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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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. 

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. 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. 
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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.  

Проте, 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. 

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

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 

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 і 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»; 
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-  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; 

- 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. 
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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.  

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 отриманих результатів. Основний науковий 

результат дисертаційної роботи полягає в розробленні концептуальних 

підходів 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 
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взаємопов’язаних етапів, на кожному з яких запропоновані відповідні 

принципи, підходи та методи й зазначено стратегічні орієнтири; 

- 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; 

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. 
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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 № 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.).  

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 дисертації. 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 
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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.). 

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 виданнях та виданнях 

України, що входять до міжнародних наукометричних баз, 10 публікацій — у 

інших виданнях, 15 тез наукових доповідей на конференціях. Загальний обсяг 

публікацій — 51,62 д. а., з яких особисто автору належать 48,4 д. а.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація 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 сторінок основного тексту, які ілюстровані 31 таблицею та 

57 рисунками.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретико-методологічні положення суспільно-

географічного дослідження постконфліктного розвитку туризму» 

проведено аналіз наукових досліджень формування фундаментальних наукових 

категорій «конфлікт», «постконфліктний період», «постконфліктне 

середовище», «постконфліктне відновлення», узагальнено наукові підходи до 

трактування дефініції «постконфліктний розвиток», та запропоноване авторське 

трактування понять «постконфліктна територія», «постконфліктний розвиток 

туризму», встановлено їх характерні риси та ознаки, досліджено конфліктні 

моделі розвитку суспільства, запропоновано загальний алгоритм суспільно-

географічного дослідження постконфліктного розвитку туризму, розроблено та 

апробовано методику суспільно-географічного дослідження розвитку туризму 

на постконфліктних територіях, здійснено систематизацію методів та розкрито 

особливості використання кожного з них на різних етапах.  

Наукові дослідження конфліктів мають давню історію, оскільки протягом 

всього існування людської цивілізації проблема суспільної взаємодії 
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залишається актуальною. Наслідком цього процесу стало формування в 

суспільстві в ХІХ–ХХ століттях теорії конфліктів на основі обґрунтування 

трьох провідних напрямів у трактуванні: 

1. Еволюційного: визначення головної ролі конфлікту в суспільному 

житті та розвитку. Представниками цього напряму були Р. Дарендорф, 

К. Маркс, Г. Спенсер та ін. 

2. Дестабілізаційного: визнання конфлікту як аномалії суспільного 

розвитку, яка призводить до дестабілізації, нестабільності та порушення 

рівноваги. Прихильниками цієї теорії є М. Бердяєв, П. Сорокін та ін. 

3. Конкуруючого: конфлікт вважається видом соціальної взаємодії, 

нарівні з конкуренцією, кооперацією, партнерством, солідарністю. Виразники 

цього напряму М. Вебер, Г. Зіммель та ін. 

Більшість вітчизняних науковців-конфліктологів і соціологів традиційно 

виділяють такі стадії розвитку конфлікту: 

- передконфліктна ситуація характеризується наявністю так званого 

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

незадоволеність, наслідком якої є напруженість, непорозуміння;  

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

напруження; 

- ескалація проявляється зростанням сили конфлікту. Сторони висувають 

вимоги, підвищується жорстокість і емоційність; 

- деескалація — процес зменшення напруженності, згасання конфлікту, 

пошук мирного шляху існування; 

- кульмінація — стадія, коли протиборчим сторонам конфлікту стає 

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

учасники конфлікту вживають заходів до його узгодження; 

- завершення — визначення суми зусиль, які були витрачені на конфлікт; 

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

вони можуть мати позитивне або негативне значення. 

Саме остання стадія розвитку конфлікту — постконфліктна є головною в 

нашому дослідженні. Конфліктологічна проблематика 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 зі стабілізації та консолідації миру й у різних країнах мають 

споріднене значення. На основі аналізу політологічних, соціально-економічних, 

політико-географічних поглядів науковців запроноване авторське бачення 

основних категорій суспільно-географічного дослідження. 

Прoблематика пoсткoнфліктнoгo розвитку знахoдиться на перетині 

oдразу кількoх наук: пoлітичних, географічних, екoнoмічних і гуманітарних ⸻ 

та зoсереджена на питаннях національної безпеки, захисту прав людини, 

трансфoрмації oрганів влади, залученні фінансування. При дослідженні 

постконфліктного розвитку порушених у результаті катаклізму регіональних 

соціально-економічних систем і їх складових доцільним є використання 
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наукового апарату політичної географії (розділ геоконфліктології), 

країнознавства як системної суспільно-географічної науки і туризмології. Саме 

ґрунтуючись на науковому доробку зазначених наук і теоретико-

методологічних напрацювань суспільної географії (зокрема, політичної 

географії) сформовано поняття постконфліктний розвиток. 

