, які використовують в бальнеології. Санаторій-

профілакторій «Привілля» розташований в одному з найкрасивіших куточків 
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Луганської області, на кордоні Кремінського заповідника, в заплаві р. Сіверський 

Донець, введений в експлуатацію в 1975 році як шахтарський будинок 

відпочинку «Привілля». У 1979 році він був перепрофільований в санаторій-

профілакторій «Привілля» на 250 місць. Здравниця віддалена від міських 

комунікацій, промислового виробництва, знаходиться в зоні екологічно чистого 

повітря, що надає найкращий вплив терапевтичних процедур для тих, хто 

вирішив поправити своє здоров’я і відпочити. У санаторії-профілакторії зручно 

і затишно відпочивати в будь-який час року, так як під одним дахом 

розташовується спальний корпус, їдальня, лікувальний корпус і грязелікарня 

[111]. Але сьогодні санаторій знаходиться в занедбаному стані та має багато 

проблем. 

Не вистачає фахівців таких професій як фізіотерапія, медична реабілітація 

і курортологія. До санаторію не ходить рейсовий автобус, тому дістатися можна 

тільки своїм автомобілем, що може собі дозволити не кожен відпочиваючий. 

Статистика відпочиваючих доводить, що у санаторію є майбутнє, так за 

2016 рік здійснено 16 заїздів та оздоровлено 480 осіб. За 2017 рік, при плані 

оздоровлення 450 працівників підприємства, оздоровлено 497 осіб, план по 

оздоровленню виконаний на 110,4%. На базах відпочинку вихідного дня 

фактично оздоровлено 550 працівників і пенсіонерів ПАТ «Лисичанськ-вугілля». 

За І квартал 2018 р. в санаторії-профілакторії «Привілля» оздоровлено 86 

робітників підприємства [232]. 

І звичайно, слід згадати єдиний сучасний санаторій на території Луганської 

області «Перлина», що в Новопсковському районі, який працює на базі місцевих 

мінеральних вод. Він знаходиться в селищі міського типу Новопсков, що на 

південному сході Луганської області. Чудова природа у вигляді хвойного лісу та 

живописної річки Айдар приваблює відпочивальників. Здравниця працює з 1977 

року, весь час розвивається, будуються нові сучасні корпуси, оснащені сучасним 

обладнанням, завдяки чому вона добре себе зарекомендувала. Так, в санаторії в 

наявності сучасна діагностична та лікувальна бази для санаторно-курортного 

оздоровлення, а також SPA-комплекс. Працює санаторій на базі двох власних 
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джерел мінеральної води для зовнішнього і внутрішнього застосування. Серед 

нововведень в оздоровниці — бювет з Моршинською мінеральною водою [111].  

Санаторій «Перлина» приваблює всіх бажаючих поправити здоров’я, 

відновити сили, покращити самопочуття, підвищити життєвий тонус і 

працездатність, добре відпочити. З цією метою створено не тільки лікувальні 

тури, а і тури вихідного дня тривалістю від одного до шести днів. 

Звичайно, що одного сучасного санаторію для Луганської області 

критично недостатньо, це відчувалося і раніше у більш стабільні спокійні часи. 

А зараз ситуація просто вимагає негайних змін в бік створення нових курортно-

реабілітаційних центрів на території області, оскільки колосально зросла 

кількість хворого населення, яке потребує у санаторно-курортному лікуванні, 

але в той же час не може собі фінансово дозволити лікування в іншому регіоні. 

Звідси великий рівень смертності в області, про що зазначалося вище [111]. 

Ще одним перспективним напрямом постконфліктного розвитку є 

подієвий туризм, тому слід зупинитися на цьому питанні більш докладно. Майже 

відсутня інформація про наявний потенціал та можливості розвитку подієвого 

туризму на сході України, а саме на Луганщині, в той час як досить широко 

представлені та описані всі наявні заходи і події, що відбуваються в західній та 

центральній частині нашої країни. 

В перспективі туристична індустрія може зайняти одне з провідних місць 

в соціально-економічному розвитку регіону на базі наявного туристичного 

потенціалу. Приймаючи до уваги наявні ресурси, потенціал розвитку подієвого 

туризму в Луганській області є досить великим, особливо по закінченню 

конфлікту, оскільки з’явиться ніша пов’язана з туризмом по місцям бойових дій 

[115].  

Для поліпшення привабливості туристів до Луганської області 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму 

облдержадміністрації необхідно в кінці кожного року узагальнювати 

інформацію, надану структурними підрозділами міських рад, обласної державної 

адміністрації, громадських організацій, творчих спілок, культурно-національних 
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товариств щодо подій, запланованих на наступний рік. Здійснювати переклад 

інформації на англійську та російську мову і розповсюджувати її в Інтернеті, 

засобах масової інформації, рекламних листівках. Творчій групі підбирати 

відповідні фотографії, що ілюструють фестивалі, концерти, змагання та інше. 

Складати календар подій на рік із запрошенням відвідати регіон та описом змісту 

запланованих подій. Обов’язковою для такого видання є наявність 

інформаційного блоку — контактів туристично-інформаційного центру міста, 

адреса туристичного сайту. Календар слід поширювати на різних виставках і 

ярмарках, надавати членам іноземних делегацій, та зробить у вільному доступі 

на туристичному сайті, а також інформаційному сайті регіону, та на сайтах з 

пошуку цікавих подій у країні. 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської 

обласної військово-цивільної адміністрації у 2016–2019 роках було підготовлено 

календар туристичних подій Луганської області, які мають відбутися протягом 

цього періоду. Але, цей календар існує лише на сайті Луганської обласної 

військово-цивільної адміністрації та заплановані події носять більш міській та 

районний характер, внаслідок чого не привертають особливої уваги. 

Потрібно сказати, що подієвий туризм — це важлива частина світового 

прогресу. Все більше країн намагаються втягнутися в гонку за туристом, 

придумуючи нові події, які можуть бути як «копією» на ринку туризму, так і 

абсолютно новим заходом. 

Все це допомагає не тільки розвитку самого регіону, а, і країни в цілому, 

але і є рушійним фактором удосконалення інфраструктури і сервісу послуг. Що 

ж стосується світового досвіду, то ми бачимо, що створити подію, не складає 

особливих труднощів. Головне, що потрібно — це дослідити історію власних 

свят і подій, а потім створити таку подію, яка приверне туриста. Розвиток 

подієвого туризму розглядається експертами як дієвий механізм у створенні і 

просуванні позитивного іміджу регіонів, тому він стає актуальною проблемою 

на регіональному рівні. Регіональні органи управління туризмом починають 

пошук нових форм PR-активності і все частіше використовують можливості 
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розвитку подієвого туризму. Перспективи його розвитку обговорюються в 

багатьох регіонах ще й тому, що це можливість підтримки малого і середнього 

бізнесу, і найголовніше — це питання збереження культурно-етнічної спадщини 

і збереження природи. Особливість розвитку подієвого туризму регіону полягає 

в тому, що проведені заходи можуть бути не великими і масштабними 

проєктами. Головним є створення інформаційного приводу для брендингу 

території. 

Варто пояснити, що таке трактування теперішньої ситуації стосується 

підконтрольної частини Луганської і Донецької областей. Безумовно, дуже 

складною ця ситуація була у 2014 році, коли конфлікт зачіпав майже всю 

територію Донбасу окрім північних районів, але зараз на підконтрольних 

частинах цілком спокійні та безпечні умови життєдіяльності де постійно 

перебувають як корінні мешканці, так і велика кількість внутрішньо-

переміщених осіб, а також представників інших держав, що працюють у 

різноманітних міжнародних місіях, навчаються у вищих навчальних закладах, 

які також переміщені на підконтрольну частину області, тощо [110]. 

Отже, перед регіоном стоїть насущне завдання поновити потік відвідувачів 

і подієвий туризм може стати саме тим засобом, що сприятиме формуванню 

позитивного іміджу та дозволить відновити «добре ім’я» Луганщини, як 

привітного краю. 

До сумнозвісних подій Луганська область вже починала робити перші 

кроки на шляху до розвитку подієвого туризму. Фанати туристичної справи, які 

займалися організацією таких турів, стверджують що ці заходи були не просто 

цікаві, але й комерційно вигідні для організаторів. Так на території садиби 

Мцеховського у 2012 році було організовано лицарський турнір «Меч Сходу», 

який привернув увагу багатьох шанувальників з історичного фехтування, турнір 

було успішно проведено і у 2013 році, але зараз садиба перебуває на 

непідконтрольній частині і інформація стосовно цього відсутня [126]. 

Іншим успішним прикладом організації цікавого заходу, який відвідали не 

тільки мешканці області, але й гості з інших регіонів, став фестиваль активного 



 
354 

 

відпочинку «Арта», його вдалося провести у 2012 та 2013 роках, але у 2014 

замість мирного туризму це слово стало мати зовсім інший сенс. 

На думку експертів, Луганщині не вистачило якихось одного-двох років, 

аби запобігти конфлікту на цій території. На зазначені та інші заходи вже 

приїжджали відвідувачі з різних регіонів країни і, якби цей процес було 

розпочато трохи раніше, мешканці полярно протилежних регіонів знайшли би 

спільну мову, зрозумівши, що причин для протистояння у простих людей просто 

не існує. Туризм міг стати джерелом толерантності та шляхом до порозуміння 

між людьми. 

Незважаючи нінащо, територія області, яка знаходиться під контролем 

України має достатні ресурси для організації подієвого туризму. Тому, на 

початку довгого шляху, варто визначити основні принципи розвитку подієвого 

туризму, як інструменту виходу регіону із соціально-економічної кризи (рис. 

5.14). 

