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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розширення предметної області  суспільної географії 

зумовлює необхідність комплексного вивчення не тільки матеріальних, але й 

духовних аспектів людської діяльності в межах регіонів. Поняття сакрального 

простору залишається дискусійним у науковій  думці і більш вивчене з точки 

зору релігієзнавства, соціології, але недостатньо осмислене у географічній 

літературі. Тому існує необхідність обґрунтування змісту, функцій, 

класифікаційних ознак, структурних елементів сакральних просторів регіону на 

засадах суспільної географії.  

Територіальна організація сакральних просторів регіону характеризується 

неоднорідністю конфесійної структури, походження та напрямів їх 

використання. Відповідно, актуальним науковим завданням є виявлення 

факторів і особливостей формування та розміщення сакральних просторів з 

метою обґрунтування перспективних шляхів їх поліфункціонального 

використання.  

Територією дослідження обрано Подільський регіон у складі Вінницької, 

Хмельницької та Тернопільської областей. Він характеризується вигідним 

географічним положенням та володіє значними сакральними ресурсами (велика 

кількість релігійних об’єктів, паломницьких центрів) для розвитку релігійної 

діяльності, релігійного туризму та паломництва. Проте поки що відсутні 

комплексні суспільно-географічні дослідження сакральних просторів 

Подільського регіону. Вищезазначене обумовлює актуальність дослідження та 

вибір теми дисертаційної роботи. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці 

українських та зарубіжних вчених, які містять основні положення теорії 

суспільної географії, географії релігії та туризму, зокрема О. Бейдика, 

О. Вісьтак, М. Дністрянського, С. Іщука, Л. Ключко, А. Ковальчука, 

І. Костащука, О. Кучабського, О. Любіцевої, К. Мезенцева, Л. Нємець, 

Я. Олійника, С. Павлова, В. Патійчука,  М. Пістуна, І. Ровенчака, С. Романчука, 

О. Топчієва, О. Шаблія, Л. Шевчук та інших вчених.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами кафедри 

економічної та соціальної географії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка щодо вивчення суспільно-географічних аспектів 

релігійної сфери в Україні. Також дисертаційне дослідження тісно пов’язане з 

проектом прикладних досліджень «Ландшафтне обґрунтування проектів 

охорони етнокультурної спадщини» (№ державної реєстрації 0116U000112) 

кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. 

Метою дослідження є оцінка факторів формування та розміщення, аналіз 

територіальної організації та обґрунтування перспективних напрямів 

використання сакральних просторів Подільського регіону. Для досягнення 
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поставленої мети було визначено такі завдання: 

- проаналізувати попередні дослідження сакральних просторів, визначити 

функції, класифікаційні ознаки та структурні елементи сакральних просторів на 

засадах суспільної географії; 

- сформулювати методику суспільно-географічного дослідження 

сакральних просторів регіону; 

- визначити ключові фактори формування та розміщення сакральних 

просторів Подільського регіону;  

- проаналізувати територіально-конфесійну структуру сакральних 

просторів Подільського регіону;  

- виявити особливості функціонально-генетичної структури сакральних 

просторів Подільського регіону; 

- обґрунтувати критерії та провести сакрально-географічне районування 

території Подільського регіону; 

- визначити проблеми та обґрунтувати перспективні напрями  

використання сакральних просторів Подільського регіону. 

Об'єктом дослідження є сакральні простори Подільського регіону у 

складі Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей. Предметом 

дослідження є територіально-часові особливості формування та використання 

сакральних просторів Подільського регіону.  

Методи дослідження. Основними теоретико-методологічними підходами 

дисертаційного дослідження є системно-структурний, територіальний, 

історичний. Для дослідження сакральних просторів Подільського регіону 

використовувались загальнонаукові та конкретнонаукові методи дослідження. 

Серед міждисциплінарних методів використано системний аналіз і синтез, 

методи індукції, дедукції, літературний (при обґрунтуванні теоретико-

методичних основ дослідження сакральних просторів, аналізі поняттєво-

термінологічного апарату), статистичний, динамічного та системно-

структурного аналізу (для територіально-часового аналізу використання 

сакральних просторів, оцінки факторів їх формування). Серед 

конкретнонаукових (спеціальних) методів використано методи історико-

географічного аналізу (при дослідженні особливостей формування, розміщення 

та використання сакральних просторів Поділля), порівняльно-географічний 

(при аналізі територіально-конфесійної та функціонально-генетичної структури 

сакральних просторів Подільського регіону), таксономічного групування (для 

оцінки інтенсивності релігійної діяльності в регіоні), картографічний (при 

аналізі територіальних відмін у формуванні та використанні сакральних 

просторів Подільського регіону), районування (при виділенні сакрально-

географічних районів).  