Під постконфліктним розвитком з позиції суспільної географії 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. 

Проте, для постконфліктного розвитку необхідні певні умови, які б 

сприяли формуванню такої системи соціальної взаємодії, яка б гарантувала 

підвищення соціального добробуту. Такі умови характеризує термін 

«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. 

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 

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. 

За постконфліктних обставин виникають загальні ризики, які 

проявляються більшою чи меншою мірою залежно від конкретної ситуації, та 

впливають на розвиток туризму: 
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- 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 ризики як наслідок зруйнованих елементів інфраструктури; 

- 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. 

Представлений перелік ризиків є водночас переліком напрямів, за якими 

необхідно створювати стратегію розвитку територій в постконфліктних умовах.  

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).  

Вона 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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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; 

-регіонального 

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. Методика дослідження постконфліктного розвитку туризму  

 

У другому розділі роботи «Суспільно-географічний аналіз впливу 

конфлікту на розвиток туризму» розглянуто сучасні конфлікти в історико-

географічному аспекті, сформовано концептуальні підходи до розвитку 

постконфліктних територій, запропоновано теоретичну модель 

постконфліктного розвитку туризму, проаналізовано досвід постконфліктного 

розвитку туризму на прикладі окремих держав і територій, зорієнтованих на 

переважаючий його розвиток. 

Конфлікти, терористичні акти, територіальні суперечки, війни не 

сприяють розвитку туризму, а навпаки, призводять до його дестабілізації 

різного ступеня: від зменшення туристичного потоку до унеможливлення 

розвитку галузі взагалі.  

Конфліктна ситуація в країні чи окремому регіоні може настати як 

внаслідок зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Встановлено на прикладі країн 

світу, що генеза конфліктів має різний характер, а саме відбувається 

загострення негараздів в регіональних системах, але в постконфлікті результати 

подібні: знищення або порушення територіально-управлінських і 

територіально-господарських систем, депопуляція й потоки біженців, 

порушення тяглості культурогенезу, екологічної системи аж до екологічної 

катастрофи тощо. 

На східних територіях України збіглися одразу декілька конфліктних 

ситуацій, які призвели до зменшення темпів розвитку нового виду діяльності — 

туризму і навіть його згортання: 

1. Наростання трагедії «старопромислового району». Як свідчить 

світовий досвід, оновлення старопромислових районів може відбуватися за 

двома напрямами: перепрофілювання на економіку послуг та на впровадження 
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інноваційних технологій у 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 й 

газу, призвів до зниження значення вугільної промисловості. Реструктуризація 

вугільної промисловості Великої Британії почалася вчасно, хоча й 

супроводжувалася масовими протестами населення. Але результат полягав у 

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, використання державних грантів. 

Більше половини робочих місць було створено на нових підприємствах сфери 

послуг. Це сприяло зміні економічної структури старопромислових районів у 

напрямі збільшення частки сфери послуг. У 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, та відповідно згортання вугільної промисловості. В 

старопромислових районах з’явилися високотехнологічні сектори, які 

допомагали вирішити екологічні проблеми, сприяли інноваційному розвитку 

регіону та зростанню кількості кваліфікованих працівників. Цей підхід 

виявився більш вдалим, порівняно з Великою Британією, оскільки сприяв 

застосуванню людського капіталу, який вивільнився в результаті 

реструктуризації. 

Слід зазначити, що саме досвід Великої Британії досліджувався 

експертами з Луганської області ще на початку ХХІ ст. Були складені програми 

реструктуризації вугільної промисловості, шахти закривалися, а далі процес не 

пішов за відпрацьованою в іншій країні схемою. Вивільнені працівники 

залишалися сам на сам з економічними проблемами безробіття. Саме в цей час 

з’являється визначення «депресивні регіони», під які підпадало багато малих 

міст та селищ Луганської та Донецької областей. Майже всі вони мали 

монофункціональну структуру ⸻ вугільне виробництво. 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.  
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2. Негативні соціально-економічні трансформації. Серед соціальних 

негараздів необхідно зазначити: занепад житлового фонду та соціальної сфери, 

високий рівень безробіття, посилення міграційного відтоку населення за межі 

Луганської області, старіння населення. Так, 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. Цей процес продовжувався й надалі. 