Основні напрями 

розвитку подієвого 

туризму, як 

інструменту виходу 

регіону із соціально-

економічної кризи 

Врахування всіх наявних 

культурно-історичних, 

природно-рекреаційних та 

виробничих ресурсів

Активна інформаційна 

кампанія за межами регіону-

організатора

Активне залучення до 

організації заходу 

представників влади, громади 

та туристичних компаній 

регіону

Активне залучення 

міжнародних проектів 

технічної допомоги, грантових 

схем для диверсифікації 

джерел фінансування 

обмежених фінансових 

ресурсів  

Рис. 5.14. Основні напрями розвитку подієвого туризму 

Джерело: розроблено автором 

 

О. Зеленко запропонувала п’ять напрямів розвитку подієвого туризму в 

Луганській області [126]. Це гастрономічна подія: пивний фестиваль, свято 
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«Медовий спас», фестиваль слобожанської кухні, музичний фестиваль, 

літературний фестиваль. 

Фестивалі завжди привертають увагу людей, тому що створюють 

атмосферу свята, якої так не вистачає сучасній людині. Також це можливість 

проявити себе кращим художнім колективам і виконавцям оригінальністю 

репертуарної пропозиції. Фестиваль вносить у повсякденне життя свіжий подих, 

створює чудовий настрій, позитивно впливає на самопочуття.  

Пропонуємо наприкінці березня запровадити проведення колоритного 

свята масштабного літературно-театралізованого етнофестивалю «Любіть 

Україну» в м. Сєвєродонецьк. Назва заходу пов’язана з літературними 

багатствами краю, а саме Володимиром Сосюрою, який народився в м. 

Лисичанськ, відомими персонажами Остапом Бендером та Кісою 

Вороб’яниновим, які за легендою пов’язані з м. Старобільськ. 

Фестиваль буде мати цікаву розважальну програму, але головним 

«козирем» виступає література. Саме через неї відбувається пропаганда 

народних традицій засобами костюмованої ходи та театралізованих дійств. 

Гості зможуть відвідати шахові турніри, виставки, ярмарки, в тому числі і 

книжкові, творчий майданчик «Я артист» на якому відпочиваючі можуть 

спробувати себе в ролі якогось відомого персонажу [185]. 

Цікаво буде відвідати смачну «Літературну кухню», де під відкритим 

небом відомі письменники будуть ділитися кулінарними і творчими секретами. 

Літературний батл — змагання у майстерності реперів, що буде цікаво для 

молодих відвідувачів фестивалю. Творчі зустрічі із зірками української 

літератури, гостями фестивалю з інших міст України, літературно-музичний 

перформанс, а також презентації книг, поетичні читання, театралізовані дійства. 

Відвідувачі фестивалю зможуть скористатися послугами майстрів 

народної творчості, та перевтілитися у справжнього кобзаря чи співака, відвідати 

виставки народних майстрів (виставка «Мій рушник»), театралізовані музейні 

екскурсії (виїзні експонати з музеїв Лисичанська та Старобільська). Численні 

кулінарні майстер-класи навчать готувати улюблені страви, а також накормлять 
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усіх бажаючих. Звичайно, яке ж народне свято без дегустації місцевих вин. 

Фіналом такого цікавого свята стане святкова прем’єра «Любіть Україну» в 

обласному українському театрі, святковий феєрверк та етнодискотека на міській 

площі. 

Популяризація етнічного туризму серед українського населення та серед 

потенційних відвідувачів країни на сьогоднішній день — це одне з 

найважливіших завдань розвитку вітчизняної туристичної індустрії. Адже такий 

різновид відпочину сприятиме формуванню пізнавального інтересу до духовно-

культурної спадщини, етнографічних та етнічних традицій виховання. Внаслідок 

збільшення відвідуваності історичних об’єктів можна буде вирішити соціально-

економічні проблеми регіону, покращити розвиток туристичної інфраструктури, 

створити умови для розширення зайнятості населення у сфері обслуговування.  

Ще один підвид подієвого туризму, який вже започатковано в області 

культурно-мистецькі фестивалі [185].  

Обласний Фестиваль української народної іграшки та гри вже традиційно 

відбувається у м. Кремінна п’ять років поспіль. Його організовують з метою 

збереження, відродження, розвитку ремесел, народної творчості, українських 

традицій, виховання молодого покоління в дусі патріотичного інтересу до 

фольклору, старовинних іграшок, ігор. Це сприятиме не тільки формуванню 

національної ідентичності, а і профорієнтації, оскільки молодь може полюбити 

займатися цієї справою настільки, що вона стане її професією. Прикрашав захід 

виступ Луганського обласного Козачого кінного театру, місцевих артистів, 

музикантів, юних вихованців творчих танцювальних та пісенних колективів 

області. 

Було організовано цікаві майстер-класи створення народної іграшки з 

природного матеріалу різними техніками. Це і лялька-мотанка, і обрядова 

лялька, і текстильна іграшка, і українська козачка, і глиняна іграшка, які можна 

виготовити з соломи, ниток, тканини, глини, паличок тощо. 

Захід переслідував і благодійну мету, адже виготовлені іграшки було 

подаровано дітям, які мешкають у скрутних умовах, серед них малозабезпечені 



 
357 

 

сім’ї, внутрішньо переміщені особи, хворі діти. Також було організовано продаж 

ляльок, а зароблені гроші передано на благодійність. Кульмінацією свята стало 

запалення Купальського вогнища, давня історична традиція. 

Спортивні змагання — це наступний напрям розвитку подієвого туризму. 

Це можуть бути велотурніри, мотокроси, легкоатлетичні змагання, спортивне 

орієнтування, стрільба, узимку — лижний, санний відпочинок. Для таких видів 

туризму підходить рельєф Кремінського району. Розробивши цікаві екостежки, 

на яких можна й пройтися пішки, і проїхати на велосипеді, і відпочити, поїсти в 

затишному містечку на галявині, і послухати цікаві розповіді екскурсовода, 

можна організувати тури вихідного дня [95]. 

В області існують всі передумови для розвитку цих змагань. Активно 

працює громадська організація «Луганське обласне відділення національного 

Олімпійського комітету України», яка завжди займається організацією подібних 

спортивних свят. У м. Кремінна відбувся вже 11 традиційний мотокрос пам’яті 

Олександра Кайдаша станом на 2018 рік. Приємно, що у змаганнях приймали 

участь 68 спортсменів з 14 міст України [180]. 

Вагому роботу з популяризації туризму та краєзнавства серед молоді 

проводить Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і 

краєзнавства. Вона охоплює широкий спектр діяльності від організації походів, 

змагань з спортивного орієнтування, велоспорту, до краєзнавчої роботи 

(організації і проведення конкурсів), координації роботи всіх навчальних 

закладів області [181]. 

Кінно-спортивні змагання та театралізовані вистави — це наступний 

варіант спортивних заходів. Їх можна організовувати на базі Деркульського та 

Лимарівського кінних заводів з багатою історією та цікавими пам’ятками 

архітектури. Також можна відродити функціонування Луганського обласного 

Козачого кінного театру, яких було всього два в Україні (другий у м. Запоріжжя).  

Регіональні ярмарки та виставки не отримали широкого розвитку в регіоні. 

Наприклад, у Луганську до 2010 року включно проводилась щорічна міжнародна 

виставка «Східна брама України». Це дуже гарний привід показати свої 



 
358 

 

досягнення в різних номінаціях, тому вважаємо за необхідне відродити та 

розширити коло подібних заходів [115]. 

Наступний перспективний вид туризму регіону — релігійний. 

Релігійний туризм представлений багатьма об’єктами, серед яких: 

Старобільський Свято-Скорботний жіночий монастир, який є не тільки 

пам’ятником архітектури 2 пол. XIX століття, одним з кращих зразків 

церковного зодчества, а й унікальним місцем — прикладом незламності духу й 

великої сили віри, Свято-Миколаївський кафедральний собор та головна святиня 

краю: Свято-Успенська Святогірська лавра. 

Наприклад, Біловодський район має у своєму розпорядженні цікаві місця 

релігійного (паломницького) туризму, які можуть зацікавити туристів. Так, в с. 

Городище розташовані архітектурні пам’ятки національного значення — 

Покровська церква і Свято-Троїцький храм у м. Біловодську. Останній 

відрізняється візантійським стилем, оскільки це будова початку ХІХ століття. 

Також святинею є єдина дерев’яна церква сходу України в селі Бараниківка.  

З’являються нові храми, які привертають увагу туристів не тільки з 

паломницькою, але й з культурно-пізнавальною метою. Так, у селі Дмитрівка 

Новоайдарського району Луганської області у 2013 році освячений Храм 

Святого Великомученика Пантелеймона-Цілителя, вівтар якого, зроблений з 

бурштину, за красою й коштовністю порівнюють із усесвітньо відомою 

бурштиновою кімнатою. У 2000 р. у Сватівському районі Луганської області 

відкрито Преображенський печерний монастир, який привертає увагу своєю 

особливістю, але він потребує робіт з організації туристичних екскурсій [95]. 

На жаль, цей об’єкт ще не досить вивчений самими вченими, не проведені 

повні реставраційні роботи, тому для складання туристичних маршрутів храм 

поки не використовується. У м. Сєвєродонецьк працюють Свято-Христо-

Різдвяний кафедральний собор та Свято-Хресто-Воздвиженський храм. 

Це далеко не повний список, але можна розробити туристичний маршрут 

релігійного спрямування по сходу України, добавивши ще відомі святині 

Донецької області, які географічно розташовані дуже близько [115]. 
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Промисловий туризм пов’язаний із спеціалізацією цього регіону. 

Українські промислові холдинги, на жаль, ніколи не горіли бажанням пускати 

туристів на свої території. Обмеження пояснювались ризиками для здоров’я й 

життя людей. Зараз промисловості регіону загрожує повна зупинка, вона може 

перетворитись на великий музей просто неба. На іржавих руїнах буде менше 

ризиків, але є інша небезпека. І без того депресивні регіони, зіткнувшись із 

масовим безробіттям і безгрошів’ям, військовим конфліктом, перетворяться на 

ще більш убогі поселення. 

До 2014 року в області був можливий розвиток промислового туризму. 

Зараз цей напрям не такий актуальний у силу того, що велика частина 

промислових комплексів України недоступна, однак цілком реально 

організувати відвідування підприємств з переробки сільськогосподарської 

продукції, підприємств харчової й легкої промисловості із залученням туристів 

до виробничого процесу. Особливо важливим це буде для організації дитячого 

туризму, не тільки із просвітницькою, туристичною метою, а й 

профорієнтаційною. 

