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УДК 338.48-6:725.945 (477) 
 
А. П. Аніщенко, М. О. Яріко  
 
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕМОРІАЛЬНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ 
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 
Меморіальний туризм у плані комунікацій – один з найкращих 

засобів розвитку міжкультурної толерантності, у плані педагогічному – 
один з найпотужніших засобів виховання громадянськості особистості, а 
в економічному – один з найважливіших секторів туристичного ринку 
(так, у Франції меморіальні об’єкти щорічно відвідують не менше 
6 мільйонів туристів). Територія України лише протягом 20 сторіччя 
стала ареною двох Світових воєн, численних етнічних чисток 
(єврейського, вірменського, польського, українського народів), масових 
депортацій, політичних репресій. Наразі розпочалось переосмислення 
історичної пам’яті українського народу, у публічному дискурсі вільно 
обговорюються такі болючі (з різних причин) для українців питання, як 
Голодомор, політичні репресії, Волинська різанина, діяльність УПА, 
єврейські погроми та ін. За допомогою представників інших держав 
відновлюються такі важливі меморіальні об’єкти, як Цвинтар Орлят у 
Львові, синагоги та цвинтарі на Житомирщині, встановлено меморіали та 
пам’ятні знаки жертвам тоталітаризму у Харкові, Києві, Старобільську, 
відкрито меморіали жертвам Волинської різанини, проводяться 
міжнародні спільні заходи пам’яті загиблих. 

Водночас, ці події не знайшли гідного відображення у науковій 
туризмознавчій літературі. Публікації, присвячені сучасному стану 
меморіального туризму в Україні є нечисельними. Особливо варто 
виділити ґрунтовну статтю Т. Заставецького, присвячену «похмурому 
туризму», але загалом цей різновид туризму ще чекає свого наукового 
осмислення [1]. Так, наразі в Україні доки ще нема узагальнюючих 
наукових розвідок з цієї теми, що і зумовлює актуальність дослідження. 
Випадки плідної співпраці між науковими установами, у яких 
досліджуються складні питання історії 20 сторіччя, та представниками 
туристичного бізнесу є спорадичними і значною мірою залежать від 
міжособових зв’язків. Винятком є меморіальні комплекси радянської 
спадщини, які добре освоєні туристичним сектором, завдяки старим 
радянським екскурсійним програмам, які вступають у певне протиріччя з 
сучасним національним світоглядом. Але взагалі ж відсутність 
міжрегіонального співробітництва у плані меморіального туризму наразі 
може призвести до формування уявлення про «різні історії», «різні 
погляди на історію» у межах українського суспільства і сприяти 
поширенню розламу між окремими регіонами країни. 
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Враховуючи наявні тенденції, мета цієї статті – аналіз 
соціокультурного потенціалу меморіального туризму в Україні. Відповідно 
до мети завданнями цього дослідження є 1) аналіз об’єктів меморіального 
туризму, присвячених подіям 20 ст. на території України; 2) аналіз 
специфіки історичної пам’яті на цих територіях; 3) визначення потенціалу 
меморіального туризму для виховання міжкультурної толерантності та 
громадянської відповідальності в українському суспільстві. 

Меморіальні комплекси України можна умовно розділити на кілька 
груп. До першої варто віднести пам’ятники радянської спадщини. До другої 
– пам’ятники жертвам політичних репресій, до третьої – пам’ятники 
жертвам етнічних чисток та депортацій. Дещо окремо стоять пам’ятники 
жертвам Чорнобильської катастрофи та воїнам –інтернаціоналістам. 

Перша група пам’ятників наразі є найчисленішою, і включає в себе 
кілька основних груп – пам’ятники героям революції та громадянської 
війни, героям Великої вітчизняної війни, жертвам фашизму, жертвам 
«українських націоналістів» тощо. 

