
Альманах науки 

 

4 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
Яремчук А.В., 

 6 курс, спец. «Туризм» д/ф 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В КАРПАТСЬКОМУ 

РЕГІОНІ 
 

Стаття присвячена стратегії розвитку історико-культурної спадщини ЮНЕСКО в Карпатському регіоні. Актуальність теми 

дослідження обумовлена тим, що незважаючи на багату історико-культурну спадщину України, досліджень теоретичних і 

практичних у цій сфері розвитку спадщини ЮНЕСКО недостатньо. На сьогоднішній день недостатня оцінка спадщини, не дає 

змогу оцінити її потенціал, який можливо використати для розвитку регіону як туристичного центру. Різноманіття історико-

культурної спадщини регіону дає поштовх для формування стратегії розвитку. Як відомо, Карпатський регіон є один з 

найбагатших регіонів України. 

Стаття присвячена визначенню історико-культурної спадщини Карпатського регіону, досліджено передумови розвитку 

туризму в регіоні, а саме визначена кількість історико-культурних пам’яток, які знаходяться в регіоні. Обґрунтування 

визначення сакральні пам’ятки і визначення сакральних об’єктів, які входять до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і 

відіграють вирішальну роль у розвитку регіону. 
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Україна – держава, що має значну кількість 

історико-культурних пам’яток, серед яких 

особливо помітне місце займають саме 

сакрально-туристичні. З незалежністю та ду-

ховним відродженням України, почав розвива-

тися сакральний, релігійний туризм, що відкри-

ває нові грані для пізнання суспільства, його 

історії та культурних надбань. У 2013 році вісім 

сакральних пам’яток було включено до Списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і з огляду на 

це, народна храмова архітектура є цінним 

об’єктом для збереження, популяри-зації та 

включення її до туристичної сфери. 

Постановка проблеми. Актуальність теми 

дослідження обумовлена тим, що незважаючи на 

багату історико-культурну спадщину України, 

досліджень теоретичних і практичних у цій 

сфері недостатньо. На сьогоднішній день 

недостатня оцінка спадщини, не дає змогу 

оцінити її потенціал, який в майбутньому 

можливо використати для розвитку регіону як 

туристичного центру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням спадщини України займались: І. 

Винокур, В. Вечерський, Р. Галишич, дерев’яні 

сакральні храми вивчав: С. Гординський. Т. 

Каткова дослідила діяльність ЮНЕСКО у сфері 

збереження культурної спадщини [5]. Відомим 

дослідником сакрально-туристичного потенціалу 

Карпатського регіону є – І. Костащук. 

Дослідженням стратегії збереження культурної 

спадщини ЮНЕСКО займається – В.В. 

Литовченко. 

Метою статті є дослідження історико-

культурної спадщини Карпатського регіону, 

розробка стратегії розвитку спадщини ЮНЕСКО 

в Карпатському регіоні, дослідження 

туристичного потенціалу Карпатського регіону 

Основні результати дослідження. Історико-

культурна спадщина – це створені у процесі 

історичного розвитку певної території пам’ятки 

матеріальної і духовної культури, які мають 

суспільно-виховне значення, важливі для форму-

вання світогляду народу, становлять пізнаваль-

ний інтерес і можуть бути використані для задо-

волення духовних і матеріальних потреб насе-

лення.  Вони відзначаються великою різноманіт-

ністю і включають історико-архітектурні, археоло-

гічні та історичні пам’ятки, твори монументально-

го мистецтва, етнографічні особливості території, 

традиційні промисли і ремесла (народні традиції, 

вірування, образотворче мистецтво тощо).  

Історико-культурна спадщина є важливою 

складовою туристично-рекреаційного потенці-

алу. Пам’ятки історії і культури відіграють особливу 

роль у розвитку туристичної діяльності, є наочним 

свідчення таланту будь-якого народу, його 

багатовікової історії [1].   

Карпатський регіон – своєрідний ареал збере-

ження культурних та духовних цінностей, націо-

нальних традицій, багатої історико-культурної 

спадщини. Все це сприяє створенню потужної 

туристичної галузі, що буде економічно вигід-

ною галуззю для регіону, стратегією його пода-

льшого розвитку, піднесення добробуту 

населення. 

