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Процес децентралізації влади в Україні почався у 2014 році на основі 

принципів закладених у Європейській хартії місцевого самоврядування [2]. 

В рамках цього процесу Кабінетом Міністрів України було схвалено 

«Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні», а також був прийнятий Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад».  

У статті 4 вищезгаданого закону серед основних умов добровільного 

об’єднання територіальних громад зазначено, що «при прийнятті рішень 

щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги 

історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на 

соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади» [3]. 

На головному державному сайті з питань децентралізації 

(https://decentralization.gov.ua) наголошується на збільшенні ролі 

локальної культури у житті кожної громади, а також на тому, що культурні 

особливості території дедалі частіше використовуються для розвитку 

економіки, зокрема за допомогою розвитку туризму. 

За визначенням Енциклопедичного словника-довідника з туризму 

культурний туризм – це поїздки з метою ознайомлення і пізнання 

культурної спадщини різних країн і народів [7]. Це визначення, принципи 

та цілі цього виду туризму були розроблені на основі Хартії по 

міжнародному культурному туризму Міжнародної ради по пам’ятках і 

об’єктах (ICOMOS) 1999 року [5]. Вчені вважають, що культурний туризм 

– це один з найважливіших чинників налагодження міжкультурного 

(міжнаціонального) діалогу; це простий крок для знаходження точок 

дотику між відмінними в плані культури і менталітету жителями різних 

територій [6]. Процес налагодження такого діалогу, розуміння спільних та 

відмінних рис у громадян з різних куточків країни є беззаперечно важливим 

в контексті гібридної війни в Україні. 

Щоб зрозуміти потенціал ОТГ (об’єднаних територіальних громад) 

для розвитку культурного туризму та його підвидів (історико-культурного, 

етнічного, культурно-пізнавального тощо)  ми розглянемо лише декілька 

https://decentralization.gov.ua/
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останніх культурних проектів вдало втілених різними громадами на 

території України. Серед них:  

– інтеркультурний фестиваль «Палітра націй» від Брацлавської ОТГ 

(Вінницька область). Захід організовано в рамках реалізації проєкту 

програми Уряду та Міністерства культури України «Малі міста – великі 

враження». Ця подія складалась з двох частин: наукової конференцій та 

власне фестивалю у центрі селища. Ця подія зацікавила науковців, що 

висловили надію на подальшу співпрацю, а також привабила гостей з 

області, що відвідували свято [1].  

– проєкт «Збереження історико-культурної спадщини шляхом 

відтворення кептарів та вишиванок делятинського типу» від Делятинської 

ОТГ в Івано-Франківській області. Мета проєкту відновити майже втрачену 

культуру виготовлення традиційного гуцульського одягу з метою розвитку 

місцевого краєзнавчого музею,  а також для приваблення туристів, які часто 

відвідують цей регіон у пошуках українського традиційного побуту та 

звичаїв [1]. 

– гастрономічно-пісенний фестиваль «Варись, варись, борщику» від 

Коропської ОТГ у Чернігівській області. Фестиваль об’єднав місцевих 

куховарів, чиї страви оцінювало компетентне журі, а також 12 народних 

колективів. Цьогорічний фестиваль зацікавив підприємців, які 

профінансували встановлення дитячої зони на фестивалі, а майстри з 

області мали змогу презентувати та продавати свої вироби гостям, які 

завітали на  фестиваль [1]. 

У розділі «Культура» на вищезгаданому державному ресурсі можна 

знайти ще більше інформації про різноманітні культурні заходи ОТГ різних 

областей. Важливим є також те, що самі голови громад відзначають 

пріоритетність туризму для розвитку регіонів, досягнення економічного 

успіху та збереження культурних традицій.  

Ми вважаємо, що попри згадані в доповіді  International Alert та 

УНЦПД [4] ризики та загрози можливого утворення «анклавів» 

національних меншин на основі ОТГ у певних регіонах України (зокрема в 

прикордонних зонах), на сьогодні такого процесу не спостерігається. Вже 

створені громади у своїй більшості намагаються усвідомити свою 

ідентичність в контексті нашої держави та використати свої культурні та 

інші особливості для досягнення вищої якості життя місцевих мешканців. 

В такому контексті, автори вважають доречним говорити, що реформа 

децентралізації для культурного туризму виступає «локомотивом»: 

збільшення та урізноманітнення ресурсів, які можна використати для 
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формування нових туристичних продуктів не тільки для внутрішнього 

ринку, але і для міжнародного, сприятиме розвитку ринку туристичних 

послуг.  
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