Для Харкова серед таких пам’ятників назвемо у першу чергу 
Меморіал Слави, Національний меморіальний комплекс «Висота маршала 
І. С. Конєва», пам’ятник Воїнам 17 стрілецької бригади НКВС, Воїнам-
визволителям Харкова, «З іскри займеться полум’я» (на честь першої 
майовки), Підпільникам і партизанам Харківщини та ін. (більше 150 
пам’ятних знаків). Для Києва – Пам’ятник Вічної Слави на могилі 
Невідомого солдата у Парку Слави та ін. Для Донецька – більше 
68 пам’ятників цієї тематики. До цієї ж групи варто віднести місця, 
присвячені бойовій славі армії Російської імперії. Полтавська битва, 
Панорама та Діорама у Севастополі, тощо. Варто відмітити певну 
байдужість щодо того, перемогли чи були переможені радянські/російські 
солдати. Відмічається саме факт героїзму. Супротивники ж тавруються як 
зрадники (Вітчизни, народу, царя та ін.). Позитивним моментом є 
карбування імен загиблих (щоправда, у центрі уваги знаходяться загиблі 
військові, а не мирне населення, яке відмічається під загальними словами 
«жертви»). Пам’ятники, присвячені солдатам, які загинули у полоні, 
воїнам-афганцям та ліквідаторам аварії на ЧАЕС у переважній більшості 
було встановлено вже за часів Незалежної України. 

Важливою у сучасних умовах є частина пам’ятників радянської 
спадщини, яку умовно можна назвати «Жертвам бандерівців». Кілька 
десятків їх було встановлено по містах та селах Західної України ще за 
радянських часів, але нова хвиля меморіального будівництва 
прокотилась протягом 2000 – 2010 років. Загиблі вчителі, інженери, 
співробітники внутрішніх сил на цих пам’ятниках найчастіше названі 
поіменно, переліки загиблих включають в себе від однієї людини до 
кількох десятків осіб. Серед прикладів: «Особи радпартактиву, які 
загинули від рук українських націоналістів» (Олександрія, 
Ровенська обл., 2001 р.), «Пам’ятник жертвам ОУН–УПА») (Сватово, 
Луганська обл., 2008 р.), «Пам’ятник мешканцям Луганщини, які 
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загинули від рук карателів-націоналістів з ОУН–УПА» (Луганськ, 2010), 
«Пам’ятник на честь Параски Палятикіної» (Шалигіно, Сумськ. обл., 
2008  р.), «Вистріл у спину» (Сімферополь, 2007 р.) та ін. Більше 50-ти 
аналогічних пам’ятників та пам’ятних знаків було встановлено ще у 
радянські часи (переважно на Західній Україні). Для всіх меморіальних 
споруд цього типу характерним є узагальнений образ ворога – 
«націоналіст» або «ОУН-УПА», поіменний перелік загиблих, висока 
емоційність художнього оформлення. 

Друга група меморіальних споруд – пам’ятні знаки жертвам 
політичного терору НКВС та КДБ. Найчастіше їх встановлено порівняно 
пізно – вже за часів Незалежності. За художнім оформленням вони 
досить прості – меморіальні дошки, невеликі монументи, лише незначна 
частина оформлена художньо (переважно з використанням 
християнської символіки і переважно на Західній Україні). Як правило, 
такі пам’ятники у Центральній та Східній Україні з’являлись завдяки 
ініціативі громадських організацій, іноземців (особливо – поляків, 
євреїв), невеликих етносів України (вірмен, татар) та діяльності 
регіональних відділів загальнорадянського тов. «Меморіал» (офіц. дата 
заснування – 28 січня 1989 р.). Пам’ятники цього типу часто 
залишаються поза увагою колективної свідомості населення відповідних 
регіонів. показово про це свідчить, наприклад Пам’ятник жертвам 
політичних репресій на Рутченковскому полі у м. Донецьк, який не 
містить ані імен загиблих, ані імен винуватців – лише абстрактний напис: 
«Жертвам політичних репресій, замордованим у 1930-40-х роках та 
похованим тут». І це при тому, що тут поховано за різними підрахунками 
від 5 до 7 тисяч осіб. Аналогічна ситуація і з Пам’ятником репресованим 
бандуристам у м. Харкові. Довгий час проведення у Харкові на  
п. 30-х рр. 20 ст. з’ їзду лірників та бандуристів заперечувалось як 
радянською владою, так і тими бандуристами, які з нею співпрацювали. 
Проте факт одномоментного зникнення більшості бандуристів не міг не 
зацікавити дослідників української народної традиції. Почався збір 
спогадів, було записано багато чуток, які блукали містом у той час, 
спомини кількох з тих, хто випадково (найчастіше – через хворобу) на 
з’ їзд не потрапив. Документальних свідчень цієї події нема, тож її 
реконструкція і досі є лише умовною. Проте дослідникам вдалось 
встановити більше ста імен бандуристів та лірників, щодо яких були 
відомості про те, що вони їхали на з’ їзд, але подальших новин від них не 
було, вони просто зникли. За приблизними підрахунками, кількість 
розстріляних кобзарів та лірників визначають від 200 до 337 осіб (не 
враховуючи поводирів), але невідомими залишаються як дата події, так і 
обставини розстрілу (за різними версіями, їх було або вбито за Козачою 
Лопанню, або вивезено до Сибіру). На пам’ятнику нема ані прізвищ 
загиблих, ані винуватців події, тож більшості перехожих він нічого не 
говорить. Противагою такому підходу є, наприклад, меморіальний 
комплекс «Дем’янів лаз» в околицях Івано-Франківська, в якому, по-
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перше, ведеться дослідницька робота, з результатами якої можна 
ознайомитись, по-друге, створено меморіал, а по-третє, створено умови 
для молитви – є Хресна дорога та каплиця. 