Карпатський регіон України є одним із 

найпривабливіших для туристів і має всі 

можливості стати одним з найпопулярніших в 

Україні. Перспективність розвитку туристичної 
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галузі в Українських Карпатах ґрунтується на 

таких основних передумовах, як:  

- вигідне географічне розташування;  

- велика частка відносно екологічно чистих 

територій;   

- багата історична, архітектурна спадщина;   

- самобутня культура (звичаї, традиції, 

обряди);   

- автентичні народні промисли та ремесла;  

- високий рівень духовності та культури 

серед населення;  

- виразні регіональні риси, особливості 

етнічної та мовної різноманітності.  

В Українських Карпатах зосереджена значна 

кількість історико-культурних пам’яток, які 

посідають важливе місце в розвитку культурного 

туризму регіону. Тут зареєстро-вано понад 7000 

пам’яток архітектури, що складають найбільшу 

атрактивність як туристичні об’єкти. 

Сакральні пам’ятки – це культові споруди, 

сакральні ландшафти та місця, які мають 

історичне та релігійне значення а також вважа-

ються певними конфесіями як «святі» і що мо-

жуть бути використані з метою розвитку релі-

гійного туризму певного регіону. До історико-

культурних ресурсів, які відносяться до 

сакральних об’єктів, відносяться: культові 

споруди (монастирі, святилища, храми і храмо-ві 

комплекси, капели, вівтарі, ступи); природні 

об’єкти – святі джерела, колодязі, гори. 

Значний сакрально-туристичний потенціал 

України дає змогу розвивати релігійний туризм та 

паломництво. Під сакрально-туристичним 

потенціалом розуміють сукупність на означеній 

території культових споруд, які мають історичне 

та релігійне значення. 

Області Карпатського регіону входять до 

насиченого сакрально-туристичними об’єктами 

Західноукраїнської зони. Висока насиченість 

сакральними об’єктами пояснюється довготри-

валим входженням областей Карпатського 

регіону до Австро-Угорської імперії та Польщі. 

Після приєднання західних областей до 

Радянського союзу багато сакральних об’єктів 

було зруйновано. Це пов’язано насамперед із 

антирелігійною боротьбою в СРСР. 

Світова спадщина ЮНЕСКО – це видатні 

культурні та природні цінності, що вважаються 

надбанням усього людства. Об’єкти спадщини 

Всесвітньої культурної спадщини, які внесені до 

списку ЮНЕСКО, представляють величезне 

зацікавлення для всього населення планети.  

Українська історико-культурна спадщина 

величезна, вона формувалася протягом багатьох 

століть під впливом різних народів. Всесвітня 

спадщина людства має величезне значення у 

формуванні туристично привабли-вого іміджу 

України. Перша українська пам’ятка була 

включена до переліку об’єктів Світової 

спадщини ЮНЕСКО в Україні – це стара 

частина центру Львова. 

Об’єкти культурної спадщини України 

демонструють яскраві прояви культурної 

самобутності багатонаціонального населення 

нашої держави і є невід’ємною частиною 

всесвітньої культурної спадщини людства. 

ХХІ століття стало для українського 

суспільства історичним, так як надало 

можливість українській культурі відрекоменду-

вати себе в європейському культурному просторі 

завдяки своїм оригінальним історико-

культурним цінностям.  

Важливо, що дерев’яна сакральна архітек-

тура Карпатського регіону також віднесена до 

Списку всесвітньої спадщини пам’яток 

ЮНЕСКО. 21 червня 2013 року унікальні 

дерев’яні церкви внесли до цього списку. 

Загалом було внесено 16 українських церков, 8 із 

них розташовані в Польщі і 8 в Україні [4]. 

На території України розташовані низка 

цінних храмів: 

- Церква Святого Духа (у Рогатині на Івано-

Франківщині) побудована, в 1-й половині XVII 

ст., хоча й дотепер офіційно датується 1598 

роком – ця дата була віднайдена в інтер'єрі 

церкви. Попри розбіжність у думках вчених і 

дослідників храму щодо дати його споруджен-

ня, рогатинська Церква Святого Духа є одним із 

найдавніших дерев'яних храмів України.  