Краєзнавці добре знають, що саме з Лисичанська та його околиці почала 

розвиватись вугільна історія краю, тут проводились археологічні експедиції, 

тому можна на цій базі розвивати археологічний туризм. Також ця територія 

багата на геологічні пам’ятки, які теж слід задіяти в турах [95]. 

З настанням військових дій у регіоні з’явився так званий військовий 

туризм, тобто відвідування регіонів, де відбуваються військові конфлікти або 

щойно закінчились. Але офіційна інформація стосовно нього відсутня. У 

сучасному світі такий вид туризму став набирати обертів з 1990-х років: туристи 

приїжджали в Боснію, Хорватію, Афганістан або Ізраїль, щоб подивитися, що 

відбувається, на власні очі. Тому в прагненні туристів відвідати зону конфлікту 

й побачити, що там відбувається і як він вплинув на регіон, нічого нового немає. 

Отже, можна стверджувати, що регіон має сприятливі природно-

кліматичні умови, рослинний і тваринний світ, мінеральні джерела, культурно-

історичний та промисловий потенціал, на базі яких можливо розвивати туризм 
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й, відповідно, економіку краю за його рахунок [98, 102, 105, 107, 111, 114]. Адже 

відомо, що туризм розвивається дуже стрімко та грає значну соціально-

економічну роль в країні, оскільки дає можливість збільшити доходи, створити 

робочі місця, розвивати суміжні галузі, інфраструктуру, активізувати розвиток 

ремесел та національну ідентичність, забезпечити високий рівень життя 

населення. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. В результаті проведеного дослідження доведено, що міжнародна 

спільнота докладає великих зусиль до вирішення питань безпеки в туризмі. 

Важливу роль в цьому покликані зіграти міжнародні конференції, семінари, 

форуми, які регулярно організовуються спеціалізованими міжнародними 

організаціями. 

2. За підсумками аналізу представлено Концепцію безпеки туризму, 

яка складається з трьох рівнів: локального, регіонального та міжнародного. 

Запропоновано вимоги та головні завдання, що висуваються на кожному з них. 

Серед найбільш пріоритетних завдань визначено: створення і підтримання 

сприятливого образу України як безпечного, цікавого, доступного 

туристського напрямку; реалізація заходів по подальшому вдосконаленню 

державної політики, нормативно-правового регулювання та міжвідомчої 

взаємодії у сфері безпеки туризму. 

3. Апробація представлених в дослідженні пропозицій сприяла 

розробці стратегічних напрямів розвитку туризму на прикладі Луганської 

області. Серед основних пріоритетів зазначено: інноваційний розвиток, 

активізація туристського потенціалу, створення туристичних брендів, 

популяризація туристичної привабливості, створення умов для розвитку 

внутрішнього туризму. Досягнення поставлених завдань можливо при 
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здійсненні модернізації туристичної сфери у напрямку конкуренто-

спроможності, збільшення фінансування, покращення якості надання 

туристичних послуг. 

4. В рамках представленої стратегії серед головних стратегічних 

заходів розвитку туризму в постконфліктний період повинні бути: організація 

та проведення мотиваційних, освітніх заходів туристичного спрямування для 

населення та органів місцевого самоврядування; проведення інвентаризації 

туристичних ресурсів регіону та аналізу їх стану; сприяння розвитку 

професійного мистецтва, самодіяльної народної творчості, ремесла; розробка 

нових туристичних маршрутів внутрішнього спрямування, активна участь у 

грантових програмах; організація та проведення культурно-масових заходів, 

присвячених подіям культури, історії області, великим ювілейним датам, 

соціальній проблематиці; збереження культурної та природної спадщини; 

розвиток мережі культурно-дозвіллєвих закладів, установ професійного 

мистецтва, готельно-ресторанних підприємств; розвиток і збереження 

кадрового потенціалу працівників в установах туризму; проведення обласного 

щорічного конкурсу професійної майстерності «Зірка туризму», підтримка 

талановитої молоді в галузі туризму, створення і розвиток інформаційного 

порталу «Туризм Луганської області». 

5. Розроблено механізм створення міста-курорту на прикладі м. 

Старобільськ Луганської області. З’ясовано, що місто має всі необхідні 

історичні та природні умови для формування курорту, але наукові 

дослідження в цьому напрямі не проводилися. Не розбудовувалася існуюча 

курортна інфраструктура, що призвело до практичного її знищення. 

Створення міста-курорту стане одним з шляхів постконфліктного відновлення 

території. 

6. На основі проведеного дослідження, аналізу анкетних даних, 

літературних джерел вперше за конфліктний період було розроблено 

туристичну карту Луганської області станом на 2019 рік. При розробці було 

частково враховано сучасний стан туристичних об’єктів, оскільки відсутні 
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наявні інформаційні дані (особливо про ті, що знаходяться на 

непідконтрольній українському уряду території). В східних територіях існує 

певна порожнеча географічної інформації, оскільки дані не оновлювалися, 

тому зазначена розробка є вагомим підґрунтям для подальших географічних 

досліджень регіону. За результатами аналізу визначено, що для східних 

територій розвиток туризму є актуальним, оскільки завдяки йому можна 

поліпшити соціально-економічну ситуацію. Туризм розглядається як одна з 

економічних можливостей розвитку краю, який потребує повної 

реконструкції. Тому не слід нехтувати такою можливістю. 

7. Встановлено, що в регіоні є передумови для розвитку багатьох видів 

туризму. В якості пріоритетних запропоновано розвивати: лікувально-

оздоровчий, сільський, зелений, екологічний, подієвий, промисловий, 

релігійний, військовий туризм. Але за умови врахування особливостей 

розвитку території, до яких віднесено: необхідність допоміжних гарантій 

безпеки для туристів; розвиток інфраструктури; дотримування екологічних та 

природоохоронних стандартів.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано важливу наукову проблему — 

обгрунтовано теоретико-методологічні засади суспільно-географічного 

дослідження постконфлікного розвитку туризму. На основі проведеного 

дослідження, аналізу теоретичних розробок вітчизняних та закордонних вчених, 

а також огляду публікацій фахівців, що впроваджують наявні розробки на 

практиці, можна підсумувати, що обрана тема є актуальною і залишиться такою 

протягом тривалого часу. Україна не має досвіду по відновленню туристичної 

діяльності після конфлікту, тому його напрацювання, як теоретичного так і 

практичного, є новим викликом у суспільній географії. Представлена робота є 

першою спробою наукових досліджень у цьому напрямі. Це дало підстави 

сформулювати висновки теоретико-концептуального та прикладного характеру, 

реалізація яких дасть можливість поліпшити соціально-економічну ситуацію, 

знизити соціальну напруженість та знайти шляхи і можливості постконфліктного 

відновлення східних територій засобом туризму.  

1. Конфліктологічна проблематика охоплює широке коло теоретичних і 

прикладних питань, дослідження яких має міждисциплінарний характер та 

ґрунтується на таких фундаментальних наукових категоріях, як постконфліктне 

середовище, постконфліктне відновлення, постконфліктний розвиток, які 

розглядаються з позицій теоретичних концепцій, та практичної діяльності зі 

стабілізації та консолідації миру. Детальне опрацювання проблеми дало 

можливість сформулювати дефініцію «постконфліктний розвиток» і 

запропонувати авторське тлумачення категорій «постконфліктний розвиток 

туризму», «постконфліктна територія».  

2. На основі синтезу теорій постконфліктного розвитку сформовано 

суспільно-географічне бачення наукових категорій «постконфліктна територія» 

— це частина території держави, яка відновлюється від наслідків конфлікту в 

економічному, соціально-гуманітарному, політичному й екологічному аспектах 

і перебуває на етапі постконфліктного розвитку, та «постконфліктний розвиток 
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туризму», який трактується як система організаційно-управлінських заходів 

держави і місцевих громад, запроваджених на постконфліктній території, які 

спрямовані на відновлення та створення нової туристичної інфраструктури, 

туристичного бренду, сприяння безпеці подорожей, підготовці кадрів для галузі, 

охороні, збереженню та вихованню шанобливого ставлення до туристичних 

ресурсів, популяризації внутрішнього туризму тощо. 

3. Виходячи із загального алгоритму суспільно-географічного дослідження 

постконфліктного розвитку туризму, розроблено методику, в якій розкривається 

систематизація методів, принципів та особливості використання кожного з них 

на різних етапах. Методика суспільно-географічного дослідження розвитку 

туризму в умовах конфліктів на прикладі Луганської області містить шість 

взаємопов’язаних етапів робіт, а саме: виявлення етапів і напрямів 

постконфліктного розвитку туризму; оцінка тенденцій динаміки розвитку 

туризму в умовах нестабільності; виявлення негативних зрушень у структурі 

туризму; визначення напрямів трансформації туризму внаслідок конфлікту; 

прогнозування можливостей постконфліктного розвитку туризму; розробка 

рекомендацій з вирішення суспільно-географічних проблем розвитку туризму в 

умовах нестабільності та в період стабілізації.  

4. Суспільно-географічний аналіз сучасних конфліктів в історико-

географічному аспекті у світі довів, що генеза конфліктів має різний характер, а 

саме відбувається загострення негараздів у регіональних системах, але в 

постконфлікті результати подібні: знищення або порушення територіально-

управлінських і територіально-господарських систем, депопуляція і потоки 

біженців, порушення тяглості культурогенезу, екологічної системи аж до 

екологічної катастрофи та ін. На східних територіях України збіглися одразу 

декілька конфліктних ситуацій, які призвели до зменшення темпів розвитку 

нового виду діяльності — туризму, і навіть його згортання: наростання трагедії 

«старопромислового району», негативні соціально-економічні трансформації, 

культурно-ментальний конфлікт, наявність довготривалого воєнного конфлікту 

на території. 
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5. Аналіз теоретико-методологічних засад вивчення процесів 

постконфліктного розвитку дав можливість розробити теоретичну модель 

постконфліктного розвитку туризму, яка ґрунтується на ідеях самозбереження, 

пробабілізму та зеленої економіки, принципах сталого розвитку, та сформувати 

концептуальні підходи до розвитку постконфліктних територій. Це необхідно 

також для наукового передбачення, попередження конфліктних ситуацій чи 

якихось глобальних потрясінь (пандемії, форс-мажору тощо) або сприянню 

зменшенню сили їхньої дії. 