Інша група меморіальних споруд – пам’ятники, встановлені завдяки 
представникам інших народів. На Харківщині найбільшим з них є, певно, 
Меморіал жертв тоталітаризму. Історія його виникнення є досить 
цікавою з точки зору ревізії історичної пам’яті у ході міжкультурних 
комунікацій. З 5 квітня по 12 травня 1940 року у м. Харкові було 
розстріляно близько 4 тисяч військовослужбовців Війська Польського і 
їх було поховано у шостому кварталі лісопарку. Зрештою, коли 
М. Горбачов оприлюднив частину документів Катинської справи, 
польська сторона ініціювала розкопки, які почались 25 липня 1991 року і 
проводились з перервами до 1996 року. В ході ексгумації були виявлені 
рештки 4302 польських військовослужбовців, прізвища 3820 з них було 
встановлено. Водночас було віднайдено поховання радянських громадян, 
які загинули під час репресій 30-х років 20 ст. (ймовірно, саме тут 
поховано Г. Хоткевича). 17 червня 2000 року на місці поховання було 
відкрито Меморіал жертв тоталітаризму. Показово, однак, що попри 
розміщення на стелах меморіалу встановлених прізвищ і загиблих 
поляків, і загиблих громадян Радянського союзу, населення цього району 
м. Харків називає це місце польським меморіалом. 

Окрему групу пам’ятників складають меморіали, присвячені 
загиблим у роки Другої Світової війни євреям. З огляду на брак місця, 
знов назвемо лише найтиповіші (за історією їх виникнення та місцем у 
структурі пам’яті) меморіали – Бабин яр (м. Київ) та «Дрогобицький яр» 
(м. Харків). 

У Дрогобицькому яру м. Харкова у грудні 1941 р. – січні 1942 р. 
було знищено 16 – 20 тисяч людей. Пам’ятний знак на місці злочину 
з’явився у 1956 році з загальним написом «Тут покояться жертви 
фашистського терору», без жодних уточнень щодо характеру трагедії. 
Будівництво меморіалу почалось лише у 1992 році за ініціативи комітету 
«Дрогобицький яр» і було припинено через нестачу коштів у 1995 р. 
Остаточно Меморіал було відкрито 22 серпня 2005 року. Товаришує 
йому інтернет-сайт, на якому публікуються нові встановлені прізвища 
загиблих, нові свідчення очевидців, прізвища тих, хто допомагав 
врятуватись євреям у м. Харків та ін. 