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 їхнього утримання не мали грошей. У регіоні практично 

призупинили свою діяльність підприємства легкої промисловості, які були 

розміщені в шахтарських поселеннях та забезпечували роботою жінок. Це 

викликало в свою чергу зростання рівня безробіття серед жінок. 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 невеликого прошарку 

багатих нових українців. Така ситуація призвела до певної культурної 

порожнечі 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. Зменшення 

відбулося за рахунок збільшення кількості росіян. Звідси зміни ментальної та 

культурної складової. 

4. Наявність довготривалого воєнного конфлікту на території, який 

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 у процес 

постконфліктного розвитку туризму. 

Зазначені основні конфліктні ситуації східних територій потребують 

вирішення задля постконфліктного розвитку. Тому важливою є підготовка 

громадської думки до мирної співпраці у випадках агресії, мир через 

виховання, відновлення розуміння між народами. Туризму в цьому сенсі 

відводиться провідна роль. Спілкуючись, люди краще будуть розуміти один 

одного, до того ж це унеможливить розповсюдження неправдивої інформації. 
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З метою формування концептуальних підходів до розвитку 

постконфліктних територій, було розроблено теоретичну модель 

постконфліктного розвитку туризму (рис. 2). 
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Рис. 2. Теоретична модель постконфліктного розвитку туризму 

 

Вона ґрунтується на ідеях самозбереження, пробабілізму та зеленої 

економіки, враховує ступінь невизначеності при об՚єкт-суб՚єктній взаємодії та 
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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. 

Наприклад, цікаві проєкти «зеленої економіки» — «Зелений пояс 

Бейруту» — квартали, де йшли запеклі бої під час конфлікту, перетворення 

«чорної Англії» на «зелену Англію», промислових районів Японії на «зелені 

міста», проєкт «зеленого поясу» Африки, проєкт створення «Великої зеленої 

Китайської стіни» — поясу озеленення від долини Хуанхе до західного кордону 

в Сіндзяні. Аналогічні проєкти в Донбасі можуть сприяти поступовому 

розвитку території. 

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: 

- 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 
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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 

процесами соціально-економічного відновлення та розбудови миру, визначення 

пріоритетів, основних напрямів та механізмів цього процесу, його ключових 

умов та етапів.  

За результатами аналізу діючих стратегій розвитку туризму Грузії та 

Іспанії рекомендовано застосовувати позитивний досвід цих країн у розбудові 

туризму в Україні. Грузія, як і Україна, мала на своїй території конфлікт, який 

призвів до зниження показників туристичної діяльності, але змогла подолати 

його наслідки і стала однією з держав, в яких швидкими темпами розвивається 

туризм.  

Керуючись позитивним досвідом цих країн, нам потрібно проводити 

більш активну рекламну-маркетингову діяльність та забезпечити надійну 

безпеку туристів, впроваджувати туристичні інформаційні центри, створювати 

туристичну поліцію, розробляти нові туристичні маршрути. Розвиток 

туристичного ринку, формування якісного конкурентоспроможного 

туристичного продукту внутрішнього українського туризму є основою 

формування позитивного іміджу країни. 

У третьому розділі «Оцінка факторів постконфліктного розвитку 

туризму» здійснено компаративний аналіз розвитку туризму в східних регіонах 

України до та під час конфлікту, розкрито систему ризиків постконфліктного 

розвитку туризму східних регіонів України та надано індикативну оцінку 

можливих факторів розвитку. 

Конфлікт у східних регіонах став однією із головних причин поглиблення 

соціально-економічної кризи в України. Від нього постраждали всі без винятку 

галузі української економіки, і сфера туризму також. Аналіз динаміки 

туристичної діяльності в Україні за регіонами показав, що за останні п’ять 

років спостерігається скорочення за багатьма показниками: кількість 

туристичних об’єктів, загальний туристичний потік. 

У передконфліктний період туризму східного регіону приділялося 

недостатньо уваги (особливо в Луганській області), хоча його розвиток сприяв 

би покращенню соціальної ситуації та економічному зростанню. Конфлікт 

спричинив суттєві негативні соціально-економічні зміни. Чинна до 2014 р. 

соціально-економічна модель в Луганській і Донецькій областях була повністю 

зруйнована. У зв’язку з істотним зменшенням туристичного потоку до регіону 

частина колективних засобів розміщення закрилася, інша частина ⸻ опинилася 

в зоні окупації, деякі об’єкти були зруйновані внаслідок розташування на лінії 

розмежування сторін. Кількість іноземних туристів, які прибули у перші роки 

конфлікту, скоротилася майже в десятеро, а кількість внутрішніх туристів ⸻ у 

п’ять-шість разів. 