6. За результатами аналізу діючих стратегій розвитку туризму Грузії та 

Іспанії встановлено, що необхідно застосовувати позитивний досвід цих країн у 

розбудові туризму в Україні. Особливо це стосується системи якості надання 

туристичних послуг, туристичного планування, розвитку шанобливого 

ставлення до збереження культурної і природної спадщини, підвищення 

конкурентоспроможності галузі, розширення і підвищення ефективності 

маркетингу й просування туристичних послуг, збільшення державних і 

приватних інвестицій у туристичний сектор, поліпшення стану ділового 

середовища, формування партнерства між урядом, туристичною індустрією, 

неурядовими організаціями та громадськістю. 

7. Виконаний компаративний аналіз стану туризму Донецької та 

Луганської областей у передконфліктний та постконфліктний періоди засвідчив 

кардинальні зміни у напрямі регресивного розвитку, навіть застою. Чинна до 

2014 р. соціально-економічна модель в Луганській і Донецькій областях була 

повністю зруйнована, і головним завданням науковців у постконфліктний період 

є створення нової системи, що за основними параметрами відрізнятиметься від 

попередньої. У передконфліктний період туризму регіону приділялося 

недостатньо уваги, хоча його розвиток сприяв би налагодженню соціальних 

комунікацій та економічному зростанню. Туризм може стати однією з галузей, 

завдяки яким регіон вийде із депресивного стану. За результатами проведеного 

дослідження сформовано інтегральний підхід щодо аналізу ризиків розвитку 

туризму та розроблено їх класифікацію. Зокрема виділено: демографічні 
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(високий рівень захворюваності та смертності); соціальні (поява в Україні 

категорії внутрішньо переміщених осіб); екологічні (руйнація цілісності 

ґрунтового покрову, замінування території, знищення лісів, пожежі та 

погіршення стану повітря, великі поховання, підтоплення шахт, забруднення 

питної води, порушення екосистеми та природоохоронних територій, техногенна 

небезпека; глобальні (Україна отримала негативний імідж серед туристів); 

економічні (незадовільний стан інфраструктури); політичні (продовження 

конфлікту).  

8. Індикативна оцінка факторів постконфліктного розвитку туризму 

східних регіонів України виявила, що економіко-географічні чинники є 

провідними в перспективному стратегічному плануванні, оскільки визначають 

його потреби і впливають на розвиток, та дала можливість виділити такі: 

економіко-географічне положення, економічний розвиток території, рівень 

розвитку транспорту, інвестиційна привабливість території, забезпечення 

житлом, демографічна ситуація, туристичний потенціал регіону, реальні доходи 

населення, бюджет вільного часу, соціальний стан, наявність кваліфікованих 

кадрів, раціональне природокористування, чорноземи як основа для розвитку 

агротуризму, забезпечення розвитку середнього класу. 

9. Аналіз основних соціальних індикаторів: рівня доходів населення, 

демографічної ситуації, рівня безробіття та злочинності дав можливість виявити 

низку прогностичних предикторів реалізації розвитку туризму в 

постконфліктний період, які впливають на цей процес. Серед них тенденція 

збільшення залежності дозвілля від майнового забезпечення та матеріальних 

статків громадян. Тому успішний постконфліктний розвиток туризму лежить 

переважно в соціо-культурній площині і є результатом взаємодії чотирьох 

складових: ментальності, духовності, національної ідентичності, традиційної 

культури. Розвиток комунікаційних майданчиків між регіонами та країнами 

унеможливить появу конфліктних ситуацій. 

10. Проведений моніторинг перспективних напрямів постконфліктного 

розвитку туризму та анкетування фахівців галузі на тему: «Розвиток туризму 
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Луганської області» довели, що регіон їх має. Серед головних слід відзначити 

загальні: припинення воєнного конфлікту; забезпечення цілковитої безпеки 

туристам; наявність висококваліфікованих кадрів; залучення інвестицій, 

реалізація перспективних інвестиційних проєктів; розвиток якісного 

транспортного сполучення (ремонт та побудова нових доріг); туристичної 

діяльності: розповсюдження інформації про туристичні об’єкти, маршрути та 

загалом туристичний потенціал регіону; просування нових туристичних 

маршрутів орієнтованих на сучасні інтереси суспільства; розвиток зеленого 

туризму; виділення коштів з державного бюджету на подорожі для школярів та 

студентів; туристичної інфраструктури: реконструкція, відновлення наявних та 

побудова інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури; оновлення 

готельного фонду різних цінових категорій та підвищення якості готельних 

послуг. 

11. Виходячи із загального алгоритму створення туристичного кластеру 

доведено, що в Луганській області є мінімальні умови для цього в деяких 

районах. Запропоновано створити 4 перспективних туристичних кластери: 

«Біловодщина», «Кремінщина», «Новопсковщина» та «Старобільщина» у 4 

районах Луганської області: Біловодському, Кремінському, Новопсковському та 

Старобільському ⸻ та обґрунтовано цю необхідність у кожному з них. Аналіз 

наявності мінімальних складових для створення туристичного кластеру довів, 

що всі запропоновані території мають ці умови, хоча рівень їхнього розвитку 

відрізняється. 

12. Розроблено модель Концепції безпеки туризму, яка складається з трьох 

рівнів: локального, регіонального та міжнародного. До найбільш пріоритетних 

завдань Концепції віднесено: створення і підтримання сприятливого іміджу 

України як безпечного, цікавого, доступного туристського напряму; реалізація 

заходів щодо подальшого вдосконалення державної політики, нормативно-

правового регулювання та міжвідомчої взаємодії у сфері безпеки туризму.  

13. У дослідженні визначено, що за умови врахування особливостей 

розвитку східних території, до яких віднесено необхідність гарантій безпеки для 
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туристів; розвиток інфраструктури; дотримування екологічних та 

природоохоронних стандартів, наявність передумов для відродження багатьох 

видів туризму: лікувально-оздоровчого, сільського, екологічного, подієвого, 

гастрономічного, промислового та релігійного туризму. Визначальними 

стратегічними пріоритетами у сфері постконфліктного розвитку туризму мають 

бути: забезпечення інноваційного розвитку, розкриття і активізація туристського 

потенціалу, створення туристичних брендів, популяризація туристичної 

привабливості, створення умов для розвитку внутрішнього та в’їзного туризму. 

Запропонований механізм створення міста-курорту на прикладі м. Старобільськ 

Луганської області, та створений картографічний матеріал території 

сприятимуть не тільки розвитку туризму, а й нормалізації соціально-

економічного стану постконфліктної східної території.  

14. Проведене дослідження надає стратегічні заходи розвитку 

внутрішнього туризму з точки зору суспільної географії, до яких віднесено: 

сприяння створенню і розвитку об’єктів туристичної інфраструктури та 

створенню туристично-рекреаційних кластерів у Луганській області; 

забезпечення умов реалізації стратегії; формування комфортного туристського 

середовища на території Луганської області; просування туристського 

потенціалу Луганської області на внутрішньому ринку. Широкий спектр 

запропонованих практичних заходів може бути використаний у практичній 

діяльності при складних глобальних потрясіннях та дасть можливість поліпшити 

процес соціально-економічного зростання в східному регіоні, створити умови 

для формування стійких тенденцій розвитку суспільства. Вони є науково-

методичним та прикладним підгрунтям для подальших досліджень щодо 

процесів та можливостей постконфліктного розвитку територій засобом 

туризму. Представлені у дослідженні розробки та пропозиції не є вичерпними, 

але вони забезпечують ґрунтовну теоретичну базу та надають практичний 

інструментарій постконфліктного розвитку туризму, гарантують сталий 

розвиток регіонів країни у довгостроковій перспективі, сприяють поліпшенню 

соціально-економічного стану України.  
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ДОДАТОК А.2 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження 

обговорювалися й схвалені під час роботи численних конференцій різного 

рівня, під час регіональних науково-методичних семінарів та інших наукових 

заходів, опубліковано у відповідних збірках наукових праць упродовж 2012–

2019 років. Серед них: Міжнародна науково-практична конференція «Глобальна 

економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, 

криза і конфлікти» (Афіни, 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика» 

(Тернопіль, 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, 

практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії» 

(Умань, 2015 р.); І Міжнародна науково-практична конференція «Глобальне 

управління: теорія та практика» (Афіни – Київ, 2015 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні особливості формування і управління 

інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із 

залученням молодіжного ресурсу». (Тернопіль, 2015 р.); Central European 

Conference of Historical Geographers (Prague, 2016); V Всеукраїнська міжвузівська 

наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та 

інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності» (Одеса, 2016 р.); ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 

«Стан і перспективи сучасного туризму» (Суми, 2017 р.); І Всеукраїнська заочна 

науково-практична конференція молодих вчених «Туризм сучасності: проблеми 

та перспективи» (Тернопіль, 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму» (Чернівці, 2018 

р.); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми 

та перспективи розвитку туризму в регіонах України» (Львів, 2018 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та 

науці» (Сєвєродонецьк, 2019 р.).  
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ДОДАТОК А.3 

ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Туристичні потоки в Донецькій області напередодні конфлікту (осіб) 

Роки 

Кількість 

туристів, 

обслугованих 

суб’єктами 

туристичної 

діяльності  

Із загальної кількості туристів: 

Кількість 

екскурсан

тів 
іноземні 

туристи 

туристи —

громадяни 

України, які 

виїжджали за 

кордон 

внутрішні 

туристи 

2000 77675 1646 22116 53913 19898 

2001 112912 1742 25443 85727 24314 

2002 111783 3476 28569 79738 20079 

2003 158909 5137 34018 119754 23587 

2004 93739 1332 34346 58061 23190 

2005 106534 1008 39880 65646 26357 

2006 125568 1263 54585 69720 25520 

2007 151924 1720 64507 85697 20469 

2008 155869 3538 61760 90571 21979 

2009 123073 3137 50211 69725 14831 

2010 138833 3078 60497 75258 30852 

2011 88461 1113 50486 36862 7084 

2012 90928 1109 52942 36877 9459 

2013 91011 1110 53214 36901 9501 

Джерело: розроблено автором на підставі [352]. 
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Таблиця Б.2 

Колективні засоби розміщування в Донецькій області у 2011–2013 рр. 