Інформаційну базу дослідження склали матеріали Управління у справах 

національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації, Управління 

культури, національностей, релігії та туризму Хмельницької облдерж-

адміністрації та Департаменту культури, релігій та національностей 

Тернопільської облдержадміністрації, дані Держкомстату України, Головного 
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управління статистики Вінницької, Хмельницької та Тернопільської обласних 

державних адміністрацій, архівні матеріали Вінницької області, законодавчі та 

нормативно-правові документи, статистичні щорічники та інформаційні 

матеріали Релігійно-інформаційної служби України, офіційні сайти конфесій та 

результати власних спостережень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів:  

вперше: 

- дано оцінку факторів формування та розміщення сакральних просторів 

Подільського регіону в різні історичні періоди, зокрема виявлено визначальний 

вплив природних та суспільно-географічних (етнічного, релігійного, 

політичного, соціального) факторів;  

- виявлено особливості територіально-конфесійної, генетичної та 

функціональної структури сакральних просторів Подільського регіону, зокрема 

полімасштабної територіально-конфесійної неоднорідності, переважання 

релігійних сакральних просторів, монофункціональності у їх використанні; 

-   проведено сакрально-географічне районування території Подільського 

регіону за критеріями спільності географічного положення, подібності 

конфесійної структури, рівнів забезпеченості населення релігійними громадами 

та культовими об’єктами, інтенсивності релігійної діяльності, наявності 

сакральних просторів певного територіально-ієрархічного рівня, генезису та 

функціонального спрямування; 

вдосконалено: 

- методичні основи суспільно-географічного дослідження сакральних 

просторів регіону, зокрема розроблено методику визначення центрів сакрально-

географічних районів за показником інтенсивності релігійної діяльності, 

бальної оцінки атрактивності, доступності та пристосованості сакральних 

просторів для здійснення туристичної діяльності; 

- уточнено поняття сакральний простір як специфічної територіальної 

структури, що характеризується зосередженням природних або створених 

людиною об’єктів з особливими духовними властивостями, які 

використовуються населенням, і виконує комунікативну, консолідуючу, 

лікувальну, захисну та природоохоронну функції; 

отримало подальший розвиток: 

- наукові положення суспільно-географічного дослідження сакральних 

просторів, зокрема узагальнено підходи до дослідження сакральних просторів, 

визначено їх функції, класифікаційні ознаки (територіальна, генетична, 

функціональна), структурні елементи (горизонтальна та вертикальна 

структури); 

- обґрунтування перспективних напрямів використання сакральних 

просторів Подільського регіону з урахуванням виявлених проблем та 

особливостей, зокрема з точки зору поліфункціонального використання 

сакральних просторів шляхом забезпечення ефективної взаємодії ресурсного 

забезпечення, споживання та організації використання в туристичній 

діяльності. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Дисертаційне дослідження робить внесок в теорію суспільної географії в 

цілому і сакральної географії зокрема з точки зору обґрунтування функцій, 

класифікаційних ознак, структуризації сакральних просторів, оцінки факторів 

їх формування та розміщення.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у виявленні 

територіально-часових особливостей формування та використання сакральних 

просторів Подільського регіону. Розроблена методика може бути основою для 

подальших досліджень сакральних просторів інших регіонів України.  

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

навчальному процесі вищих навчальних закладів, у практичній діяльності 

державних структур (Державного комітету України у справах релігій, обласних 

(регіональних, міських) управлінь (відділів) у справах релігій) для оптимізації 

процесів територіального управління. Робота може бути інформаційним 

джерелом для прийняття рішень щодо використання сакральних просторів 

керівниками релігійних та туристичних організацій Вінницької, Хмельницької 

та Тернопільської областей. 

Результати дисертаційного дослідження використані у навчальному 

процесі природничо-географічного факультету Вінницького державного 

педагогічного університету імені М. Коцюбинського (довідка № 21/1038 від 

16.05.2017 р.) при викладанні дисциплін «Основи суспільної географії», 

«Основи соціальної географії», «Економічна та соціальна географія України», 

«Географія області». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

роботою автора, у якій викладено результати власного суспільно-географічного 

дослідження сакральних просторів Поділля. Автором вперше дано оцінку 

факторів формування та розміщення сакральних просторів Подільського 

регіону, виявлено особливості їх територіально-конфесійної, генетичної та 

функціональної структури, проведено сакрально-географічне районування 

регіону. З наукових публікацій, які опубліковані у співавторстві, використані 

лише ті положення, розробка яких належить особисто автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та 