- Церква Святого Духа (село Потелич, 

Жовківського району на Львівщині) була 

збудована 1502 року гончарями с. Потелич на 

місці церкви Бориса і Гліба, яку спалили татари. 

Є найстарішою дерев'яною церквою Львівщини, 

а також видатною пам'яткою архітектури та 

монументального мистецтва галицької школи. 

- Церква Собору Пресвятої Богородиці (село 

Матків, Турківський район, Львівщина) – 

дерев'яна церква в селі Матків, споруджена 1838 

року. Видатна пам'ятка бойківської архітектури 

та монументального мистецтва.  

- Церква Святої Трійці (Жовква, Львівська 

область) – видатна пам’ятка архітектури та 

монументального мистецтва галицької школи. 

Першу будівлю церкви звели 1601 року.  

- Церква святого Юра (Дрогобич, 

Львівщина) – пам’ятка галицької дерев’яної 

архітектури кінця XV-початку XVI століть, одна 

з найкраще збережених і відноситься до числа 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Альманах науки 

 

6 

найкращих пам'яток давньої української 

сакральної архітектури.  

- Церква Різдва Пресвятої Богородиці (село 

Нижній Вербіж Коломийського району на Івано-

Франківщині) – дерев'яна церква в селі Нижній 

Вербіж Коломийського району Івано-Франків-

ської області, споруджена в 1756-1808 роках.  

- Церква Вознесіння Господнього (селище 

Ясеня, Рахівського району на Закарпатті).  

- Церква Вознесіння Господнього 

(Струківська) – одна з найдосконаліших 

дерев'яних церков на всій Гуцульщині, 

знаходиться в с. Ясеня, Рахівського району 

Закарпатської області.  

- Церква святого Михайла (село Ужок, 

Великоберезнянського району на Закарпатті). 

Ужоцька дерев'яна церква є своєрідною 

візитівкою Закарпаття. Це одна з найцікавіших 

споруд бойківського стилю. 

Сталий розвиток туристичної галузі 

можливий за умови існування рівноваги між 

збереженням природних і історико-культурних 

ресурсів. Ефективне використання наявного 

ресурсного потенціалу Карпатського регіону 

України можна забезпечити завдяки управлінь-

ню туристичними ресурсами, збереженню 

пам’яток. Одним з пріоритетних напрямків 

розвитку туристичного потенціалу Карпатського 

регіону є вплив держави на економічні, 

природоохоронні та соціальні чинники, шляхом 

зміни механізмів управління.  

Розвиток туристичної галузі у Карпатському 

регіоні України залежить від формування 

пріоритетних напрямів розвитку туристичної 

галузі.  

Реалізація державної політики щодо розвитку 

туристичної галузі в Карпатському регіоні має 

бути такою (рис.1): 

  
Рис. 1. Реалізація державної політики щодо розвитку туристичної галузі в Карпатському регіоні 

 

Класифікація видів туризму є основою для 

розроблення програм сталого розвиту туризму з 

використанням культурної спадщини  регіону. 

Ця класифікація дає змогу з більшою точністю 

вибрати пріоритетний для розвитку напрям ту-

ризму. Наприклад, Карпатський регіон відомий 

своїми унікальними сакральними пам’ятками, до 

яких відносять пам’ятки дерев’яної сакральної 

архітектури. 

В Карпатському регіоні існують сприятливі 

умови для розвитку туристичної індустрії, проте, 

цей потенціал не використовується туристами в 

достатній мірі, так як матеріально-технічна база 

туристично-рекреаційних об’єктів не відповідає 

сучасним вимогам і потребує значних капітало-

вкладень для переоснащення та модернізації. Іс-

нує ряд і інших проблем, які вагомо перешкод-

жають туристичному використанню історико-ку-

льтурної спадщини Карпатського регіону Укра-

їни, зокрема: недосконалість нормативно-право-

вої бази, низький рівень рекламно-інформаційно-

го забезпечення, низький рівень розвитку транс-

портної інфраструктурри та поганий стан збере-

женості багатьох об’єктів історико-культурної 

спадщини. Тільки раціональне вирішення цих 

нагальних проблем дасть змогу широко залучати 

наявні пам’ятки в туристичну галузь. 