17 
 

Туристично-рекреаційна галузь економіки сходу України, що пережила 

спад туристичної діяльності 2014–2015 років, починаючи з 2016 р., має 

тенденцію до повільного зростання, що пов’язано зі зменшенням ризиків. У 

2016 році потік туристів у регіоні порівняно до 2015 року зріс у 2 рази, проти 

18% 2015 року до 2014 року. Проте продовжує спостерігатися тенденція 

збільшення осіб, які виїжджають за межі країни, порівняно з кількістю 

внутрішніх туристів. Хоча саме розвиток внутрішнього туризму ми вважаємо 

першочерговим. 

Динаміка туристичних потоків за 2000–2019 рр. в Донецькій області 

демонструє різке падіння, яке проявилося з 2014 року. Така тенденція тривала 

чотири роки, і тільки з 2018 року ми спостерігаємо хоча й незначне, але 

збільшення кількості туристів, що є позитивним знаком для розвитку туризму в 

регіоні. Туристичний потенціал Донецької області демонструє рис. 3.  

 
Рис. 3. Розміщення туристичного потенціалу Донецької області (2018 р.) 
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Зменшення кількості туристичних об’єктів в період з 2014 р. відбулося за 

рахунок того, що значна їх кількість опинилася на території проведення АТО. 

Подальше зменшення кількості санаторно-курортних та лікувальних закладів у 

2016 р. було спричинене економічною кризою, що має тенденцію до 

поглиблення. За час конфлікту в Донецькій області було зіпсовано 21 об’єкт 

культурно-туристичної сфери, що завдало значних фінансових втрат. У той же 

час з 2018 р. спостерігається повільне відродження старих та поява нових 

туристичних об’єктів на постконфліктній території Донецької області. 

Туристичний сектор Луганської області постраждав найбільше від 

конфлікту. Невеликий потік іноземних туристів у 2015 році майже повністю 

перервався. Проте катастрофічним стало зниження кількості внутрішніх 

туристів, чисельність яких у доконфліктний період збільшувалася (табл. 1). 

Таблиця 1 демонструє, що після 2015 року Луганська область посіла останнє 24 

місце за основними показниками розвитку туризму в країні. 

Таблиця 1 

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 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
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У зв’язку із початком бойових дій в Луганській області істотно 

зменшилася кількість туристичних об’єктів різного призначення (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Розміщення туристичного потенціалу Луганської області 

 

Зменшення відбулося за рахунок того, що одні об’єкти залишилася на 

непідконтрольній Україні території, а інші розташовані на лінії розмежування, 

бо саме в районі р. Сіверський Донець знаходиться рекреаційна зона регіону. 

Катастрофічне зменшення туристичного потоку не могло негативно не 
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позначитися на розвитку туристичної інфраструктури, відбулося істотне 

скорочення готелів та інших засобів колективного розміщення. 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 на окупованій території, або в зоні 

небезпеки. 

На основі проведеного компаративного аналізу розвитку туризму в 

східних регіонах України сформовано інтегральний підхід до аналізу ризиків 

постконфліктного розвитку туризму та розроблено їх класифікацію (рис. 5). 

Зокрема, виділено демографічні, соціальні, екологічні, глобальні, економічні та 

політичні ризики та надано їх характеристику. Це сприятиме усвідомленню 

значення пошуків шляхів швидкого подолання та усунення ризиків розвитку 

туризму, а головне їх попередженню. 

 

 

 

Рис. 5. Класифікація ризиків розвитку туризму 

 

За результатами проведеного SWOT-аналізу можливості 

постконфліктного розвитку туризму в Луганській і Донецькій областях було 

встановлено, що вплив негативних факторів розвитку (слабких сторін) більш 

відчутний, ніж позитивних (30 негативних проти 28 позитивних виявлених 
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взаємозв’язків). Тому песимістичний сценарій розвитку поки трохи перевищує 

оптимістичний. До ключових сильних сторін розвитку туризму належать: 

досвід проведення виставок, ярмарків, фестивалів, змагань з різних видів 

спорту, семінарів; достатньо різноманітний розвиток підприємств харчування, 

що дає можливість організовувати тури для різного споживача; наявність 

науково-виробничого кластеру в м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, 

м. Краматорськ. До ключових слабких сторін належать: наявність конфлікту на 

території, недостатній туристичний імідж регіону, брак інформації про 

туристичний потенціал; застаріла транспортна система регіону, відсутність 

сучасних автотранспортних засобів для обслуговування туристичних потоків; 

зруйнована туристична інфраструктура. 