отримані результати доповідались на наступних конференціях, симпозіумах та 

з’їздах національного та міжнародного рівнів: Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Соціально-економічний 

розвиток України в умовах світової фінансової нестабільності» (Вінниця, 2014); 

Х Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова промисловість 

європейського континенту – 2014» (Прага, 2014); V Могилів-Подільській 

науково-краєзнавчій конференції (Могилів-Подільський, 2015); Всеукраїнській 

студентській науковій конференції «Актуальні питання географічних, 

біологічних, хімічних наук» (Вінниця, 2015); VІ Всеукраїнській (з міжнародною 

участю) науково-практичній конференції «Географія та екологія: наука і освіта» 

(Умань, 2016); І Мурованокуриловецькій науково-практичній конференції 

(Муровані Курилівці, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Географические аспекты устойчивого развития регионов» (Гомель, 2017); ХХ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Харків, 

2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць 

загальним обсягом 5,3 друкованих аркушів (у тому числі 5,1 друкованих 

аркушів належать автору особисто). Серед них 5 статей у вітчизняних наукових 

фахових виданнях загальним обсягом 2,6 друкованих аркушів (у тому числі 2,6 

друкованих аркушів – авторські), 1 стаття в зарубіжному виданні (0,9 

друкованих аркушів). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок, з них основного тексту – 

149 сторінок, список використаних джерел охоплює 17 сторінок (171 

найменування, у тому числі 12 – зарубіжних). Дисертація містить 22 таблиці, 26 

рисунків.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єктно-предметну область 

дослідження, охарактеризовано теоретичні та методичні основи дослідження, 

розкрито наукову новизну одержаних результатів, їх теоретичну і практичну 

цінність, охарактеризовано апробацію результатів дослідження, структуру 

роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

сакральних просторів регіону» проаналізовано попередні дослідження 

сакральних просторів, визначено функції, класифікаційні ознаки та структурні 

елементи сакральних просторів з точки зору суспільної географії, 

сформульовано методику суспільно-географічного дослідження сакральних 

просторів регіону.  

Аналіз попередніх досліджень дозволяє зробити висновок, що 

територіальні (просторові) аспекти релігійної (сакральної) діяльності 

розглядаються в рамках чотирьох підходів залежно від об’єкту дослідження: 

вивчення релігійних просторів, сакральних просторів, сакральних ландшафтів 

або сакральних територій. На нашу думку, найбільш комплексним є другий 

підхід, що передбачає дослідження сакральних просторів. Сакральний простір 

– це специфічна територіальна структура, що характеризується зосередженням 

природних або створених людиною об’єктів з особливими духовними 

властивостями, які використовуються населенням, і виконує комунікативну, 

консолідуючу, лікувальну, захисну та природоохоронну функції. 

Найдоцільніше класифікацію сакральних просторів здійснювати за трьома 

критеріями – територіальним, генетичним та функціональним. Територіальна 

класифікація передбачає виділення сакральних мікро-, мезо- та макропросторів, 
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генетична – природних, релігійних та історичних сакральних просторів; 

функціональна – моно- та поліфункціональних сакральних просторів (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Класифікація сакральних просторів 

Класифікація Критерії Види сакральних просторів 

Територіальна 
За територіаль-

ним масштабом  

- сакральні мікропростори (локальні); 

- сакральні мезопростори (регіональні) ; 

- сакральні макропростори (світові). 

Генетична 
За походженням 

 

- релігійні (православні, католицькі, 

протестантські, юдейські, буддистські 

тощо); 

- природні; 

- історичні. 

Функціональна 

За використан-

ням (релігійним 

напрямом, 

конфесією) 

- монофункціональні (моноконфесійні: 

язичницькі, християнські (православні, 

католицькі, протестантські), юдейські, 

ісламські); 

- поліфункціональні (поліконфесійні). 
 

У сакральних просторах виділено вертикальну та горизонтальну 

структури. Вертикальна структура визначається на основі географічного поділу 

на області «верху» (гірські масиви, окремі вершини гір як сакральні об’єкти), 

«середини» (наземні сакральні об’єкти різного генезису) і «низу» (печерні 

комплекси, інші підземні сакральні об’єкти). У горизонтальній структурі 

сакральних просторів виділено дві складові: центр та периферію (рис. 1). 