Роки 

Кількість колективних засобів 

розміщування, од. 
Кількість місць, од. 

Кількість розміщених, 

осіб 

усьог

о 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 
го

те
л
і 

та
 

ан
ал

о
гі

ч
н

і 
за

со
б
и

 

р
о
зм

іщ
у
в
ан

н
я 

сп
ец

іа
л
із

о
в
ан

і 

за
со

б
и

 

р
о
зм

іщ
у
в
ан

н
я 

го
те

л
я
х
 

та
 

ан
ал

о
гі

ч
н

и
х
 

за
со

б
ах

 

р
о
зм

іщ
у
в
ан

н
я 

сп
ец

іа
л
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о
в
ан

и
х
 

за
со

б
ах

 

р
о
зм
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у
в
ан

н
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го
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л
я
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та
 

ан
ал

о
гі

ч
н

и
х
 

за
со

б
ах

 

р
о
зм

іщ
у
в
ан

н
я 

сп
ец

іа
л
із

о
в
ан

и
х
 

за
со

б
ах

 

р
о
зм

іщ
у
в
ан

н
я 

2011 494 140 354 51033 6351 44682 410028 191548 218480 

2012 483 135 348 51066 7577 43489 471705 238745 232960 

2013 458 139 319 48859 7570 41289 454175 233969 220206 

Джерело: розроблено автором на підставі [145]. 
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Таблиця Б.3 

Туристичні потоки в Луганській області у 2000–2013 рр. (осіб) 

Роки 

Кількість туристів, 

обслугованих 

суб’єктами 

туристичної 

діяльності 

України — усього 

Із загальної кількості туристів: 

Кількість 

екскур-

сантів 
іноземні 

туристи 

туристи-

громадяни 

України, які 

виїжджали за 

кордон 

внутрішні 

туристи 

2000 23710 476 1931 21303 9487 

2001 28788 439 2852 25497 13342 

2002 41335 515 3714 37106 23615 

2003 42126 850 4655 36621 26215 

2004 41662 603 5147 35912 28639 

2005 48898 17 6913 41968 34889 

2006 50881 162 10761 39958 30993 

2007 59096 158 14088 44850 39984 

2008 53279 126 15487 37666 21022 

2009 44341 163 11584 32594 29940 

2010 35880 162 13304 22414 20062 

2011 15558 94 9284 6180 1854 

2012 21981 120 12231 9630 6839 

2013 22015 122 12300 9603 6741 

Джерело: розроблено автором на підставі [354]. 
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Таблиця Б.4 

Колективні засоби розміщування в Луганській області у 2011–2013 рр. 

Роки 

Кількість колективних 

засобів розміщування, од. 
Кількість місць, од. 

Кількість розміщених, 

осіб 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

го
те

л
і 

та
 

ан
ал

о
гі
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н

і 
 

за
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б
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 р
о
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у
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н
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о
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о
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о
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о
в
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и
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б
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р
о
зм

іщ
у
в
ан

н
я 

2011 112 60 52 7123 2859 4264 142399 95943 46456 

2012 109 45 64 6195 1749 4446 141113 90788 50325 

2013 105 51 54 5741 2078 3663 145289 101945 43344 

Джерело: розроблено автором на підставі [147]. 
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Таблиця Б.5 

Туристичні потоки в Україні за 2013–2018 рр. (осіб) 

Роки 

Кількість 

громадян 

України, 

які 

виїжджали 

за кордон 

Кількість 

іноземних 

громадян, 

які 

відвідали 

Україну 

Кількість 

туристів, 

обслугованих 

суб’єктами 

туристичної 

діяльності 

України 

Іноземні 

туристи 

Туристи-

громадяни 

України, 

які 

виїжджали 

за кордон 

Внутрішні 

туристи 

Кількість 

екскурсантів 

2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 657924 

20141 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 1174702 

20151 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 125471 

20161 24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561 - 

20171 26437413 14229642 2806426 39605 2289854 476967 - 

20181 27810800 14207000 4557447 75945 4024703 456799 - 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей. 
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Таблиця Б.6 

Санаторно-курортні та лікувальні заклади у 2013–2017 рр., (одиниць) 

Роки 

Санаторії та 

пансіонати з 

лікуванням 

Санаторії-

профілакторії 

Будинки і 

пансіонати 

відпочинку 

Бази та інші 

заклади 

відпочинку 

Дитячі заклади 

оздоровлення та 

відпочинку 

2013 477 165 271 1916 18549 

20141 320 118 90 1400 13977 

20151 309 79 76 1399 9743 

20161 291 63 73 1295 9669 

20171 284 55 67 1235 9745 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей. 

Джерело: розроблено автором на підставі [356] 
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Таблиця Б.7 

Туристичні потоки в Донецькій області в 2013–2019 рр., (осіб) 

Роки 

Кількість туристів, 

обслугованих суб’єктами 

туристичної діяльності 

України — усього 

Іноземні 

туристи 

Туристи-

громадяни 

України, які 

виїжджали 

за кордон 

Внутрішні 

туристи 

Кількість 

екскурсантів 

2013 113917 1222 80426 32269 10005 

20141 14834 147 6767 7920 630 

20151 3297 - 1438 1859 - 

20161 10874 - 8943 1931 - 

20171 9231 - 5332 3899 - 

20181 28425 11 22839 5575 - 

20191 32930 10 25163 7757 - 
1 Без урахування частини тимчасово окупованої території Донецької обл. 

Джерело: розроблено автором на підставі [352]  
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Таблиця Б.8 

Туристичні потоки в Луганській області в 2013–2018 рр., (осіб) 

Роки 

Кількість туристів, 

обслугованих суб’є-

ктами туристичної 

діяльності 

України — усього 

Іноземні 

туристи 

Туристи-

громадяни 

України, які 

виїжджали за 

кордон 

Внутрішні 

туристи 

Кількість 

екскурсантів 

2013 34699 33 21709 12957 6684 

20141 791 2 762 27 – 

20151 939 - 872 67 - 

20161 1896 - 1814 82 - 

20171 2825 - 2779 46 - 

20181 6261 - 6175 86 - 
1 Без урахування частини тимчасово окупованої території Луганської обл. 

Джерело: розроблено автором на підставі [353] 

  



 
443 

 

Таблиця Б.9 

Зайнятість населення у віці 15-70 років, % 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 58,5 59,7 60,3 56,6 56,7 56,3 

АР Крим 60,5 62,1 62,3 - - - 

області       

Вінницька 57,5 58,9 59,6 56,3 57,7 56,6 

Волинська 58,2 59,3 59,7 54,9 53,1 51,0 

Дніпропетровська 60,3 61,4 62,1 60,2 60,9 59,1 

Донецька 58,3 60,0 60,3 54,2 50,3 50,0 

Житомирська 59,5 59,3 59,9 56,1 55,5 55,9 

Закарпатська 57,7 57,5 58,6 56,4 56,2 54,8 

Запорізька 59,5 60,6 61,3 58,2 56,4 56,0 

Івано-Франківська 52,3 54,1 55,4 53,9 54,8 54,7 

Київська 58,6 59,2 59,5 56,9 58,1 57,8 

Кіровоградська 56,9 58,6 59,5 54,2 54,0 52,9 

Луганська 57,1 58,5 59,4 52,0 54,6 55,6 

Львівська 58,0 58,4 58,8 55,3 55,5 55,9 

Миколаївська 59,1 59,9 60,6 57,3 58,4 57,5 

Одеська 57,5 59,2 59,6 56,7 57,3 56,7 

Полтавська 57,3 59,3 59,4 55,7 54,2 53,3 

Рівненська 56,7 59,2 59,6 57,2 58,5 56,9 

Сумська 56,0 59,9 60,1 56,6 55,6 56,8 

Тернопільська 54,2 55,5 56,2 52,9 51,6 52,0 

Харківська 59,3 61,2 61,5 59,0 59,3 59,7 

Херсонська 58,9 58,7 59,6 56,4 56,1 55,8 

Хмельницька 59,1 59,0 59,7 54,7 52,6 53,9 

Черкаська 58,4 59,4 59,9 56,3 56,5 56,2 

Чернівецька 57,4 57,9 58,7 55,5 54,9 56,2 

Чернігівська 59,2 60,1 60,6 56,8 56,2 55,6 

міста       

Київ 63,6 64,5 64,9 62,6 62,0 62,3 

Севастополь 62,0 62,2 62,5 - - - 

 

Джерело: [242] 
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Таблиця Б.10  

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 2239 3026 3265 3480 4195 5183 

АР Крим 1991 2654 2850 - - - 

області       

Вінницька 1782 2432 2651 2810 3396 4189 

Волинська 1692 2339 2580 2721 3291 4047 

Дніпропетровська 2369 3138 3336 3641 4366 5075 

Донецька 2549 3496 3755 3858 4980 5989 

Житомирська 1785 2369 2561 2763 3271 4000 

Закарпатська 1846 2351 2553 2744 3381 4298 

Запорізька 2187 2927 3142 3432 4200 5080 

Івано-Франківська 1927 2539 2679 2875 3402 4202 

Київська 2295 3157 3351 3489 4153 5229 

Кіровоградська 1815 2428 2608 2789 3282 3874 

Луганська 2271 3090 3337 3337 3472 4637 

Львівська 1941 2578 2789 2961 3646 4559 

Миколаївська 2122 2822 3094 3344 3984 4887 

Одеська 4026 2700 2947 3129 3897 4809 

Полтавська 2102 2850 2988 3179 3783 4621 

Рівненська 1960 2575 2844 3033 3573 4364 

Сумська 1866 2503 2702 2877 3449 4131 

Тернопільська 1659 2185 2359 2527 2994 3695 

Харківська 2060 2753 2975 3143 3697 4448 

Херсонська 1733 2269 2464 2617 3123 4046 

Хмельницька 1786 2425 2641 2878 3371 4043 

Черкаська 1835 2508 2682 2829 3360 4148 

Чернівецька 1772 2329 2484 2578 3050 3828 

Чернігівська 1711 2308 2504 2690 3295 4002 

міста       

Київ 3431 4607 5007 5376 6732 8648 

Севастополь 2167 2891 3114 - - - 

 