Вивчення історико-культурної спадщини 

Карпатського регіону дозволяє встановити основ-

ні напрями раціоналізації їх використання [6]:  

- проведення заходів по збереженню, 

охороні та відновленню пам’яток культурної, 

архітектурної та природної спадщини, 

реставрації історичних місць [5];  

вивчення основних напрямів туризму

класифікація туристичних ресурсів регіону

спрямування бюджету на реалізацію певного виду туризму 

статистична звітність на обєктах туристичної галузі

визначення пріоритетних напрямів та проведення наукових 
долсіджень

участь у розробленні й реалізації міжнародних програм зі 
сталого розвитку туризму
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- збереження традицій через проведення 

мистецьких вечорів, різного роду фестивалів, що 

відображають самобутню культуру місцевого 

населення;  

- включення традиційних промислів у сис-

тему атрактивних об’єктів рекреації регіону;  

- розробка та реалізація державних програм 

з розвитку культурного туризму досліджуваного 

регіону;  

- створення високого рівня реклами та 

просування Карпатського регіону України як 

культурного центру. 

Висновки та пропозиції. Стратегія розвитку 

Карпатського регіону напряму залежить від 

наявних сакральних об’єктів. Важливим 

об’єктом у туристичних маршрутах повинні 

стати пам’ятки народної архітектури – дерев’яні 

сакральні споруди. В межах регіону вже на 

сьогоднішній день функціонують екскурсії 

дерев’яними храмами спадщини ЮНЕСКО. 

Сакральне мистецтво Карпатського регіону 

характеризується своєю унікальністю і особливо 

впливає на емоції та почуття віруючих. Регіон 

може стати одним із найбільш розвинених при 

правильному акцентуванні уваги на історико-

культурних пам’ятках, поверненню їм минулої 

величі, і популяризації їх серед населення. 
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Яремчук А.В. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ 

Статья посвящена стратегии развития историко-культурного наследия ЮНЕСКО в Карпатском регионе. Актуальность темы 

исследования обусловлена тем, что несмотря на богатое историко-культурное наследие Украины, исследований теоретических и 

практических в этой сфере развития наследия ЮНЕСКО недостаточно. На сегодняшний день недостаточная оценка наследства, не 

позволяет оценить ее потенциал, который возможно использовать для развития региона как туристического центра. Многообразие 

историко-культурного наследия региона дает толчок для формирования стратегии развития. Как известно, Карпатский регион 

является одним из самых богатых регионов Украины. 

Статья посвящена определению историко-культурного наследия Карпатского региона, исследованы предпосылки развития туризма в 

регионе, а именно определенное количество историко-культурных памятников, находящихся в регионе. Обоснование определения 

сакральные памятники и определения сакральных объектов, входящих в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и играют решающую 

роль в развитии региона. 

Ключевые слова: стратегия развития, культурные ценности, историко-культурное наследие, ЮНЕСКО, Карпатский регион, 

туристический потенциал, сакральные памятники. 

 

Yaremchuk A.  

UNESCO HERITAGE DEVELOPMENT STRATEGY IN THE CARPATHIAN REGION 

The article is devoted to the development strategy of the UNESCO world historical and cultural heritage in the Carpathian region. The urgency of the 

research topic is due to the fact that, despite the rich historical and cultural heritage of Ukraine, research on the theoretical and practical aspects of 

the development of the UNESCO heritage is not completed. As a result of the insufficient heritage assessment, we are not allowed to assess its 

potential, which can be used to develop the region as a tourist destination. The diversity of the historical and cultural heritage of this region gives 

impetus to the development of the strategy. As you might know, the Carpathian region is one of the richest regions of Ukraine. 

The article is devoted to the definition of the historical and cultural heritage of the Carpathian region; the preconditions for the Carpathian region 

tourism development were explored, namely defined the amount of historical and cultural monuments located in the region. The definition of sacred 

monuments and objects, which are included in the UNESCO World Heritage List, were grounded. They play a crucial role in the development of the 

region. 

Keywords: development strategy, cultural values, historical and cultural heritage, UNESCO, Carpathian region, tourist potential, sacred sights 