Враховуючи отримані за результатами проведеного аналізу дані, 

запропоновано конкретні пропозиції щодо можливостей розвитку деяких 

туристичних дестинацій регіону. Індикативна оцінка факторів 

постконфліктного розвитку туризму східних регіонів України 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. 

У четвертому розділі «Визначення потенціалу постконфліктного 

розвитку туризму» здійснено оцінку менталітету як гуманітарної основи 

розвитку туризму, проведено анкетування на тему: «Розвиток туризму 

Луганської області», визначено шляхи розвитку туризму на постконфліктній 

території, обґрунтовано створення чотирьох перспективних туристичних 

кластерів у Луганській області. 

Оцінка менталітету як гуманітарної основи розвитку туризму за 

суспільно-географічного підходу передбачала ґрунтовний аналіз структури 

доходів населення, демографічних показників, способів організації дозвілля, 

індикатору соціальної напруженості, структури сукупних витрат 

домогосподарств на відпочинок і культуру. В результаті було отримано такі 

дані. Тенденція залежності дозвілля від майнового забезпечення та 

матеріальних статків громадян існувала завжди, але останнім часом вона стала 

більше простежуватися. Доходи населення України не дають можливості якісно 

проводити дозвілля. Більшість громадян ніколи не подорожувала за кордон, не 

бачила на власні очі інше життя, не спілкувалася з іноземцями. Проте саме 

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 

щодо майбутнього. Відбулося значне зменшення дозвіллєвої активності 

населення. Потік внутрішніх туристів знизився орієнтовно на 20%. Також 

зменшилася кількість екскурсантів майже в чотири рази, скоротилися 

відвідування кінотеатрів, музеїв, особливо це стосується сільської місцевості.  
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Відсутність сформованої збалансованої культурно-дозвіллєвої системи та 

фінансова нестабільність більшої частини населення країни призводить до 

прямих негативних наслідків та зростання напруженості в суспільстві, що 

напряму відображається у показниках злочинності. Динаміка кількості злочинів 

демонструє негативну тенденцію: цей показник протягом 2009-2018 років зріс 

на 28%. У структурі сукупних витрат домогосподарств на відпочинок і 

культуру, найбільш стабільними, хоча й досить низькими показники були у 

2013 році (2,1%). З 2014 року відбувається зниження і так низьких показників. 

Це дуже негативні дані, які свідчать про бідність населення та неможливість 

дозволити собі туристичну подорож. 

Результати аналізу деяких соціальних індикаторів: витрат населення на 

відпочинок і культуру, рівня злочинності, рівня доходів тощо ⸻ довів, що 

нехтування цими вимогами розвитку призводить до негативних соціально-

економічних наслідків, а одна з причин цього лежить саме в ментальних рисах. 

Інколи заможні люди не поспішають витрачати кошти на культурний 

відпочинок. 

У той же час успішний розвиток туризму можливий при взаємодії 

чотирьох гуманітарних 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. Релігія є 

одним з визначальних чинників формування національної культури, 

ментальності та духовності. Одними з важливіших ментальних джерел народів 

виступають ремесла, народна творчість, музика, пісні, архітектура, література, 

поезія тощо. Саме ці складові можна вважати гуманітарним «фундаментом» 

розвитку туризму, і від їх наявності, якості, ступеня свідомості частково 

залежить туристична привабливість території. Тому таким важливим є 

врахування цих основних джерел.  

З метою ґрунтовного оцінювання можливостей розвитку туризму на 

постконфліктній території вперше було проведено анкетування на тему: 

«Розвиток туризму Луганської області». Анкетування проводилося автором 

роботи анонімно в 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 значною мірою залежить успіх цієї 

стратегічної справи. Анкетне опитування проводилося шляхом розміщення 

анкети на вебсайті, адреса якого була розіслана респондентам. Його результати 

було враховано при розробці стратегічних напрямів розвитку туризму, що дало 

можливість оволодіти інформацією про критерії оцінки найважливіших 

індикаторів, пріоритетних для респондентів. 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 
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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. 

Конкурентоспроможність будь-якої території цілком залежить від 

застосування та реалізації новітніх підходів, які забезпечать успішний розвиток 

певного регіону. Одним з ефективних засобів економічного зростання в регіоні, 

як засвідчив світовий досвід, є впровадження на його території кластерної 

моделі організації господарства. Пропонується створення 4-х туристичних 

кластерів на території Луганської області, а саме: «Біловодщина», 

«Кремінщина», «Новопсковщина» та «Старобільщина» у 4 районах Луганської 

області: Біловодському, Кремінському, Новопсковському та Старобільському 

⸻ і обґрунтовано цю необхідність в кожному з них. Розроблена карта 

перспективних туристичних кластерів демонструє їхнє розміщення (рис. 6).  