Бабин яр у м. Київ є набагато складнішим об’єктом. По-перше, він 
став місцем розстрілів євреїв, циган, членів ОУН, полонених радянських 
солдат та офіцерів, співробітників НКВС та ін. Зокрема через це 
проблематичним було осмислення цього місця у радянські часи, і ці 
масові поховання намагались знищити (наслідком чого стала 
Куренівська трагедія, коли через сель загинуло близько 1,5 тис чоловік). 
Зрештою, у 1976 році було встановлено «Пам’ятник радянським 
громадянам та військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської 
армії, розстріляним німецькими нацистами у Бабиному яру». Загальна ж 
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кількість загиблих тут людей і досі невідома – різні дослідники 
називають цифри від 70 до 200 тисяч осіб. Наразі на місці Бабиного яру 
встановлено кілька пам’ятників – загиблим євреям, ОУНівцям, 
православному духівництву, розстріляним дітям, в’язням концтабору та 
ін. Більша частина їх з’явилась після здобуття незалежності, але 
загального меморіального комплексу все ще не створено. 

Тобто, якщо говорити про основні тенденції, то за радянських часів 
робота по виявленню та карбуванню імен загиблих (якщо вони не були 
героями війни чи революції) не велась, а у часи Незалежності більша 
частина меморіальних споруд своєму існуванню завдячує силам окремих 
організацій та міжнародному співробітництву. Такою є (переважно) 
ситуація на Східній Україні, де процеси переосмислення історії часто 
відбуваються з певними складнощами. 

Для Західної України ситуація є дещо інакшою. Період радянської 
влади на цих територіях осмислюється (багато в чому завдяки репресіям 
1939-1941 років та післявоєнним операціям по ліквідації УПА та Греко-
католицької Церкви) як період «окупації». 

Показовим прикладом такого підходу до історичної пам’яті є 
Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на 
Лонцького», місія якого визначена наступним чином: «меморіал 
твориться для наступних поколінь не як нагадування трагедії, а як 
символ незламності визвольної боротьби українців» (тобто, філософія 
меморіалу – увіковічення боротьби). Першим смисловим рівнем, 
втіленим у роботі музею, має бути «відображення трагедії окупації, де 
будуть представлені три окупаційні режими: польський, німецький, 
радянський» [2]. І тут власне, бачимо показовий момент – осмислення 
будь-якої влади на цих територіях, окрім влади української, як 
окупаційної. Публікації Музею відповідають заявленій місії – більшість з 
них присвячено діяльності С. Бандери, Р. Шухевича та провідних 
учасників дисидентського руху, і лише незначна частина – пам’яті тисяч 
людей, які пройшли через цей слідчий ізолятор. Проте попри таку 
загальну тенденцію, у музеї діє Народний меморіал, куди кожен може 
принести свідчення про своїх загиблих родичів та знайомих. Також 
опубліковано розстрільні списки, які залишилися на свідчення про 
розстріли НКВД червня 1941 року [3]. Звичайно, на тлі браку популярних 
матеріалів, присвячених депортаціям народів, репресіям, життєвим 
історіям жертв, робота Музею є справді необхідною і корисною. Проте 
певні зауваження викликає загальний дискурс безкомпромісної героїзації 
дій українців, відсутність моральної оцінки дій УПА у тих випадках, 
коли жертвами виступали представники інших етносів, абстрактні образи 
ворогів (поляки, більшовики, німці). Подібну ж тенденцію можна 
побачити в Електронному архіві визвольного руху (avr.org.ua) і в Музеї 
радянської окупації в Києві. Матеріали, присвячені збройній боротьбі, 
помітно превалюють над іншими. Натомість, доля спогадів про людей, 
робота по встановленню їх імен є мінімальною. Хоча вона ведеться і це 
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вже є неабияким кроком вперед, порівняно з ситуацією, характерною для 
всього 20 сторіччя. 

Медіатором у такій ситуації виступає Інститут національної 
пам’яті, заснований у 2006 році. Попри певні пертурбації, які переніс 
інститут при Президенті В. Януковичі, сьогодні він відроджується і його 
функції сформульовано наступним чином – «формування національної 
політики пам’яті. Не державної, не партійної політики пам’яті, а саме 
національної, тобто такої, що охоплює все суспільство, стає 
інструментом суспільного діалогу. В основі діалогу – визначення не того, 
хто правий, а того, що правильно» [4]. Серед публікацій Інституту – 
значна кількість літератури з переліками імен загиблих під час репресій, 
спогадів тих, хто пережив Голодомор та депортації, добірки архівних 
матеріалів. Така база дозволяє розвивати саме меморіальний туризм, а не 
його небезпечний аналог – туризм шоковий. Реалізовувати головні 
принципи – пам’ять про жертви, пам’ять про людяність, зустріч з 
історією, громадянське виховання. 