Центрами сакральних просторів є культові, святі місця, так звані «місця сили» 

(або «намолені місця»), духовні центри, релігійні споруди. Периферію 

сакрального простору формують «споживачі» (релігійні, туристичні організації, 

музеї, об’єкти природно-заповідного фонду, туристи та паломники) та 

інфраструктурні об’єкти (заклади готельно-ресторанного господарства, заклади 

відпочинку та розваг, транспортні та пішохідні шляхи) тощо.  
 

 

Рис. 1. Горизонтальна структура сакральних просторів  

 
 
 
 
 
 

   Периферія:                                                                      Периферія: 

  «споживачі»                і            інфраструктура 

 

 

Центр 

Культові, 

святі місця  

«Місця 

сили»  

Духовні центри, 

релігійні споруди 

Релігійні 

організації, 

паломники 

Музеї, 
об’єкти ПЗФ, 

туристичні 
організації, 

туристи 

Заклади го-
тельно-ресто-

ранного госпо-
дарства, закла-
ди відпочинку 

та розваг 

Транспортні 

та пішохідні 

шляхи  
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Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів передбачає 

виконання чотирьох етапів: теоретичного, оціночного, аналітико-синтетичного 

та конструктивного. На кожному етапі дослідження використовується 

відповідний набір методів. На теоретичному етапі доцільним є використання 

методів структуризації, індукції та дедукції, літературного; на оціночному етапі 

– порівняльно-географічного та картографічного методів, методу історико-

географічного аналізу; на аналітико-синтетичному етапі застосовуються 

статистичний, картографічний, порівняльний методи, методи динамічного та 

системно-структурного аналізу; на конструктивному етапі доцільним є 

використання методів таксономічного групування, районування та 

картографічного моделювання.  

У другому розділі «Фактори формування та розміщення сакральних 

просторів Подільського регіону» обґрунтовано територію дослідження, 

визначено ключові фактори формування та розміщення сакральних просторів 

Подільського регіону в різні історичні періоди. 

У наявних сітках релігійно-географічного районування України Поділля не 

виділяється як окремий регіон. В одних сітках воно входить до складу більшого 

регіону (Західного – О. Шаблій, 1994; Л. Шевчук, 1999), в інших – 

«розривається» між різними регіонами (В. Патійчук, 1995; С. Павлов, К. 

Мезенцев та О. Любіцева,  1998; А. Ковальчук, 1999). Проте, враховуючи, що 

Подільський регіон має особливе географічне положення (будучи «коридором» 

між Східною та Західною Церквою), володіє значними сакральними (велика 

кількість релігійних об’єктів, паломницьких центрів) та природними 

(сприятливими кліматичними умовами, рівнинними і передгірськими 

ландшафтами, спелеологічними об’єктами) ресурсами для розвитку релігійної 

діяльності, релігійного туризму та паломництва, в якості об’єкту дослідження 

обрано Подільський регіон у складі Вінницької, Хмельницької та 

Тернопільської областей.  

На ранніх етапах освоєння території Подільського регіону місцеві 

вірування складалися переважно під впливом природних чинників. 

Найістотнішими природними факторами, що вплинули на формування і 

розвиток сакральних просторів регіону, є природні умови (рельєф, сприятливий 

клімат і т.п.); забезпеченість території мінеральними ресурсами, рослинами, 

іншими об’єктами, що наділені «лікувальними» властивостями; географічне 

положення; мальовничі краєвиди. Сакральні простори формувались передусім 

під дією і для потреб релігійних обрядів, різноманітних духовних практик. Для 

регіону характерна традиція сакралізації довкілля в процесі 

природокористування, тобто надання духовності певним природним об’єктам, 

що і стало ключовим фактором формування сакральних просторів. Головна 

закономірність їх поширення обумовлена неоднорідністю природно-

історичного простору регіону. 

Виникнення та розвиток сакральних просторів Поділля має свої 

особливості у різні етапи історичного розвитку держави, що мало величезний 

вплив на їх виникнення, поширення та розвиток. Виділено такі етапи 
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формування сакральних просторів Поділля: язичницький (дохристиянський) 

етап; період Київської Русі; литовсько-польський період; доба Гетьманщини; 

доба імперії; радянська доба; сучасний етап. 

У формуванні та розвитку сакральних просторів Поділля ключову роль 

відіграли суспільно-географічні фактори (релігійний, етнічний, політичний, 

соціальний, психологічний). Сакральні простори Поділля є важливим 

надбанням національної культури населення, відображені в певних сакральних 

елементах, зокрема в церковній архітектурі, народних традиціях богослужінь, 

культових обрядів тощо.  

