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Постановка проблеми. Серед безлічі питань, 
вирішення яких сьогодні як на міжнародному, так і 
на локальному рівнях вимагає найбільш детального 
вивчення і теоретичного узагальнення, доцільно виді-
ляти питання протидії екологічно-економічним кон-
фліктам, а також їх вплив на сталий розвиток турис-
тичної галузі України. Ми вважаємо, що актуальність 
дослідження питань протидії екологічно-економічним 
конфліктам, перспектив екологізації та сталого розви-
тку туристичної галузі України обумовлена перш за все 
необхідністю оптимізації шляхів включення України у 

світові глобалізаційні процеси, а виняткове значення 
ці відносини мають у забезпеченні сталого економіч-
ного зростання нашої держави в умовах євроінтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемам дослідження прояву екологічних та еко-
номічних загроз і небезпек в управлінні національним 
господарством присвячені чисельні праці таких авто-
рів, як, зокрема, О.Ф. Балацький [1; 2], В.О. Бараннік  
[3; 4], З.С. Варналій [5], В.М. Геєць [6], З.В. Герасимчук 
[7], Л.С. Гринів [9], Б.М. Данилишин [11], В.В. Дерга-
чова [12; 13], М.І. Долішній [14], С.І. Дорогунцов [15], 
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О.Ю. Древаль [16], С.М. Козьменко [18], В.С. Кравців [19], 
М.Т. Мелешкин [20], Л.Г. Мельник [21; 22], Є.В. Мішенін 
[23], В.І. Мунтіян [24], І.В. Недін [25], В.В. Сабадаш [26], 
С.К. Харічков [29], М.А. Хвесик [30], Є.В. Хлобистов [31].

Водночас подальшого дослідження потребують 
питання, пов’язані з побудовою концептуальної моделі 
протидії екологічно-економічним конфліктам у турис-
тичній галузі України. Ми вважаємо, що з науково-прак-
тичної точки зору ця проблема залишається недостат-
ньо дослідженою та вимагає нових підходів до розробки 
стратегії екологізації туристичної галузі України.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
побудова концептуальної моделі протидії екологічно-
економічним конфліктам у туристичній галузі України.

Виклад основного матеріалу. Результати проведеного 
нами дослідження дають підстави стверджувати, що сьо-
годні в Україні діє ціла низка об’єктивних обставин еколо-
гічно-економічного характеру, які суттєво ускладнюють 
реалізацію проектів сталого розвитку туристичної галузі. 
Практично повсюдно та досить різко скорочуються інвес-
тиції в основний капітал, а це може призводити до приско-
реного старіння основних фондів, які і так зараз, згідно з 
різними оцінками, зношені більш ніж на 60% і не можуть 
відповідати новим завданням сталого розвитку туристич-
ної галузі. Також відзначається, що наша країна витрачає 
свій природно-ресурсний потенціал, що провокує виник-
нення все нових і нових екологічно-економічних конфлік-
тів у туристичній сфері. Так, автор роботи [28, с. 72–73] 
підкреслює, що «негативною рисою економічної стратегії 
України на макрорівні є небезпечно низьке значення екс-
порту продукції кінцевого споживання, а також імпорт 
значної кількості енергоресурсів, Україна використовує їх 
переважно для виробництва сировини і напівфабрикатів, 
реалізація яких є практично безприбутковою для наці-
ональної економіки. Сьогодні в структурі українського 
експорту переважають порівняно низько технологічні 
товари, перш за все продукція чорної металургії, осно-
вної хімії, а також сировина і матеріали, продукція сіль-
ського господарства», тоді як розвиток туристичної галузі 
є одним з найбільш перспективних напрямів для сталого 
економічного зростання нашої держави.

Проведений аналіз протидії екологічно-економіч-
ним конфліктам у туристичній галузі України дає під-
стави стверджувати, що основними недоліками цієї 
сфери є такі: 1) безсистемність реалізації екологічно-
економічної політики держави без чіткого визначення її 
тактичних і стратегічних завдань; 2) відсутність синхро-
нізованих дій держави та бізнесу в проведенні внутріш-
ніх реформ і трансформаційних процесів у туристич-
ній галузі та природоохоронній сфері; 3) відсутність в 
України коштів, необхідних для реалізації дорогих дов-
гострокових програм протидії екологічно-економічним 
конфліктам у туристичній галузі на тлі чітко вираженої 
сировинної орієнтації національної економіки разом 
зі згортанням високотехнологічних галузей промис-
ловості. Перераховані явища супроводжуються підви-
щеною ресурсоємністю економіки, зокрема енергоєм-
ністю, яка і раніше завжди була невиправдано високою.