І для туристичного бізнесу необхідним є віднайдення шляхів 
співпраці з цим сегментом наукового простору, тому що без урахування 
наробку колективу цього інституту, регіональних відділень тов. 
«Меморіал» та інших інституцій меморіальний туризм дуже легко 
перетворюється на черговий інструмент шкільного виховання, а у 
гіршому разі – на шоковий туризм, коли подорож стає засобом 
доторкнутись до «темних сил», «енергій зла», а меморіал стає лише 
черговим пам’ятником злочину. 

Показовою у такому контексті є ситуація з пам’ятниками жертвам 
Голодомору на Східній Україні, які стали черговою поступкою, 
зробленою для уряду, а не монументально закріпленою колективною 
пам’яттю. І якщо ситуація не виправиться найближчим часом, то 
матимемо справу з черговою проблемою – у колективній свідомості 
продовжуватиме існувати тенденція сприймати злочини проти людяності 
з певною відстороненістю (абстрактно, через цифри та пам’ятники). 
Загиблі перестають бути реальними людьми, вони стають безіменними 
одиницями, більше того – недбайливо порахованими безіменними 
одиницями. Але поки що існує можливість змінити цю тенденцію, бо ще 
живі свідки Голодомору, жертви політичних репресій та їх близькі 
родичі, тож необхідно проводити роботу по записам їх спогадів. Сучасне 
українське суспільство характеризується поступовим зменшенням 
комунікативних зв’язків між старшим та молодшим поколіннями, тож 
дуже значна частина спогадів людей похилого віку залишається не 
почутою, історичні події віртуалізуються, стають безособовими, і легко 
можуть стати об’єктом маніпуляцій. І в таких обставинах волонтерська 
робота по записах розповідей реальних людей та популяризації вже 
зібраних матеріалів, була б надзвичайно корисною як для тих, хто її 
вестиме, так і для суспільства. Більше того, вона привернула б увагу до 
тієї роботу, яку вже зроблено науковцями по увіковіченню пам’яті 
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загиблих людей, а тема Голодомору перестала б вважатись такою, що 
нав’язується державною владою. 

Поки що історична пам’ять суспільства не включає в себе наробок 
істориків, ґрунтуючись на тих структурних елементах, які подає система 
шкільної освіти. А на рівні меморіального туризму, присвячені 
Голодомору експозиції і надалі на Сході України стають черговими 
заходами по втіленню в життя державної політики, а не засобом 
виховання молоді, яка знає своє минуле і відчуває відповідальність за 
майбутнє. На території Харківщини є Меморіал жертвам Голодомору 
(с. Черкаська Лозова), а у Молодіжному парку ще у 1989 році 
встановлено хрест на пам’ять загиблих, але ці об’єкти існують самі по 
собі, не додаючи нічого до дискурсу історичної пам’яті, більше того, про 
їх існування більшість людей у місті просто не здогадується.  

Єдиним доступним для мешканців Східної України меморіалом, 
який є наповненим і доказами, і інформацією про загиблих, і екскурсійною 
програмою, є Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 
Україні», розташований у Києві, але через специфіку міжрегіональних 
історико-культурних комунікацій, він апріорі сприймається як засіб 
виключно ідеологічного впливу, а не як інституція, заснована на 
результатах наукових досліджень. А тому корисним (і для формування 
правдивої історичної пам’яті, і для туристичного сектору) було б 
розміщення відповідних пам’ятних знаків на території Східної України з 
переліками знищених сел, прізвищ загиблих людей, місцями, куди люди 
самі можуть принести пам’ятки того періоду. Тому що публікації 
«Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в 
Україні» та її регіональних томів, починаючи з 2008 року, і навіть їх 
доступність в Інтернеті та чисельна кількість наукової літератури, 
присвяченої цьому питанню все ж таки переконують лише тих, хто 
безпосередньо і цілеспрямовано шукає відповідну літературу, для 
широкого загалу ці всі публікації просто не існують [5]. 