Джерело: [242] 
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Таблиця Б.11  

Економічно-активне населення, % до населення віком 15-70 років 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 63,7 64,6 65,0 62,4 62,4 62,2 

АР Крим 64,5 65,9 66,1 - - - 

області       

Вінницька 63,9 64,6 65,1 62,9 63,4 62,8 

Волинська 63,6 64,5 64,8 69,0 58,8 57,7 

Дніпропетровська 64,9 65,7 66,5 65,5 65,6 64,1 

Донецька 63,7 65,2 65,4 60,9 58,3 58,3 

Житомирська 65,9 65,6 66,0 63,4 62,5 63,0 

Закарпатська 63,1 63,0 63,5 62,2 61,9 60,9 

Запорізька 64,3 65,2 65,6 63,6 62,5 62,2 

Івано-Франківська 57,0 58,7 59,8 58,6 59,8 60,0 

Київська 63,2 63,2 63,4 61,8 62,0 62,0 

Кіровоградська 62,4 64,0 64,5 61,0 60,9 60,4 

Луганська 61,6 62,5 63,3 58,7 64,7 66,2 

Львівська 62,9 63,2 63,3 60,5 60,5 60,6 

Миколаївська 64,5 65,0 65,4 63,0 64,0 63,6 

Одеська 61,3 62,8 63,0 60,8 61,2 60,8 

Полтавська 63,4 64,8 64,7 62,9 61,7 61,0 

Рівненська 64,0 65,6 65,7 64,1 65,0 63,6 

Сумська 62,7 65,5 65,1 62,5 61,8 62,6 

Тернопільська 60,6 61,6 62,0 59,6 58,5 58,7 

Харківська 63,9 65,7 65,7 63,9 63,8 63,8 

Херсонська 64,4 64,3 65,2 62,6 62,5 62,8 

Хмельницька 64,7 64,6 64,9 60,3 58,6 59,5 

Черкаська 64,9 65,3 65,8 62,8 62,6 62,7 

Чернівецька 62,7 63,0 63,4 61,0 60,5 61,5 

Чернігівська 66,2 66,7 66,8 63,9 62,9 62,6 

міста       

Київ 67,5 68,2 68,4 67,1 66,7 66,7 

Севастополь 66,0 66,1 66,3 - - - 

 

Джерело: [242] 
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Таблиця Б. 12 

Кількість виявлених злочинів, випадків* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 500902 515833 443665 563560 29139 565182 592604 

АР Крим 33333 37427 33139 34667 9411 363 401 

області        

Вінницька 12746 12661 9793 14880 14599 16782 16488 

Волинська 8262 8439 6326 8366 7691 19722 11947 

Дніпропетровська 49145 46847 40967 50388 48311 50146 46330 

Донецька 62069 60563 48554 57558 55860 34677 29832 

Житомирська 10074 10553 10069 10141 10382 13852 16919 

Закарпатська 6724 7194 5722 10356 10852 11378 9477 

Запорізька 27625 27543 25249 30335 33667 41804 47856 

Івано-Франківська 5693 5825 4989 7884 7590 8512 9893 

Київська 16432 17376 15217 17469 17538 25168 29113 

Кіровоградська 11864 12349 10603 13663 17275 18361 18538 

Луганська 31677 31442 26218 39357 29614 12537 12290 

Львівська 17138 16293 15892 20645 21645 33204 36887 

Миколаївська 12564 13559 10310 13012 14617 19454 15696 

Одеська 24623 25323 24474 31225 25731 29364 34650 

Полтавська 16239 15153 12668 17872 18064 23548 23076 

Рівненська 7386 7389 5651 8828 10509 11093 12016 

Сумська 10599 10501 8930 13625 14525 14317 14435 

Тернопільська 5311 5287 4273 5567 5652 7195 7042 

Харківська 28126 35550 30711 35031 32069 40949 50563 

Херсонська 12240 13463 11452 15035 14572 16071 15696 

Хмельницька 10790 11413 8712 9282 10098 12620 12213 

Черкаська 9606 11182 9585 13226 12264 16438 18632 

Чернівецька 6599 6010 4867 7162 8090 9186 8424 

Чернігівська 9503 9330 8221 10221 10429 15801 15808 

міста        

Київ 35946 37302 33983 47389 55806 66059 77125 

Севастополь 5490 7055 6464 7929 2087 38 67 

 

*Враховуючи дані тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя за січень-березень 2014 року та всі повідомлення про злочини, які вчинені на 

тимчасово окупованій території та зареєстровані іншими територіальними органами 

досудового розслідування 

Джерело: [242] 
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Таблиця Б.13  

Рівень безробіття, % до економічно-активного населення у віці 15-70 років 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 8,1 7,5 7,2 9,3 9,1 9,3 

АР Крим 6,2 5,8 5,7 - - - 

області       

Вінницька 10,0 8,8 8,4 10,5 8,9 9,7 

Волинська 8,5 8,1 7,8 9,9 9,8 11,5 

Дніпропетровська 7,1 6,6 6,5 8,0 7,2 7,9 

Донецька 8,4 8,0 7,8 11,0 13,8 14,1 

Житомирська 9,8 9,7 9,3 11,5 11,3 11,2 

Закарпатська 8,7 8,7 7,8 9,2 9,2 10,0 

Запорізька 7,5 7,0 6,6 8,4 9,7 10,0 

Івано-Франківська 8,2 7,9 7,2 8,1 8,4 8,8 

Київська 7,3 6,3 6,1 8,0 6,4 6,8 

Кіровоградська 8,9 8,4 7,9 11,2 11,4 12,4 

Луганська 7,2 6,4 6,2 11,4 15,6 16,0 

Львівська 7,8 7,5 7,1 8,6 8,2 7,7 

Миколаївська 8,4 7,9 7,4 9,1 8,9 9,7 

Одеська 6,1 5,8 5,3 6,7 6,5 6,8 

Полтавська 9,7 8,6 8,2 11,5 12,1 12,6 

Рівненська 11,4 9,8 9,4 10,6 9,9 10,6 

Сумська 10,6 8,6 7,7 9,5 10,1 9,3 

Тернопільська 10,5 9,8 9,4 11,3 11,8 11,5 

Харківська 7,2 6,8 6,4 7,8 7,1 6,4 

Херсонська 8,6 8,7 8,5 9,9 10,2 11,2 

Хмельницька 8,6 8,6 8,0 9,4 10,2 9,4 

Черкаська 9,9 9,0 8,9 10,2 9,8 10,4 

Чернівецька 8,5 8,0 7,4 9,0 9,3 8,7 

Чернігівська 10,5 9,8 9,3 11,2 10,7 11,3 

міста       

Київ 5,8 5,5 5,2 6,7 7,0 6,7 

Севастополь    - - - 

 

Джерело: [242] 
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Таблиця Б.14 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 26719,4 26782,1 31044,3 35776,9 43592,8 

АР Крим 22793,2 - - - - 

області      

Вінницька 23000,6 23421,7 28875,7 33592,1 41411,2 

Волинська 19804,9 20137,2 24222,3 28680,2 35710,3 

Дніпропетровська 30300,6 32036,2 38403,8 43198,0 52167,9 

Донецька 31048,5 26234,4 20595,4 19520,8 22597,4 

Житомирська 21652,1 22102,1 27041,6 31610,9 39447,4 

Закарпатська 17929,3 17358,1 21686,5 25401,1 30930,5 

Запорізька 28388,1 30181,8 35546,7 42141,9 50518,1 

Івано-Франківська 20987,8 20356,7 25748,0 30371,4 36988,5 

Київська 27390,6 28443,3 33207,4 38713,4 48032,6 

Кіровоградська 21671,4 21954,1 26631,2 31322,3 38583,8 

Луганська 25590,3 19788,3 14882,5 12347,4 14077,3 

Львівська 23138,3 23595,2 28772,1 33978,5 41908,9 

Миколаївська 23868,8 23458,5 28580,0 33636,3 41608,6 

Одеська 25571,8 24242,0 31542,6 37905,7 46484,4 

Полтавська 25371,2 26195,7 31243,1 36526,6 44822,2 

Рівненська 21165,0 21781,0 25951,8 29932,9 36539,6 

Сумська 23558,6 23938,1 29810,4 34701,1 41998,4 

Тернопільська 18993,8 18400,5 23277,8 26826,1 32898,3 

Харківська 26098,2 26274,0 31459,1 36881,4 44662,3 

Херсонська 21724,0 20727,9 27066,9 31613,8 38001,5 

Хмельницька 22789,0 22686,1 28525,2 33036,1 40022,7 

Черкаська 21633,2 21760,5 26226,6 30969,2 38298,3 

Чернівецька 19438,2 18437,6 23137,7 27055,0 33099,0 

Чернігівська 23599,7 23093,4 27690,2 31898,6 38975,4 

міста      

Київ 55841,6 62715,1 75794,4 91525,6 111739,5 

Севастополь 26584,4 - - - - 

 

Джерело: [242] 
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Таблиця Б.15 