Релігійний фактор є вирішальним у виникненні та розвитку сакральних 

просторів. На Поділлі функціонують 41 конфесія (у Вінницькій області – 35, 

Хмельницькій – 41, Тернопільській – 21), що включають ряд структурних 

підрозділів, зокрема, релігійні громади, культові споруди, управління, 

навчальні духовні заклади, релігійні місії, недільні школи тощо. Православ’я є 

домінуючим напрямом на території Поділля за кількістю релігійних громад та 

культових споруд. У Хмельницькій області на православні громади припадає 

68,2%, Вінницькій – 64,6%, Тернопільській – 38,4%. Серед православних 

кількісно переважають громади Української православної церкви Московського 

патріархату (УПЦ МП) – 64,3% всіх православних громад.  

У межах Поділля знаходиться 7 єпархій УПЦ МП (по 3 у Вінницькій та 

Хмельницькій областях, 1 – у Тернопільській). Водночас 4 єпархії Української 

православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) зосереджені 

протилежним чином (по 1 у Вінницькій та Хмельницькій областях та 2 – у 

Тернопільській області). Православні громади розподілені між областями 

нерівномірно: 49,0% громад УПЦ МП зосереджено у Вінницькій області, 46,4% 

– у Хмельницькій і лише 5,6% – у Тернопільській; 40,0% громад УПЦ КП 

сконцентровано у Тернопільській області, 31,6% – у Вінницькій, 28,4% – у 

Хмельницькій області. У межах областей також спостерігається суттєва 

територіальна диференціація (рис. 2, 3).  

Територія Подільського регіону входить до складу двох митрополій 

Української греко-католицької церкви (УГКЦ) – Тернопільсько-Зборівської 

(Тернопільсько-Зборівська, Бучацька єпархії на Тернопільщині та Кам'янець-

Подільська на Хмельниччині) та Київської (Вінницьке протопресвітерство 

Київської архиєпархії); двох дієцезій Римо-Католицької церкви (РКЦ) – 

Львівської архідієцезії (Тернопільська область) та Камянець-Подільської 

дієцезії (Хмельницька і Вінницька області). 90,0% всіх громад УГКЦ 

зосереджено у Тернопільській області, на Хмельницьку і Вінницьку припадає 

відповідно 8,0% та 2,0%. Водночас концентрація громад РКЦ вища у двох 

останніх: на Хмельницьку область припадає 38,3%, Вінницьку – 35,4%, 

Тернопільську – 26,3%.  

 



9 

 

 
Рис. 2. Концентрація релігійних громад УПЦ МП у Подільському регіоні 

(у розрахунку на 10 тис. осіб, 2016 р.) 

 
Рис. 3. Концентрація релігійних громад УПЦ КП у Подільському регіоні 

(у розрахунку на 10 тис. осіб, 2016 р.) 
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Розвиток сакральних просторів, з одного боку, є результатом процесу 

освоєння території представниками різних етнічних груп, з іншого – 

віддзеркалює загальноукраїнські тенденції розвитку релігійної сфери, що 

проявляються у зростанні кількості та якісній диференціації релігійних громад, 

активізації релігійної діяльності та зростанні ролі релігії в суспільному житті. 

У третьому розділі «Територіальна організація сакральних просторів 

Подільського регіону» проаналізовано територіально-конфесійну структуру 

сакральних просторів Подільського регіону, виявлено особливості 

функціонально-генетичної структури сакральних просторів Подільського 

регіону, обґрунтовано критерії та проведено сакрально-географічне 

районування досліджуваної території. 

Подільський регіон  характеризуються територіальною-конфесійною 

неоднорідністю, що проявляється на різних масштабах дослідження. В цілому 

на рівні регіону кількісно переважають православні сакральні простори.  

Водночас на рівні областей така ж тенденція характерна для Вінницької та 

Хмельницької областей, а у Тернопільській області переважають греко-

католицькі сакральні простори. У свою чергу, в межах областей теж 

спостерігаються територіально-конфесійні відмінності. У північній частині 

Тернопільської області переважають православні сакральні простори і майже 

відсутні греко-католицькі. На території Вінницької та Хмельницької областей 

зосереджена підвищена частка римо-католицьких сакральних просторів, які 

майже відсутні у Тернопільській області. 

У розпорядженні релігійних організацій на території Подільського регіону 

перебуває понад 3 тис. культових споруд, у тому числі 42,6% – у 

Тернопільській області, 30,7% – у Хмельницькій, 26,8% – у Вінницькій області. 

Якщо майже половина (47,8%) всіх культових споруд використовується УПЦ 

МП (22,2% – УГКЦ, 14,5% – УПЦ КП), то більшість монастирів (35,5%) 

належить РКЦ (26,9% – УГКЦ, 22,6% – УПЦ МП).  