Узагальнюючи проведену роботу, відзначимо, що територія 
України є багата на об’єкти, які можна використовувати для розвитку 
меморіального туризму. Найбільша група пам’ятників (пам’ятки 
радянської спадщини) охоплена туристичним бізнесом досить повно, 
інші ж лише починають розроблятись. Особливо варто відмітити таку 
проблему, як спроби віднайдення спільного для різних регіонів України 
дискурсу ставлення до жертв радянських репресій та діяльності УПА. 
Меморіальний туризм все ще практично не використовується як засіб 
популяризації доробку вчених, присвяченого трагічним подіям історії 
України (пр. – Голодомор), але існує небезпека перетворення таких 
пам’яток на черговий засіб ідеологічного впливу. Наразі позитивним 
моментом є розвиток християнського дискурсу прощення, але певну 
пересторогу викликають спроби абсолютної героїзації українців, яка не 
враховує їх ставлення до представників інших етносів. Загалом ми 
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стаємо свідками розвитку нового сегменту туристичного ринку, який 
водночас має потужний виховний потенціал. 

Для повного висвітлення стану меморіального туризму, необхідне 
також поглиблене вивчення українсько-польських меморіальних 
комплексів, а також пам’яток трагедій, які торкнулись малих народів 
України. Також необхідним є поглиблене дослідження економічного 
потенціалу цього сегменту українського туристського ринку та розробка 
програми співробітництва з державними установами. 

 
Список використаної літератури 

1. Заставецький Т. Б. «Похмурий туризм» як відображення 
трагічних подій у історії та культурі народів / Т. Б. Заставецький // 
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Вип. 1 (29). 
– 2011. – С. – 101 – 107. 2. Національний музей-меморіал жертв 
окупаційних режимів. Місія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
<http://www.lonckoho.lviv.ua/muzej/misiya>. 3. Національний музей-
меморіал жертв окупаційних режимів. Розстрільні списки [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.lonckoho.lviv.ua/arhiv/masovi-
rozstrily-1941/rozstrilni-spysky. 4. Зінченко О. Що робити з Українським 
інститутом національної пам’яті? [Електронний ресурс] / О. Зінченко. – 
Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/columns/2014/03/27/142154/. 
5. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в 
Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://archive.today/20121222074350/www.memory.gov.ua/ua/publication/c
ontent/1522.htm#selection-833.0-833.68. 

 
Аніщенко А. П., Яріко М. О. Соціокультурний потенціал 

меморіального туризму в Україні в контексті переосмислення 
історичної пам’яті 

Розглянуто реалії меморіального туризму в Україні, показано його 
роль у суспільстві, основні форми та можливі варіанти девіацій. 
Показана розбіжність між меморіалами радянського ідеологічного 
простору і меморіальним простором часів Незалежної України, зв’язок 
між меморіалом як пам’ятником та роботою по увіковічненню пам’яті 
людей, висвітлено особливості співдії наукових установ з сектором 
туристичного бізнесу в Україні. Окрему увагу приділено ролі 
меморіального туризму для розвитку громадянської відповідальності у 
суспільстві, яке переживає процеси трансформації історичної пам’яті. 

Показано значення меморіального туризму для міжнародного 
співробітництва. Відмічено регіональні відмінності розбудови 
меморіальних пам’яток та особливості їх взаємозв’язку з суспільством. 
Показано основні напрямки трансформації дискурсу історичної пам’яті в 
українському суспільстві. Приділено окрему увагу меморіалам, 
розбудованим за ініціативи інших держав. 
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Анищенко А. П, Ярико М. О. Социокультурный потенциал 

мемориального туризма в Украине в контексте процесса 
переосмысления исторической памяти 

Рассмотрены реалии мемориального туризма в Украине, показана 
его роль в обществе, основные формы и возможные варианты девиаций. 
Показана разница между мемориалами, созданніми в рамках советской 
идеологии и мемориальным пространством времен независимой 
Украины, связь между мемориалом как памятником и работой по 
увековечению памяти людей, освещены особенности сотрудничества 
между научными учреждениями и сектором туристического бизнеса в 
Украине. Особое внимание уделено роли мемориального туризма для 
развития гражданской ответственности в обществе, которое переживает 
процессы трансформации исторической памяти. Показано значение 
мемориального туризма для международного сотрудничества. Отмечены 
региональные различия развития мемориальных памятников и 
особенности их взаимосвязи с обществом. Показаны основные 
направления трансформации дискурса исторической памяти в 
украинском обществе. Уделено особое внимание мемориал, построенном 
по инициативе других государств. 