Ми вважаємо, що туристичній галузі України необ-
хідно прагнути досягти такого стану, за якого її вплив 
на навколишнє природне середовище не перевищува-
тиме об’єктивних екологічних обмежень. Таким чином, 
можна зробити висновок про те, що ефективна проти-

дія екологічно-економічним конфліктам у туристичній 
галузі України може здійснюватися за допомогою пев-
ної сукупності конкретних інструментів та методів на 
чітко визначених рівнях (рис. 1).

Як показують результати проведеного дослідження, 
економічні рішення, що приймаються в туристичній 
галузі України як на рівні державних органів влади, 
так і на рівні окремо взятих суб’єктів господарювання, 
як правило, не враховують негативний вплив туризму 
на навколишнє природне середовище. На нашу думку, 
економічний виграш у туристичній галузі України 
повинен зіставлятися з витратами, які можуть бути 
викликані погіршенням стану навколишнього при-
родного середовища. В цьому разі туристична галузь 
України буде виграшною тільки тоді, коли традиційний 
економічний виграш перевищуватиме втрати від зни-
ження якості навколишнього природного середовища.

У сучасних умовах господарювання туристична 
галузь України, як і будь-яка інша економічна система, 
прагне до мінімізації екологічно-економічних бар’єрів 
на шляху свого розвитку. В цьому разі виникає законо-
мірне питання про те, який вплив подібне прагнення 
може мати на стан навколишнього природного серед-
овища нашої країни і політику екологічно-економіч-
ного регулювання туристичної галузі України.

На нашу думку, Україна, як і будь-яка держава, яка 
намагається протидіяти екологічно-економічним конфлік-
там у туристичній сфері, має замислюватися над тим, яким 
чином таке регулювання вплине на конкурентні переваги 
національної економіки та туристичні потоки загалом.

Ми вважаємо, що вплив концептуальної моделі про-
тидії екологічно-економічним конфліктам у туристич-
ній галузі України на економіку країни може мати як 
позитивний, так і деякий негативний характер (рис. 1).

Існують дві основні точки зору щодо побудови кон-
цептуальної моделі протидії екологічно-економічним 
конфліктам у туристичній галузі. Перша точка зору 
виходить з того, що кожна країна незалежна у виборі 
рівня і ступеня протидії екологічно-економічним кон-
фліктам у туристичній галузі.

Інша точка зору ґрунтується на формуванні в турис-
тичній сфері (на всіх рівнях, а саме від міжнародного до 
локального) однакового для всіх країн і суб’єктів гос-
подарювання природоохоронного законодавства, яке 
може знизити ймовірність зловживань і неправильного 
його тлумачення. На нашу думку, таке рішення могло б 
привести до узгодженості національних інтересів різ-
них країн, територіальних громад та бізнесу, нівелювало 
б можливі екологічно-економічні конфлікти в турис-
тичній галузі на всіх рівнях, а саме від міждержавного 
рівня до рівня окремо взятих суб’єктів господарювання.

Врахування екологічного фактору в туристич-
ній сфері та її регулювання на цій основі є однією з 
найбільш важливих передумов для інтенсифікації 
економічного розвитку України. Для протидії еколо-
гічно-економічним конфліктам у туристичній галузі 
вирішальним фактором є відповідальність суб’єктів 
господарювання туристичної галузі України, які 
забруднюють навколишнє середовище, за їх негатив-
ний вплив на діяльність інших економічних суб’єктів. 
Історично склалося, що одну з основних ролей у про-
тидії екологічно-економічним конфліктам у туристич-
ній галузі України має відігравати держава.
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Органи державної влади Мета та принципи 
управління 

туристичною 
галуззю 

Недержавний 
блок керуючої 

підсистеми 
Органи місцевого 
самоврядування 

Рівні протидії 
екологічно-
економічним 
конфліктам: 
• міжнародний; 
• національний 

Протидія 
екологічно-

економічним 
конфліктам 

у 
туристичній 

галузі 

Методи протидії: 
• фінансово-економічні; 
• соціально-психологічні; 
• адміністративні; 
• правові 

Інструменти протидії 
екологічно-економічним 

конфліктам: 
- підвищення добробуту; 
- сталий розвиток; 
- використання альтернативних 
джерел енергії; 
- соціальна рівність; 
- справедливість; 
- збалансований рівень 
народжуваності; 
- верховенство права; 
- легітимність влади 

