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ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Михайло Гамкало , Дмитро Каднічанський 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Львів, Україна 

 

У країнах Європи, зокрема і в Україні, достатньо популярними є 

туристичні подорожі до місць, пов’язаних з воєнною тематикою. 

Проте, туризмознавцями не розроблено єдиної класифікації 

мілітарних видів туризму, існують різні трактування термінів 

воєнний, військовий, мілітарний туризм. 

Ми проаналізували думки різних дослідників з цього приводу. 

Найбільше нам імпонують дослідження київських науковців В. 

Кушнарьова та О. Поліщук [2, с. 108]. Пропонуємо загальний вид 

туризму, пов’заного із відвідуванням воєнно-історичних та 

військових об’єктів, називати воєнним (мілітарним) туризмом. В свою 

чергу, воєнний туризм, на нашу думку, слід розділити на три групи: 

воєнно-історичний (відвідування фортифікацій різних періодів, місць 

битв, музеїв, меморіалів тощо), військовий (військово-пригодницький) 

(зброярський туризм, проживання у війську, страйкбол, мисливський 

туризм, таборування) та військово-подієвий (військово-історична 

реконструкція, військово-історичні фестивалі) [1]. 

У даній публікації хочемо висловити деякі думки, щодо 

розвитку воєнного туризму в Україні на основі бойового шляху 

доцента кафедри туризму, старшого лейтенанта ЗСУ, командира 

мотострілецького взводу 63 окремої механізованої бригади 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2021-%D1%80#Text
http://ecozakarpat.gov.ua/?page_id=2068
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Сухопутних військ Збройних сил України Михайла Гамкала. Михайло 

(позивний «Доцент») розпочав свій шлях командира з Яворівського 

полігону у перші дні повномасштабного вторгнення. Потім був 

Рівненський полігон, бойові позиції на півночі Рівненщини на кордоні 

з Білорусією. А далі степи Миколаївщини. 18 серпня 2022 р. поблизу 

с. Благодатне Первомайської селищної громади Миколаївського 

району Миколаївської області у бою проти московських окупантів 

Михайло Гамкало загинув, захищаючи Незалежність нашої держави. 

Україна володіє значним ресурсним потенціалом для розвитку 

всіх трьох груп воєнного туризму: численні оборонні споруди різних 

епох, місця битв, військово-історичні музеї, меморіали загиблим 

воїнам різних періодів, пам’ятники відомим військовим діячам; 

військові полігони, військові частини, страйкбольні клуби, 

мисливські господарства, діяльність патріотичних організації з 

організації вишкольних таборів; діяльність військово-історичних 

клубів реконструкторів, чисельні військово-історичні фестивалі. 

Проте, російсько-українська війна 2014–2022 рр. внесла 

корективи у розвиток туристичної галузі України, в тому числі, 

вплинула і на розвиток воєнного туризму. Фактично внаслідок 

окупації вилучено з переліку туристичних дестинацій значну частину 

нашої території. Військова агресія росії проти України спричинила 

значні зміни в свідомості українців, руйнацію інфраструктури, 

численні жертви та ін. Проте, після перемоги України у Визвольній 

війні сформується значний потенціал воєнного туризму. Після 

закінчення війни можуть бути створені новітні дестинації воєнного 

туризму – місця битв, польові фортифікації, військові поховання 

українських вояків. 

Внаслідок запеклих боїв частина країни тривалий час буде не 

придатна для туризму, що зумовлено потребою у розмінуванні 

територій, відновленні транспортної інфраструктури та ін. зважаючи 

на хід боїв протягом лютого-серпня 2022 року нами пропонується 

наступне районування території України щодо придатності для 

організації військового туризму: 

 придатні – не зазнали істотних обстрілів, не потребують 

розмінування територій, відновлення інфраструктури (Львівська, 

Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, 

Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Житомирська,  

Черкаська, Кіровоградська, Полтавська області); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 малопридатні – зазнали значних обстрілів, потребують 

значного часу на відновлення інфраструктури, розмінування 

(Одеська, окремі райони Херсонської, Миколаївської, Запорізької, 

Дніпропетровської Чернігівської, Сумської, Харківської, Київської 

областей); 

 непридатні в найближчій перспективі (5 років) – території 

активних бойових дій, більшість з яких була окупована російськими 

військами (Донецька, Луганська, окуповані частини Запорізької, 

Миколаївської, Херсонської, Харківської областей, АР Крим). 