Чисельність населення Луганської області станом на 01.01.2018 р.* 

Назва міста Площа, км2 Щільність наявного 

населення, тис. осіб/ км2 

1 2 3 

Міста обласного підпорядкування 

м. Лисичанськ 96 1,193 

м. Рубіжне 33,76 1,735 

м. Сєвєродонецьк 41,551 2,802 

Усього 171,311 1,690 

Міста районного підпорядкування 

м. Гірське 13,29 0,893 

м. Золоте 24,91 0,577 

м. Кремінна 16,21 1,239 

м. Новодружеськ 13,56  0,524 

м. Попасна 28,79 0,725 

м. Привілля 6,05  1,21 

м. Сватове 27,00 0,736 

м. Старобільск 13,32 1,291 

м. Щастя 16,39 1,90 

Усього 159,52 1,011 

Райони 

Біловодський 1600 0,015 

Білокуракинський  1400 0,014 

Кремінський  1600  0,025 

Марківський  1200  0,012 

Міловський  1000  0,015 

Новоайдарський  1500  0,028 

Новопсковський  1600  0,021 

Попаснянський  1300  0,060 

Сватівський  1700  0,021 

Станично-Луганський  1900  0,026 

Старобільський  1600  0,028 

Троїцький  1600 0,012 

Усього  18000 0,023 
 

* - інформація наведена по частині території Луганської області, підконтрольній українській 

владі 

Джерело: [325] 
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Таблиця Б.16  

Екологічні показники розвитку Луганської області1 

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Темп зниження 

2018 рік до 2017 

року, % 

Викиди в атмосферне повітря, тис. тон 155,5 155,0 154,0 99,4 

Обсяги забору води, млн. м 3 145,1 149,45 153,93 97,0 

Загальні обсяги скидання зворотних вод у водні 

об’єкти, млн. м3 
83,7 86,21 88,80 97,0 

Відведення недостатньо очищених зворотних 

вод або без очистки, млн. м3 
82,68 79,65 77,26 97,0 

1 Джерело: [178] 
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Таблиця Б.17 

Динаміка викидів в атмосферне повітря (тис. т) 

Роки 

Викиди в атмосферне повітря, тис. т Щільність 

викидів у 

розрахунку 

на 1 км2, т 

Обсяги 

викидів у 

розрахунку 

на 1 особу, кг 

Обсяг 

викидів на 

одиницю 

ВРП 
Всього 

у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами 

2000 522,3 429 93,3 16,1 164,5 0,08* 

2005 593,6 474,7 118,9 17,8 195,8 0,03 

2006 636,3 517,1 119,2 19,4 215,9 0,02 

2007 632,4 542,7 89,7 20,3 229,1 0,02 

2008 662,5 566,3 96,2 21,2 241,7 0,015 

2009 592,3 506,6 85,7 19 218,2 0,015 

2010 599,2 511,7 87,5 19,2 222,3 0,014 

2011 553,5 472,1 81,4 17,7 206,9 0,01 

2012 529,5 447,6 81,9 16,8 197,6 ** 

2013 522,4 442,0 80,4 22,4 196,6 9,5 

2014¹ 244,5 197,8 46,7 7,4 88,7 7,8 

2015¹ 133,0 115,2 17,8 4,3 52,0 5,6 

2016¹ 155,5 155,5 - 5,8 70,7 - 

* на одиницю валової доданої вартості. 

** статистичні дані відсутні. 

¹Дані за 2014–2016 роки не є порівняними з даними за попередні роки з 

огляду на те, що підприємства, що розташовані на непідконтрольній території 

області, не звітували до Головного управління статистики у Луганській області. 

Джерело: розраховано автором на підставі [284] 
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Таблиця Б.18 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам  

(тис. т)  

Назва населених 

пунктів 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всього по області 517,1 542,7 566,3 506,6 511,7 472,1 447,6 442,0 197,8 133,0 155,5 

м. Лисичанськ 40,2 37,9 37,1 34,5 31,1 33,3 22,1 18,8 * * 16,6 

м. Рубіжне 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 * * 1,7 

м. Сєвєродонецьк 4,3 4,2 4,1 2,5 3 3,6 3,6 2,5 * * 0,71 

* Статистичні дані відсутні 

 

Джерело: [325] 
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Таблиця Б.19 

Основні забруднювачі атмосферного повітря  

№ 

з/п 

Підприємство- 

забруднювач 

Валовий викид, т Зменшення – Причина зменшення / 

збільшення 2015 2016 Збільшення + 

1 2 3 4 5 6 

1 ДП «Сєвєродонецька 

ТЕЦ» 

122,973 82,370 -40,603 Зменшення у зв’язку зі 

зменшенням кількості 

спаленного газу 

 

2 

ВП «Луганська теплова 

електрична станція» 

ТОВ 

«ДТЕК Східенерго» 

 

55 530,8 

 

73217,289 

 

+17686,489 

Збільшення відбулося за 

рахунок збільшення 

обсягів виробництва 

продукції 

3 ПРАТ «ЛИНІК» 3171,122 3181,672 +10,55 Зупинка основних 

технологічних виробництв 

підприємства 

 

4 

ПрАТ «Сєвєродонецьке 

об’єднання Азот» 

 

177,479 

 

410,711 

 

+233,232 

Збільшення відбулося за 

рахунок збільшення 

обсягів виробництва 

продукції 

5 ПАТ 

Лисичанськвугілля» 

12907 12924 +17 Обсяги викидів 

залишились приблизно на 

попередньому рівні 

 

6 

 

ГП 

«Первомайськвугілля» 

 

1877,038 

 

1858,92 

 

-18,118 

Зменшення викидів 

відбулось у зв’язку в тим, 

що котельнях було спалено 

менше вугілля 

 

Джерело: [325] 
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Таблиця Б.20 

Динаміка забруднення атмосферного повітря, в тому числі по 

найпоширеніших речовинах розрізі населених пунктів у 2016 році (т) 

  

Діоксид 

сірки 

 

Діоксид 

азоту 

 

Оксид 

вуглецю 

 

Метан 

Речовини у 

вигляді 

твердих 

суспендованих 

частинок 

1 2 3 4 5 6 

Луганська область 61968,5 12909,7 53796,3 3982,7 17004,7 

Міста 

Лисичанськ 1463,8 234,3 9456,6 1010,8 830,5 

Рубіжне 87,4 214,2 1252,8 19,6 88,3 

Сєвєродонецьк 2,9 180,8 126,8 15,6 257,7 

Райони 

Біловодський 11,4 2,6 10,8 30,1 16,7 

Білокуракинський 20,7 2,5 15,9 341,1 29,3 

Кремінський – 22,6 86,1 396,0 51,3 

Марківський – 3,0 3,2 35,2 – 

Міловський – 2,0 7,4 10,3 – 

Новоайдарський 53439,8 9191,3 458,2 401,5 9531,3 

Новопсковський 0,4 10,5 12,0 921,7 3,7 

Попаснянський 921,9 42,9 257,4 101,7 759,1 

Сватівський 42,2 14,6 66,3 2,3 49,2 

Станично-Луганський 6,4 2,5 13,5 40,9 9,2 

Старобільський 14,3 11,0 47,4 125,2 117,0 

Троїцький 0,2 0,8 4,9 7,4 5,2 

 

Джерело: [325] 
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Таблиця Б.21 

Лісовідновлення за 2017 рік 

№ з/п Органи державної влади, 

постійні лісокористувачі, 

власники лісів, 

лісовідновлення, га 

У тому числі Усього 

Посадка 

лісу, га 

Посів 

лісу, га 

Природне 

поновлення 

лісу, га 

1 ДП «Біловодське ЛМГ» - 11 - 11 

2 ДП «Білокуракинське 

ЛМГ» 

- - - - 

3 ДП «Новоайдарське ЛМГ» 148 - 66 214 

4 ДП «Кремінське ЛМГ» 223 - 40 263 

5 ДП «Сватівське ЛМГ» - 1 - 1 

6 ДП «Сєвєродонецьке 

ЛМГ» 

- - 12 12 

7 ДП «Станично -Луганське 

ДЛМГ» 

100 - 519 619 

8 ДП «Старобільське ЛМГ» 15 4 - 19 

Разом  486 15 637 1139 

 

Джерело: [325] 
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Таблиця Б.22 

Лісорозведення (створення нових лісових насаджень) за 2017 рік 

№ 

з/

п 

Органи державної 

влади, постійні 

лісокористувачі, 

власники лісів 

Створення нових лісових насаджень, га 

лісорозведення, га прир

одне 

само 

заліс

ненн

я 

земе

ль, 

га 

усьо

го 

ство

рено 

нови

х 

лісів, 

га 

У тому числі посадка/посів, га Усь

ого залісн

ення 

мало 

проду

ктивн

их 

земель

, га 

залісн

ення 

ярів, 

балок, 

кар’єр

ів, га 

створе

ння 

нових 

полеза

хисних 

лісови

х смуг, 

га 

заліс

ненн

я 

інши

х 

земе

ль, 

га 

1 ДП «Біловодське 

ЛМГ» 

44 - - - 44 - - 

2 ДП 

«Білокуракинське 

ЛМГ» 

20 - - - 20 - - 

3 ДП 

«Новоайдарське 

ЛМГ» 

94 - - - 94 - - 

4 ДП «Кремінське 

ЛМГ» 

- - - - - - - 

5 ДП «Сватівське 

ЛМГ» 

5 - - - 5 - - 

6 ДП 

«Сєвєродонецьке 

ЛМГ» 

81 - - - 81 - - 

7 ДП «Станично -

Луганське 

ДЛМГ» 

197 - - - 197 - - 

8 ДП 

«Старобільське 

ЛМГ» 

16 - - - 16 - - 

Разом 457 - - - 457 - - 

 

Джерело: [325] 
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Таблиця Б.23 

Землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними 

спорудами в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (од.)* 

 

 

 

Номер 

рядка 

 

 

 

Адміністративні 

утворення 

Землі під відкритими розробками, 

кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами 

 

 

всього 

 

відкриті 

розробки та 

кар’єри, шахти, 

які 

експлуатуються 

інші (під 

відпрацьовані 

розробки та 

кар’єри; закриті 

шахти; відвали, 

терикони, які не 

експлуатують) 