Інструменти загострення 
екологічно-економічних 

конфліктів: 
- бідність, нерівність; 
- травми, хвороби; 
- нестача ресурсів; 
- міграція; 
- підвищений рівень народжуваності; 
- несправедливість; 
- дискримінація 
- корупція; 
- незаконне використання сили; 
- політична нестабільність 

Позитивний вплив:: 
- зростання обсягу доходів державного та місцевих 
бюджетів країни; 
- скорочення обсягів споживання та/або виробництва 
екологічно небезпечних товарів та послуг; 
- відновлення природно-ресурсного та рекреаційного 
потенціалу країни; 
- захист національної екологічно-економічної безпеки 
держави 

Негативний вплив:: 
- порушення платіжного балансу країни; 
- скорочення рівня зайнятості населення 
країни; 
- зниження темпів економічного розвитку 
країни 
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Рис. 1. Концептуальна модель протидії екологічно-економічним конфліктам у туристичній галузі
Джерело: розроблено авторами на основі джерел [8; 10; 17; 28; 32; 33; 34; 35]

Практична реалізація концептуальної моделі протидії 
екологічно-економічним конфліктам у туристичній галузі 
України може здійснюватися за допомогою певної сукуп-
ності конкретних інструментів і методів на всіх рівнях, а 
саме від міжнародного до локального. Всі інструменти та 
методи протидії екологічно-економічним конфліктам у 
туристичній галузі України можна розбити на такі групи: 
адміністративні та правові методи, прямі та непрямі еко-
номічні методи, соціально-психологічні методи.

Тобто концептуальну модель протидії екологічно-еко-
номічним конфліктам у туристичній галузі України можна 
уявити як сукупність організаційно-економічних, фінан-
сово-економічних, програмно-координаційних та юри-
дичних методів, принципів, важелів та інструментів, які 

застосовуються в практиці регулювання екологічно-еко-
номічних відносин як в Україні, так і в інших економічно 
розвинених країнах світу. Основними її завданнями є тео-
ретичне обґрунтування та розробка відповідної міжна-
родної та внутрішньої політики нівелювання екологічно-
економічних конфліктів і модернізації туристичної галузі 
України з урахуванням вимог сталого розвитку.

Концептуальна модель протидії екологічно-еконо-
мічним конфліктам у туристичній галузі України спря-
мована на те, щоб у середньостроковий період подо-
лати системну кризу і створити умови, сприятливі для 
розквіту культури, поліпшення якості життя, екологі-
зації виробництва, туристичної галузі та відновлення 
природно-рекреаційного потенціалу України.
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Подібна модель може привести до відновлення 
властивостей екосистем на території України та сер-
йозно поліпшити екологічні й економічні умови життя 
людей, а ці зміни здатні мати тривалий характер.

Концептуальна модель протидії екологічно-еко-
номічним конфліктам у туристичній галузі Укра-
їни передбачає зміни у свідомості людей, без яких не 
може бути корінних змін в практиці ведення бізнесу 
та державного управління. Особливість цього під-
ходу полягає в тому, що він враховує корінні причини 
виникнення екологічно-економічних і соціальних кон-
фліктів у туристичній галузі України. Згідно з ними 
визначаються напрями і способи, за допомогою яких 
подібні конфлікти можуть бути вирішені. Аналіз при-
чин виникнення екологічно-економічних конфліктів 
у туристичній галузі України може допомогти розро-
бити стратегію подальших дій щодо їх нівелювання.

Висновки. Результати проведеного дослідження 
дали змогу зробити висновки про те, що три най-
важливіші кроки, які необхідно зробити для протидії 
екологічно-економічним конфліктам у туристичній 
галузі, можна підсумувати так: 1) розвиток стратегіч-
ного мислення; 2) розроблення інтегральних планів 
подолання економічної кризи та її наслідків за рахунок 
інтенсифікації використання економічного потенціалу 
України в туристичній галузі; 3) послідовні дії щодо 
реалізації розроблених планів на всіх рівнях управ-
ління економікою країни.