До мінімальних умов створення кластеру можна зарахувати такі: активні 

бізнесмени, діалог з владою, безпечна територія. 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: робота з людьми, взаємодія між ними, важлива 

мотивація кожного, проблеми можуть бути в людському чиннику. Головне 

завдання — сформувати коло зацікавлених людей. 

2. Формалізація кластеру. Кластер треба оформити в місцеву, районну, 

обласну, міську організацію — Федерацію роботодавців туризму України. 

3. Обрання кластерного менеджера. Кластерна рада приймає ключові 

рішення, розробляє план розвитку організації, розподіляє обов’язки, формує 

план дій. 

4. Формування стратегії. Етап складається з кількох частин: план роботи 

над стратегією, пошук фінансування, узгодження із загальною стратегією 

регіону, громадські слухання. 

5. Формування конкретних проєктів: будівництво дороги, залізничної 

гілки, веломаршруту, музею, конгрес-холу, кемпінг-зони, створення парку. 

Пошук інвесторів, донорських організацій, соціальних інвестицій.  

6. Навчання кластерного менеджменту: школа кластерного менеджменту, 

школа менеджменту дестинацій, хакатони, робота з менторами, інформаційні 

тури, вебінари, онлайн-курси, форуми тощо.  



24 
 

7. Міжкластерні проєкти: об’єднання декількох кластерів у рамках 

проєкту, розробка спільних подій, обмін ресурсами, лобіювання інтересів 

певного регіону.  

 
Рис. 6. Розміщення перспективних туристичних кластерів 

Луганської області 
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Аналіз наявності мінімальних складових для створення туристичного 

кластеру в чотирьох районах Луганської області довів, що всі запропоновані 

території мають ці умови, хоча рівень їхнього розвитку відрізняється. 

Найбільше підготовленим для створення туристичного кластеру 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. 

У п’ятому розділі «Напрями забезпечення постконфліктного 

відновлення та розвитку туризму у східних регіонах України» обґрунтовано 

авторську модель концепції безпеки туризму, яка складається з трьох рівнів: 

локального, регіонального та міжнародного, розроблено авторську карту 

туристичних ресурсів Луганської області, визначено суспільно-географічні 

домінанти відновлення туризму в східних регіонах України, сформовано 

стратегічні напрями постконфліктного розвитку туризму з позицій суспільної 

географії на прикладі Луганської області. 

Виконання вимог безпеки — одна з пріоритетних умов сталого зростання 

туристичної сфери, в основі якої є укладення та ратифікація міждержавних 

домовленостей, які забезпечуються правоохоронними органами. 

Збільшений рівень нестабільності в глобальному масштабі, терористичної 

загрози відносно туристів, наявність конфлікту в країні, вимагають підвищеної 

уваги до організації безпеки туризму. Для цього пропонується впровадження 

нових інноваційних засобів безпеки туризму, які б надійно забезпечували життя 

і здоров’я туристів. 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 у сфері безпеки, і це одна з головних умов розбудови туризму. 

Необхідно, щоб засоби масової інформації висвітлювали відомості про 

застосування заходів безпеки в цих центрах, більше уваги приділяли 

підвищенню освіченості та інформованості суспільства, щоб забезпечити 

функціонування загальної протидії злочинності, зокрема й пов’язаній із 

тероризмом. 

Тому розробка концепції безпеки туризму сприятиме досягненню цієї 

стратегічної мети. До найбільш пріоритетних завдань концепції віднесено: 

створення і підтримання позитивного, сприятливого образу України як 

безпечного, цікавого, доступного туристського напряму; реалізація заходів із 

подальшого вдосконалення державної політики, нормативно-правового 

регулювання та міжвідомчої взаємодії у сфері безпеки туризму (рис. 7).  
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Рис. 7. Модель концепції безпеки туризму 

 

Вважаємо, що концепція безпеки туризму повинна складатися з трьох 

рівнів: локального, регіонального та міжнародного, на кожному з яких виділено 

головні вимоги та завдання. Детальна оцінка можливостей постконфліктного 

розвитку туризму в регіоні за різними його видами довела, що східні території 

мають перспективи для розвитку найрізноманітніших видів туризму: 

сільського, зеленого, екологічного, рекреаційного, спортивного, лікувального, 

промислового, подієвого, військового туризму і т. ін.  