У генетичній структурі сакральних просторів Подільського регіону значно 

переважають релігійні сакральні простори. Більшість з них представлено 

культовими спорудами – пам’ятками архітектури. Найбільші сакральні 

простори сформувалися на території Тернопільської області навколо 

православного архітектурно-храмового комплексу Свято-Успенської 

Почаївської Лаври та греко-католицького архітектурно-храмового 

комплексу Зарваницького духовного центру. Особливу цінність мають понад 

520 дерев’яних храмів – пам’яток сакральної архітектури, з яких 34 внесено до 

реєстру пам’яток архітектури державного значення. Розподіл сакральних 

просторів на території Вінницької області представлено на рис. 4. 

Найпоширенішими сакральними просторами природного походження на 

Поділлі є цілющі джерела (5 на території Вінницької області, 4 – 

Тернопільської та 2 – Хмельницької області), а також Гора Божа (частина 

Кременецьких гір), що є місцем паломництва через повідомлення про появу тут 

Богоматері. Історичні сакральні простори розміщені у межах державного 

історико-археологічного заповідника «Буша» на Вінниччині та численних 
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меморіальних комплексів і окремих пам’ятників жертвам Голодомору та 

загиблим у Другій світовій війні. 

 

 

Рис. 4. Сакральні простори Вінницької області  

 

Сакральні простори Поділля використовуються переважно у двох 

напрямах: з релігійною метою або для цілей туризму та паломництва. У 

функціональному відношенні переважають монофункціональні сакральні 

простори, які використовуються з релігійною метою. Поступово зростає частка 

поліфункціональних сакральних просторів, які поряд із релігійною метою 

використовуються для цілей релігійного туризму та паломництва. В цілому 

рівень використання сакральних просторів регіону для туристичних цілей є 

порівняно низьким. Головними об’єктами релігійного туризму та паломництва 

виступають собори, монастирі, чудотворні ікони та цілющі джерела. Серед 

інших напрямів використання сакральних просторів – створення музеїв, а також 

інтернатів та дитячих будинків. Частина сакральних просторів взагалі не 

використовується. 
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З метою оцінки туристичного потенціалу сакральних просторів Поділля 

розроблено систему бальної оцінки атрактивності (привабливості), доступності 

та пристосованості сакральних просторів для здійснення туристичної 

діяльності. В якості кейсу для апробації запропонованої методики обрано 

Вінницьку область, в межах якої визначено монастирі, церкви та костели, що 

мають найбільші перспективи для залучення у туристичний обіг.  

З метою узагальнення проведено сакрально-географічне районування 

території Подільського регіону. В основу сакрально-географічного районування 

покладено такі критерії: спільність географічного положення, подібність 

конфесійної структури релігійних громад та інших релігійних організацій, 

близькі за значенням показники забезпеченості населення релігійними 

громадами, інтенсивності релігійної діяльності, рівня забезпеченості 

культовими об'єктами, наявність сакральних просторів певного територіально-

ієрархічного рівня, генезису та функціонального спрямування. 

Сакрально-географічний район – значна частина території регіону, що 

об’єднує кілька адміністративних районів, у межах яких спостерігається 

своєрідна територіальна організація релігійної діяльності та формується 

відносно однорідний інтегральний сакральний простір. У межах сакрально-

географічних районів виділяються елементи їх територіальної структури  – 

сакрально-географічні ядра, вузли, центри та пункти.  

Для визначення центрів сакрально-географічних районів та спільних ознак 

адміністративних районів, що входять до їх складу, обраховано показник 

інтенсивності релігійної діяльності. Найвищі його значення спостерігаються у 

містах Вінниця, Ладижин, Могилів-Подільський, Вінницькому, 

Тростянецькому та Могилів-Подільському районах (Вінницька область), місті 

Хмельницькому, Хмельницькому, Шепетівському, Славутському та Кам’янець-

Подільському районах (Хмельницька область), місті Тернопіль, 

Тернопільському, Чортківському та Кременецькому районах (Тернопільська 

область). Найнижчі показники інтенсивності релігійної діяльності характерні 

для Оратівського, Погребищанського, Мурованокуриловецького (Вінницька), 

Ярмолинецького, Новоушицького, Старосинявського (Хмельницька), 

Підгаєцького та Підволочиського (Тернопільська область) районів.  

З врахуванням вищезазначених критеріїв на території Подільського 

регіону виділено дев’ять сакрально-географічних районів: Вінницький, 

Тростянецький, Могилів-Подільський, Хмельницький, Шепетівський, 

Кам'янець-Подільський, Тернопільський, Чортківський, Кременецький (рис. 5). 