Крок перший – стратегічне мислення. Результати 
проведеного дослідження свідчать про те, що довго-
строковий характер основних причинно-наслідко-
вих зв’язків, властивих системам туристичної галузі, 
вимагає стратегічного мислення. Водночас ми можемо 
бачити, що значна економічна привабливість корот-
кострокових прибутків дуже часто конфліктує з наці-
ональними інтересами та необхідністю отримання 
довгострокових переваг від інтенсифікації викорис-
тання економічного потенціалу України в туристичній 
галузі, які стануть основою для майбутнього подо-
лання економічної кризи та її наслідків. В процесі роз-
роблення та реалізації широкомасштабних та довго-
строкових цільових програм розвитку туристичної 
галузі ми можемо зосередити увагу на загальних цілях 
інтенсифікації використання економічного потенціалу 
України, таких як подолання економічної кризи, збе-
реження навколишнього природного середовища, ста-
лий економічний розвиток країни, не відволікаючись 
на короткострокові флуктуації щодо отримання швид-
ких надприбутків, які у довгостроковій перспективі 
зазвичай можуть призвести до порушення рівноваги 
та загострення проблем, пов’язаних з підвищенням 
рівня екологічно-економічних загроз і небезпек. Тоді 
розробка екологічно орієнтованої стратегії інтенсифі-
кації використання економічного потенціалу України 
в туристичній галузі матиме першорядне значення 
для подолання економічної кризи, її наслідків та під-
тримки довгострокової життєздатності усіх елементів 
навколишнього природного середовища і соціально-
економічної підсистеми країни.

Крок другий – розроблення інтегральних планів 
інтенсифікації використання економічного потенціалу 
України в туристичній галузі. Необхідно переходити 
від домінуючих сьогодні одномірних концепцій плану-

вання до розроблення інтегральних планів інтенсифі-
кації використання економічного потенціалу України 
у туристичній галузі, яке, на нашу думку, було би більш 
релевантним для подолання складних кризових явищ 
та їх наслідків у реальних умовах господарювання. 
систем. Якщо напрями розвитку туристичної галузі 
визначаються на основі лише однієї домінуючої точки 
зору, а саме економічній, екологічній, технічній, есте-
тичний, соціальний або політичній, результат може 
бути тільки незадовільним. Запропонований нами 
науково-методичний підхід вимагає врахування всіх 
цих аспектів, факторів та компонентів у процесі аналі-
зування та розроблення інтегральних планів інтенси-
фікації використання економічного потенціалу Укра-
їни в туристичній галузі. Таким чином, розроблення 
інтегральних планів інтенсифікації використання 
економічного потенціалу України в туристичній галузі 
має комплексний міжгалузевий характер. Для ство-
рення та реалізації економічно та екологічно життєз-
датних стратегій інтенсифікації використання еконо-
мічного потенціалу України у туристичній галузі, які 
будуть пріоритетними в довгостроковій перспективі, 
таке планування не має обмежуватися лише загаль-
ними рекомендаціями та консалтинговими звітами. 
Усі складові («зацікавлені сторони»), які покликані 
втілювати у життя відповідні ті або інші знання щодо 
інтенсифікації використання економічного потенціалу 
України у туристичній галузі, повинні брати активну 
участь у процесі такого планування. На нашу думку, з 
метою подолання економічної кризи та її наслідків в 
інтенсифікацію використання економічного потенці-
алу України в туристичній галузі повинні бути вклю-
чені не тільки представники туристичних фірм, аген-
цій, туроператорів та готелів, але й експоненти таких 
галузей, як промисловість, транспорт, торгівля, сіль-
ське та лісове господарство, а зрештою, і всі громадяни 
України.

Крок третій – послідовні дії щодо реалізації роз-
роблених планів на всіх рівнях управління економі-
кою країни. Щодо планів і концепцій розвитку турис-
тичної галузі, то в березні 2017 року урядом України 
схвалено «Стратегію розвитку туризму та курортів на 
період до 2026 року» [27], яка містить значну кількість 
інтегрального планування та стратегічного мислення, 
що є найважливішою основою для узгоджених дій у 
майбутньому щодо протидії екологічно-економічним 
конфліктам у туристичній галузі України.

Реалізація таких планів у господарській практиці 
вимагає прийняття відповідно спрямованих рішень на 
всіх без винятків рівнях управління економікою кра-
їни. Державна ініціатива щодо інтенсифікації викорис-
тання економічного потенціалу України в туристичній 
галузі, безумовно, є корисною, але розуміння сутності 
реформ усіма зацікавленими сторонами є необхідною 
передумовою їх успішної реалізації.

Робота написана в рамках науково-дослідної теми 
№ 0115U001073 «Моделювання конфліктів в еконо-
міці» у Сумському державному університеті.

Подальші дослідження в цій галузі дадуть змогу 
вдосконалювати специфічні інструменти організа-
ційно-економічного механізму управління викорис-
танням туристичного потенціалу з урахуванням вимог 
екологічно-економічної безпеки України.
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