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 (АВТОРСЬКЕ 

СВІДОЦТВО №86256 від 21.02.2019). Це перша подібна робота за останні роки 

(рис. 8).  

В рамках розробки стратегічних напрямів розвитку туризму з позицій 

суспільної географії уточнено структурні елементи загальної стратегії розвитку 

туризму на постконфліктній території та їх пріоритетність. Серед головних 

стратегічних заходів постконфліктного розвитку туризму на початковому етапі 

визначені такі : 
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Рис. 8. Туристичні ресурси Луганської області 
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1. Організація та проведення мотиваційних, освітніх заходів туристичного 

спрямування для населення та органів місцевого самоврядування. 

2. Проведення інвентаризації туристичних ресурсів регіону та аналіз їх 

стану. 

3. Сприяння розвитку професійного мистецтва, самодіяльної народної 

творчості, ремесла.  

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. 

8. Розвиток і збереження кадрового потенціалу працівників в установах 

туризму.  

9. Проведення обласного щорічного конкурсу професійної майстерності 

«Зірка туризму», підтримка талановитої молоді в галузі туризму, створення і 

розвиток інформаційного порталу «Туризм Луганської області». 

Метою стратегії є збільшення туристичного потоку в Луганську область, 

розвиток в’їзного та внутрішнього туризму. Для реалізації мети пропонуються 

такі заходи: 

1. Сприяння створенню й розвитку об’єктів туристичної інфраструктури 

та створення туристично-рекреаційних кластерів у Луганській області. 

2. Забезпечення умов реалізації стратегії, які полягають у: 

- проведенні соціологічних опитувань, розробці методичних 

рекомендацій, спрямованих на створення умов у Луганській області для 

розвитку туризму; 

- формуванні єдиної інформаційної бази статистичних даних про сферу 

туризму Луганської області; 

- організації і проведенні навчальних заходів для фахівців у сфері туризму 

та екскурсоводів. 

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.  

4. Просування туристського потенціалу Луганської області на 

внутрішньому ринку передбачає: 

- розробку й виготовлення інформаційних матеріалів про туристський 

потенціал Луганської області з використанням туристського бренду Луганської 

області; 

- розробку й виготовлення презентаційних матеріалів та сувенірної 

продукції; 
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- просування туристичного потенціалу Луганської області в засобах 

масової інформації; 

- проведення конгресно-виставкових заходів; 

- розміщення інформації про туристський потенціал Луганської області і 

великі подієві заходи 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 

та інших регіонів України; 

- просування туристичного потенціалу Луганської області та розвиток 

офіційного туристичного порталу в інформаційно-телекомунікаційній мережі 

«Інтернет»; впровадження мультимедійних технологій;  

- проведення подієвих і спеціалізованих заходів із просування 

туристичного потенціалу Луганської області; 

- реалізацію проєкту туристично-екскурсійних поїздок для школярів і 

учнів Луганської області «Мій рідний край — Луганська область».  

Проведені дослідження довели, що за умови врахування особливостей 

розвитку східних території: гарантування безпеки, розвитку інфраструктури, 

дотримування екологічних та природоохоронних стандартів, у регіоні є 

передумови для відродження лікувально-оздоровчого, сільського, екологічного, 

подієвого, гастрономічного, промислового та релігійного туризму.  

Східним територіям, особливо Луганській області не вистачає 

лікувально-оздоровчих закладів. Пропонується створення міста-курорту на 

прикладі м. Старобільськ Луганської області. З цією метою розроблено 

механізм його створення, який включає:  

1. Формування міста-курорта на базі використання наявного природно-

ресурсного потенціалу, наукової співпраці провідних медичних організацій 

країни, використання екологічно безпечних технологій та унікальних 

технологій містобудування і ресурсозабезпечення.  

2. Залучення іноземних інвестицій за рахунок більш активної співпраці з 

представниками української діаспори, які зацікавлені в лікуванні та реабілітації 

своїх співвітчизників; міжнародна співпраця з представниками іноземних 

науково-медичних шкіл.  

3. Реформування агрорекреаційного сектору на сучасній основі. В 

результаті аналізу з’ясовано, що місто має передумови для цього, але 

відсутність наукових досліджень у цьому напрямі, застарілість існуючої 

курортної інфраструктури, відсутність фінансування та зацікавленості 

стримують цей процес. Паралельні процеси створення туристичного кластеру 

та розбудови міста-курорту стануть одним із шляхів постконфліктного 

відновлення території засобами туризму. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано важливу наукову проблему — 

обгрунтовано теоретико-методологічні засади суспільно-географічного 

дослідження постконфлікного розвитку туризму. 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 

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-
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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. 