Найбільшим є Вінницький сакрально-географічний район, в межах якого 

знаходяться управлінські центри, релігійні громади майже усіх конфесій, низка 

важливих сакральних просторів, найменшим – Кременецький, в якому 

розміщено місто Почаїв – один з найбільших сакрально-географічних центрів 

регіону. 
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Рис. 5. Сакрально-географічні райони Поділля  

 

У четвертому розділі «Проблеми та перспективи використання 

сакральних просторів Подільського регіону» визначено проблеми та 

обґрунтовано перспективні напрями  використання сакральних просторів 

Подільського регіону в розрізі виділених сакрально-географічних районів, 

запропоновано перспективні туристичні маршрути, спрямовані на активізацію 

використання сакральних просторів. 

Ефективне поліфункціональне використання сакральних просторів 

Подільського регіону ускладнюється через наявність низки проблем, значною 

мірою пов’язаних із обмеженим їх використанням лише для цілей релігійної 

діяльності. В цілому проблеми використання сакральних просторів у 

Подільському регіоні доцільно об’єднати в такі групи: проблеми 

інфраструктурного забезпечення, проблеми інформаційного забезпечення, 

проблеми ефективного регіонального менеджменту щодо використання 

сакральних просторів.  

Сакральні простори Подільського регіону є перспективними для розвитку 

релігійної, туристичної, наукової діяльності та здійснення паломництва. 

Можливості використання сакральних просторів у туристичній діяльності 

визначаються трьома ключовими складовими: ресурсним забезпеченням, 

споживанням та організацією використання.  

Ресурсне забезпечення включає три види ресурсів – власне сакральні 

(релігійні) об’єкти як туристичні ресурси, туристично-інфраструктурні ресурси 

та інформаційні ресурси. Оптимізація використання сакральних просторів 

Поділля, зростання попиту на них та збільшення їхньої ролі у економічному 

розвитку регіону потребує збереження та реконструкції сакральних об’єктів, 

проведення інформаційних заходів з популяризації використання сакральних 

просторів, розвиток туристичної та транспортної інфраструктури регіону. 

Вінницький 

Тростянецький 

Могилів-Подільський 

Хмельницький 

Шепетівський 

Кам’янець-Подільський 

Тернопільський 

Чортківський 

Кременецький 



14 

 

Активізація використання сакральних просторів пов’язана із підвищенням 

зацікавленості потенційних споживачів сакрально-туристичних послуг 

(віруюче населення, туристи, паломники, науковці) з урахуванням їх вікових, 

етнічних, соціальних та інших особливостей, що передбачає просторове 

поширення інформації про сакральні простори Подільського регіону, залучення 

населення до участі у заходах релігійного спрямування, забезпечення продажу 

супутніх товарів тощо. Організацію використання сакральних просторів 

забезпечують, з одного боку, релігійні організації, з іншого – міська влада, 

управління у справах національностей та релігій облдержадміністрацій, 

громадські організації та туристичні фірми. Пріоритетами організаційної 

діяльності з оптимізації використання сакральних просторів є здійснення 

правових та організаційно-економічних заходів, спрямованих на забезпечення 

обліку, паспортизації та моніторингу використання сакральних просторів; 

організацію сучасних інформаційно-просвітницьких заходів; видання наукових 

та науково-популярних праць сакрально-географічної тематики; розробку та 

організацію туристичних та паломницьких маршрутів. З цією метою на 

прикладі Вінницької області обґрунтовано та розроблено туристичні маршрути 

релігійного, релігійно-історичного та релігійно-архітектурного змісту, що 

включають сакральні простори різних конфесій, мають архітектурно-історичну 

цінність та можуть бути адаптовані для потреб туристів та паломників, зокрема 

маршрути «Відомими духовними святинями», «Монастирями Вінниччини», 

«Православними святинями», «Святинями півдня Вінницької області», 

«Духовна Вінниця».  