Не дивлячись на відсутність військових дій у Волинській та 

Рівненській  областях на даній території наявний широкий спектр 

об’єктів визвольної війни 2022 р., зокрема різноманітні системи 

укріплень, відпрацьовані маршрути розвід груп, облаштовані позиції 

різних видів озброєння тощо. Зважаючи, що місцеве населення 

приймало активну участь в підготовці оборони регіону, їх можливо 

задіювати як екскурсоводів, туристичних провідників та ін. 

Існуючі системи траншей та бліндажів після оновлення, 

вдосконалення, часткової музеєфікації, можливо використовувати як 

високоатрактивні об’єкти чи заклади розміщення. 

У післявоєнний час, при умові подолання проблем із 

розмінування та відновлення інфраструктури, значний туристичний 

потенціал матимуть й малопридатні та непридатні території, зокрема, 

місця проведення активних бойових дій. При належному підході 

можна створити унікальні туристичні військові дестинації, які 

прославлятимуть Славу Українського Війська. Також необхідно 

створити Військові меморіали для увічнення пам’яті Героїв, які 

полягли, захищаючи Україну від московського окупанта. 

Зокрема, в контексті розвиту туризму на малопридатних 

територіях хочемо наголосити на значному потенціалі населених 

пунктів Баштанського та Снігурівського районів Миколаївської 

області. Природні особливості цієї території, зокрема наявність 

водних ресурсів (р. Веревчина, на якій створене Любинське 

водосховище) створюють привабливі умови для розвитку активних 

видів туризму. Навколишні ландшафти, які характеризуються 

значним біорізноманіттям, сприятимуть розвитку відпочинкових 

видів туризму. Разом з цим, активні бойові дії, які відбувалися 

поблизу, спричинили наявність польових фортифікацій, які можуть 

при належному облаштуванні стати об’єктами воєнного туризму. 
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Рис. 1. Одна із сторінок рукопису тез Михайла Гамкала 

(«Доцента»), написаних у бліндажі на передовій між ворожими 

артилерійськими обстрілами (початок серпня 2022 р.) 
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Рис. 2. Скріншот переписки Михайла Гамкала («Доцента») з 

Дмитром Каднічанським (7 серпня 2022 р.) 

 



78 

 

Проте, лімітуючими факторами, про що згадувалося вище, є 

потреба в розмінуванні значних площ, утилізації снарядів та ракет, які 

не вибухнули, відновленні інфраструктури тощо. 

Після перемоги у Визвольній війні ми зобов’язані створити 

мережу дестинацій воєнного туризму з метою увічнення пам’яті 

Героїв, полеглих за Свободу українського народу, та виховання 

майбутнього покоління українців-патріотів. 
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУРОРТУ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

Львів, Україна 

 

Дослідження становлення та розбудови курортної сфери є 

важливою для виявлення сучасних закономірностей її територіальної 

організації та для розуміння впливу соціально-економічних 

передумов на розвиток мережі курортно-рекреаційних центрів 

західного регіону України. Оцінка рекреаційного потенціалу території 

слугує передумовою розвитку рекреаційного комплексу реґіону. 

Сучасний бальнеологічний курорт Великий Любінь є одним із 

найстаріших бальнеологічних курортів в Європі. Перший санаторій 

був збудований у 1778 р. австрійським підприємцем. Основний 

лікувальний фактор – сірководнева вода.  

Позитивно вплинуло на розбудову Великого Любіня як курорту 

будівництво у 1903 р. залізниці, яка пролягла зі Львова через Любінь, 
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