5. Аналіз теоретико-методологічних засад дослідження 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. 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 (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 
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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 

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 
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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 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. 
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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 розроблено теоретико-методологічні та практичні засади 

суспільно-географічного дослідження постконфліктного розвитку туризму. 

Сформульовано сутність наукових категорій «постконфліктна територія», 

«постконфліктний розвиток» та «постконфліктний розвиток туризму». 

Розроблено методику суспільно-географічного дослідження розвитку туризму. 

Встановлено, що генеза конфліктів має різний характер, але в постконфлікті 

результати подібні. Поглиблено концептуальні підходи до розвитку 

постконфліктних територій та розроблено теоретичну модель постконфліктного 

розвитку туризму. Проведено оцінку стану туризму в регіоні, сформовано 

інтегральний підхід щодо аналізу ризиків розвитку туризму та розроблено їх 

класифікацію, виявлено провідні економіко-географічні чинники. Здійснено 

обґрунтування передумов відродження туризму та визначено, що успіх лежить 

переважно в соціо-культурній площині, і є результатом взаємодії чотирьох 

складових: ментальності, духовності, національної ідентичності, традиційної 

культури. Проведено анкетування та обгрунтовано створення 4 туристичних 

кластерів. Розроблено стратегічні напрями розвитку туризму, туристичну карту, 

модель Концепції безпеки туризму та механізм створення міста-курорту на 

прикладі м. Старобільськ Луганської області. 

Ключові слова: постконфліктна територія, постконфліктний розвиток, 

постконфліктне відновлення, туризм, конфлікт, постконфліктний розвиток 

туризму, туристичний кластер.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Заварика Г. М. Социально-географическое измерение 

постконфликтного развития туризма на примере восточных территорий 

Украины. — Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук по 

специальности 11.00.02 — экономическая и социальная география — 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля — 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2020. 

В диссертации разработаны теоретико-методологические и практические 

основы общественно-географического исследования постконфликтного 

развития туризма. Сформулирована сущность научных категорий 

«постконфликтная территория», «постконфликтное развитие» и 

«постконфликтное развитие туризма». Разработана методика общественно-

географического исследования развития туризма. Установлено, что генезис 

конфликтов имеет разный характер, но в постконфликте результаты сходны. 

Углублены концептуальные подходы к развитию постконфликтных территорий 

и разработана теоретическая модель постконфликтного развития туризма. 

Проведена оценка состояния туризма в регионе, сформирован интегральный 

подход к анализу рисков развития туризма и разработана их классификация, 

выявлены ведущие экономико-географические факторы. Осуществлено 

обоснование предпосылок возрождения туризма и определено, что успех лежит 

преимущественно в социо-культурной плоскости, и является результатом 

взаимодействия четырех составляющих: ментальности, духовности, 

национальной идентичности, традиционной культуры. Проведено 

анкетирование и обосновано создание 4 туристических кластеров. Разработаны 

стратегические направления развития туризма, туристическая карта, модель 

концепции безопасности туризма и механизм создания города-курорта на 

примере г. Старобельск Луганской области. 

Ключевые слова: постконфликтная территория, постконфликтное 

развитие, постконфликтное восстановление, туризм, конфликт, 

постконфликтное развитие туризма, туристический кластер. 

 

SUMMARY 

 

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 
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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, 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 had a different character and nature, but in the post-

conflict the results were similar. Conceptual approaches to the development of post-

conflict territories have been deepened and a theoretical model of post-conflict 

tourism development has been developed. The state of tourism in the region in pre-

conflict and post-conflict periods, factors of post-conflict tourism development were 

assessed, an integrated approach to the analysis of risks of tourism development was 

formed and their classification was developed, leading economic and geographical 

factors in long-term strategic planning were identifed. The socio-geographical bases 

of assessment of preconditions of certain tourism types revival 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. A survey on the topic: 

«Development of tourism in Luhansk region» was conducted. The creation of 4 

promising tourist clusters in 4 districts of Luhansk region: Belovodsky, Kreminsky, 

Novopskovsky and Starobilsky has been substantiated. Strategic directions of tourism 

development, tourist map of Luhansk region as of 2019, model of the Concept of 

tourism safety and mechanism of creation of the city-resort on the example of 

Starobilsk of Luhansk region have been developed. 

Keywords: post-conflict development, post-conflict reconstruction, post-

conflict territory, tourism, conflict, post-conflict tourism development, tourism 

cluster. 