1 2 3 4 5 

1 Біловодський район 1,2000 0 1,2000 

2 Білокуракинський 

район 

121,2000 90,5000 30,7000 

3 Кремінський район 111,6626 18,5000 93,1626 

4 Марківський район 13,8551 13,8551  

5 Міловський район 5,4900  5,4900 

6 Новоайдарський 

район 

8,6954  8,6954 

7 Новопсковський 

район 

80,2800 23,2800 57,0000 

8 Попаснянський 

район 

1002,3557 463,1761 539,1796 

9 Сватівський район 179,1530  179,1530 

10 Станично-

Луганський район 

193,5228 43,5228 150,000 

11 Старобільський 

район 

84,3295  84,3295 

12 Троїцький район 24,5000 24,500  

13 м. Лисичанськ 240,4593 122,1160 118,3433 

14 м. Рубіжне    

15 м. Сєверодонецьк    

 Луганська область 2066,7034 799,9500 1267,2534 
 

* - дані надані на адміністративно-територіальні одиниці, де органи державної влади 

здійснюють свої повноваження 

 

Джерело: [325] 
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Таблиця Б.24 

Водні об’єкти Луганської області 

 Водні об’єкти  Кількість 

одиниць  

Примітка 

Усього 1501   

у тому числі:   

місцевого значення   

з них передано в оренду, зокрема:    

водосховищ (крім водосховищ комплексного 

призначення) 

- - 

ставків  - - 

озер  - - 

замкнених природних водойм  - - 

акваторій (водного простору) внутрішніх 

морських вод, територіального моря, виключної 

(морської) економічної зони України 

- - 

загальнодержавного значення  1501  - 

з них передано в оренду, зокрема:  112  - 

водосховищ (крім водосховищ комплексного 

призначення) 

19 - 

ставків  87 - 

озер  6 - 

замкнених природних водойм  - - 

акваторій (водного простору) внутрішніх 

морських вод, територіального моря, виключної 

(морської) економічної зони України  

- - 

 

Джерело: [325]  
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Таблиця Б.25  

Структура природно-заповідного фонду Луганської області станом на 01.01.2018 року 

 

 

 

 

Категорії об’єктів ПЗФ 

Об’єкти ПЗФ % площі 

окремих 

категорій до   

загальної 

площі ПЗФ 

Загальнодержавного значення місцевого значення разом 

кіль- 

кість, од. 

площа, га кіль- 

кість, 

од. 

площа, га кіль- 

кість, 

од. 

площа, га 

усього у тому числі 

надана в 

постійне 

користу- вання 

усього у тому числі 

надана в 

постійне 

користу- вання 

усього у тому числі надана 

в постійне 

користу- вання 

 

Природні заповідники 1 4815,5164 4815,52 х х Х 1 4815,5164 4815,5164 4,27 

Біосферні заповідники х х х х х Х х х х х 

Національні природні парки 1 7007 х х х Х 1 7007 х 6,22 

Регіональні ландшафтні парки х х х 1 14011 Х 1 14011 х 12,43 

Заказники, всього: 

у тому числі: 

5 1416,46 х 56 79093,5071 Х 61 80509,9671 х 56,45 

Ландшафтні 1 123,9 х 11 41174,66 Х 12 41298,5633 х 54,73 

Лісові 1 117,6 х 9 3038,3188 Х 10 3155,9188 х 4,20 

Ботанічні 3 1174,96 х 13 1925,745 Х 16 3100,705 х 4,12 

Загальнозоологічні х х х 13 27615,5 Х 13 27615,5 х 36,73 

Орнітологічні х х х 1 20 Х 1 20 х 0,03 

Ентомологічні х х х 3 85,8 Х 3 85,8 х 0,11 

Іхтіологічні х х х 4 940,48 Х 4 940,48 х 1,25 

Гідрологічні х х х 2 4293 Х 2 4293 х 5,71 

Загальногеологічні х х х х х Х х х х х 

Палеонтологічні х х х х х Х х х х х 

карстово-спелеологічні х х х х х Х х х х х 

Пам’ятки природи, всього, 

у тому числі: 

3 165,24 х 50 4221,6178 Х 53 4386,8578 х 5,63 

Комплексні 1 100 х 5 710,4216 Х 6 810,4216 х 0,87 

Ботанічні 1 45,24 х 14 3475,7259 Х 15 3520,9659 х 4,68 

Зоологічні х х х х х Х х х х х 

Гідрологічні х х х 25 13,4703 Х 25 13,4703 х 0,02 
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Продовження табл. Б.25 

 

Категорії об’єктів ПЗФ Об’єкти ПЗФ % площі 
окремих 
категорі
й до   
загально

ї площі 
ПЗФ 

Загальнодержавного значення місцевого значення разом 

кіль- 
кість, 

од. 

площа, га кіль- 
кість, 

од. 

площа, га кіль- 
кість, 

од. 

площа, га 

Усього у тому числі 
надана в 
постійне 
користу- вання 

усього у тому числі 
надана в 
постійне 
користу- вання 

усього у тому числі 
надана в 
постійне 
користу- вання 

Геологічні 1 20 х 6 22 Х 7 42 х 0,06 

Заповідні урочища  х х х 19 2600,1288 Х 19 2600,1288 х 3,46 

Ботанічні сади  х Х х х х Х х х х х 

Дендрологічні парки х Х х х х Х х х х х 

Парки-пам’ятки садовопаркового 
мистецтва  

1 50 х 2 33 Х 3 83 х 0,11 

Зоологічні парки  х Х х х х Х х х х х 

РАЗОМ     11 13454,2164 х 128 99959,2537 Х 139 113413,4701 х 100 

 

Джерело: [325] 
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Таблиця Б.26 

Динаміка структури природно-заповідного фонду 
 
Категорії територій та об’єктів ПЗФ 

На 01.01.2014 року На 01.01.2015 року На 01.01.2016 року На 01.01.2017 року 

кількість
, 

од. 

площа, 
га 

кількість, 
од. 

площа, га кількість, 
од. 

площа, 
га 

кількість, 
од. 

площа, 
га 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Природні заповідники 1 5403 1 5403,0164 1 4815,5164 1 4815,5164 

Біосферні заповідники         

Національні природні парки 1 7007 1 7007 1 7007 1 7007 

Регіональні ландшафтні парки 1 14011 1 14011 1 14011 1 14011 

Заказники загальнодержавного значення 1 1065 1 1065 1 1065 5 1416,46 

Заказники місцевого значення 85 56250,1706 89 57099,173 55 41022,6633 56 79093,5071 

Пам’ятки природи загальнодержавного 

значення 

2 120 2 120 3 165,24 3 165,24 

Пам’ятки природи місцевого значення 65 5233,5205 67 5233,6205 47 4065,4178 50 4221,6178 

Заповідні урочища 18 3024 18 3023,6 18 2585,2288 19 2600,1288 

Ботанічні сади загальнодержавного 

значення 

- - - - - - - - 

Ботанічні сади місцевого значення - - - - - - - - 

Дендрологічні парки 

загальнодержавного значення 

- - - - - - - - 

Дендрологічні парки місцевого значення - - - - - - - - 

Зоологічні парки місцевого значення - - - - - - - - 

Зоологічні парки загальнодержавного 

значення 

- - - - - - - - 

Парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення 

 

2 

 

136 

 

2 

 

136 

 

1 

 

50 

 

1 

 

50 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення 

 

7 

 

117,9 

 

7 

 

107,0676 

 

2 

 

33 

 

2 

 

33 

РАЗОМ 183 92356,3751 189 93205,477 130 74820,0663 139 113413,4701 

Фактична площа ПЗФ *  91187,3751  92036,48  73651,06  113413,4701 

% фактичної площі ПЗФ від площі 

адміністративно-територіальних одиниць 

  

3,42 

  

3,97 

  

3,97 

  

3,98 

* Сумарна площа територій та об’єктів ПЗФ без урахування площі тих об’єктів ПЗФ, що входять до складу територій інших об’єктів ПЗФ. 

Джерело: [325]  
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Додаток В 

 

Основні соціально-економічні показники Донецької області1 

1Починаючи з 01.01.2015 інформація наведена без урахування частини тимчасово окупованої 

території у Донецькій області.  

 

 

Рис. В.1. Структура доходів населення у 2018 році 

Джерело: [58] 
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Рис. В.2. Індекси споживчих цін на товари та послуги (відсотків) 

Джерело: [58] 
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Рис. В.3. Індекси промислового виробництва (відсотків до 1990 року) 

Джерело: [58] 
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Рис. В.4. Донецька область у виробництві України у 2018 році (відсотків) 

Джерело: [58] 
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Рис. В.5. Питома вага регіонів України в експорті товарів у 2018 році 

(відсотків до загального обсягу) 

Джерело: [58] 
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Рис. В.6. Динаміка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в 

економіці області (млн дол. США) 

Джерело: [58] 
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Таблиця В.1  

Чисельність населення Донецької області1 

1 Розрахунки чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 

даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця 

проживання. (2016-2019 рр. на 1 січня) 

 2001 2006 2011 2016 2017 2018 2019 

Наявне 

населення, 

тис. осіб 

4893,6 4622,9 4433,0 4265,1 4244,1 4200,5 4165,9 

міське 4411,2 4176,1 4013,1 3870,1 3852,3 3813,3 3783,4 

сільське 482,4 446,8 419,9 395,0 391,8 387,2 382,5 

відсотків до всього населення 

міське 90,1 90,3 90,5 90,7 90,8 90,8 90,8 

сільське 9,9 9,7 9,5 9,3 9,2 9,2 9,2 

Постійне 

населення, 

тис. осіб 

4877,1 4610,0 4420,1 4252,3 4231,2 

  

4187,6 4153,0 

 

чоловіки 2238,0 2099,2 2004,8 1929,2 1919,8 1901,5 1886,1 

жінки 2639,1 2510,8 2415,3 2323,1 2311,4 2286,1 2266,9 

відсотків до всього населення 

чоловіки 45,9 45,5 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 

жінки 54,1 54,5 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 

 

Джерело: [58] 
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