Ключевые слова: мемориальный туризм, политические репрессии, 
гражданское воспитание, Украина. 

 
Anishenko A. P., Yariko M. O. Sociocultural potential of memorial 

tourism in Ukraine in the context of reconsideration historical memory 
The issues of memorial tourism in Ukraine. The special attention is 

focused on its role in society, also on the role of the memorial tourism for the 
upbringing civil responsibility in the society, which exist in the situation of a 
transformation of historical memory. Displaying regional differences in the 
interpretation of the same historical period (the Soviet Union) – as the 
occupation (Western Ukraine), or as a period in the history of the state. 
Showing difficulty in perceiving repression of Soviet times in the lands of the 
local population in eastern Ukraine, and, therefore, the problems associated 
with the construction and the existence of a memorial dedicated to the memory 
of the repressed people. Special attention is paid to the repressed Kobzar in 
Kharkiv, shows the absence (despite the efforts of enthusiasts) effective work 
of the state for perpetuation of their memory. Showing the differences between 
the memorial complex Demyaniv Yar near Ivano-Frankivsk and 
Rutchenkivske pole in Donetsk. Outlined questions devoted to the specifics of 
the existence in Ukraine of memorials dedicated to the memory of murdered 
non-Ukrainians. The basic forms and kinds of deviations in this human actions 
are discovered. Also special attention was given to the memorial objects, 
which created at the initiative of other states. The possible areas of cooperation 
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between tourism businesses and research institutions are ainicated, also the 
role that volunteers can play in the Memorial tourism is shows. The basic 
directions impact of memorial tourism on the formation mutual to all 
Ukrainians discourse of historical memory. 

Key words: memorial tourism, political repression, civic education, 
Ukraine. 
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В. І. Осьодло, Л. М. Будагьянц  
 

ДИНАМІКА КУЛЬТУРНО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
І БОРОТЬБА ЗА НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ 

УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН 
 
Актуальність проблем динаміки національно-державницької 

ідентичності українців зумовлюється тим, що ступінь сформованості 
цього типу самовизначення громадян свідчить про розвиток соціальної 
суб’єктності їх разом як політичної нації, отже – як колективного носія 
політичного волевиявлення щодо власної спільної долі як у життєвому 
просторі власної країни, так і просторі міжнародних відносин. Метою 
даної статті є аналіз зрушень, що відбуваються в українській 
національній ідентичності протягом останніх десятиліть з врахуванням 
внутрішніх і зовнішніх чинників цього процесу.  

Cпецифіка поточного стану справ у формуванні національних 
ідентичностей загалом й національної ідентичності українців, зокрема, 
висвітлюється в сучасних соціальних дослідженнях вітчизняних і 
зарубіжних авторів. Передісторія та логіка розгортання зазначеної 
проблеми виявляється в аналізі становленні філософії української 
національної ідеї, що в ній знайшли концептуального осягнення історичні 
колізії і завдання розвитку самосвідомості українського народу й 
перетворення його на суб’єкта націо-державотворення – політичну націю. 

Окремої уваги вимагає акцентування посткласичних ракурсів 
концептуалізації національної самосвідомості, пов’язаних із 
впровадженням концепту «ідентичність» та інтерпретацією його в 
контексті питань етно-культуро-державотворення. Адже породжені 
піднесенням новоєвропейських націй поняття «геній нації», (що, як 
приклад, за Вольтером, означає «характер, звичаї, головні таланти і навіть 
пороки, що відрізняють один народ від іншого»), та «національний дух», 
(що, зокрема, Ш. Монтеск’є розуміє як утворення, сформоване впливами 
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