Залежно від поєднання наявних ресурсів та ключових проблем визначено 

загальні та специфічні для кожного сакрально-географічного району 

перспективні напрями використання сакральних ресурсів. Найбільший 

сакрально-туристичний потенціал мають Вінницький, Тернопільський, 

Кам’янець-Подільський та Кременецький сакрально-географічні райони, що 

пов’язано з порівняно високим рівнем забезпеченості сакральними ресурсами, 

вищим рівнем організації використання сакральних просторів (у тому числі за 

рахунок наявності великих паломницьких центрів), вищою доступністю та 

достатнім рівнем розвитку інфраструктури. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Сакральний простір – це специфічна територіальна структура, що 

характеризується зосередженням природних або створених людиною об’єктів з 

особливими духовними властивостями, які використовуються населенням, і 

виконує комунікативну, консолідуючу, лікувальну, захисну та 

природоохоронну функції. Основними критеріями класифікації сакральних 

просторів є територіальний (сакральні мікро-, мезо- та макропростори), 

генетичний (природні, релігійні та історичні сакральні простори) та 

функціональний (моно- та поліфункціональні сакральні простори). Сакральні 



15 

 

простори характеризуються наявністю горизонтальної (визначається на основі 

співвідношення центру і периферії) та вертикальної структури (визначається на 

основі географічного поділу на області «верху» – гори, вершини, «середини» – 

наземні сакральні об’єкти і «низу» – печери, підземні сакральні об’єкти).  

2. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних 

просторів передбачає здійснення чотирьох етапів, на кожному з яких доцільним 

є застосування певного набору методів: теоретичного (методи системного 

аналізу і синтезу, індукції та дедукції, літературний), оціночного (методи 

порівняльно-географічний, картографічний, історико-географічного аналізу), 

аналітично-синтетичного (методи статистичний, картографічний, порівняльно-

географічний, динамічного та системно-структурного аналізу) та 

конструктивного (методи таксономічного групування, районування та 

картографічного моделювання). 

3. На ранніх етапах освоєння території Подільського регіону сакральні 

простори формувалися переважно під впливом природних чинників, передусім 

природних умов, забезпеченості мінеральними та іншими природно-

лікувальними ресурсами, естетично привабливих ландшафтів. У подальшому 

вирішальну роль відігравали суспільно-географічні фактори: релігійний, 

етнічний, політичний, соціальний. У процесі формування та використання 

сакральних просторів Подільського регіону доцільно виділити язичницький 

(дохристиянський), періоду Київської Русі, литовсько-польського періоду, доби 

Гетьманщини, доби імперії, радянської доби та сучасний етапи. 

4. Подільський регіон  характеризуються територіальною-конфесійною 

неоднорідністю, що проявляється на різних масштабах дослідження: на рівні 

регіону (кількісно переважають православні сакральні простори); на рівні 

адміністративних областей (у Вінницькій та Хмельницькій областях 

переважають православні, а в Тернопільській – греко-католицькі сакральні 

простори); у межах областей (специфічні територіально-конфесійні 

відмінності). У генетичній структурі сакральних просторів Подільського 

регіону значно переважають релігійні сакральні простори, більшість з яких 

представлено культовими спорудами – пам’ятками архітектури; 

найпоширенішими природними сакральними просторами є цілющі джерела, 

історичними сакральними просторами – меморіальні комплекси і окремі 

пам’ятники жертвам Голодомору та загиблим у Другій світовій війні.  

5. У функціональному відношенні переважають монофункціональні 

сакральні простори, які використовуються з релігійною метою. Поступово 

зростає частка поліфункціональних сакральних просторів, які поряд із 

релігійною метою використовуються для цілей релігійного туризму та 

паломництва. У розпорядженні релігійних організацій на території 

Подільського регіону перебуває понад 3 тис. культових споруд, у тому числі 

42,6% – у Тернопільській області, 30,7% – у Хмельницькій, 26,8% – у 

Вінницькій області. Майже половина (47,8%) всіх культових споруд 

використовується УПЦ МП. Головними об’єктами релігійного туризму та 

паломництва виступають собори, монастирі, чудотворні ікони та цілющі 
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джерела. З метою оцінки туристичного потенціалу сакральних просторів 

Поділля розроблено систему бальної оцінки атрактивності, доступності та 

пристосованості сакральних просторів для здійснення туристичної діяльності. 

Найбільший сакрально-туристичний потенціал мають монастирі та православні 

церкви регіону.   

6. Сакрально-географічний район – значна частина території регіону, що 

об'єднує кілька адміністративних районів, у межах яких спостерігається 

своєрідна територіальна організація релігійної діяльності та формується 

відносно однорідний інтегральний сакральний простір. За критеріями 

спільності географічного положення, подібності конфесійної структури, рівнів 

забезпеченості населення релігійними громадами та культовими об’єктами, 

інтенсивності релігійної діяльності, наявності сакральних просторів певного 

територіально-ієрархічного рівня, генезису та функціонального спрямування на 

території Подільського регіону виділено дев’ять сакрально-географічних 

районів: Вінницький, Тростянецький, Могилів-Подільський, Хмельницький, 

Шепетівський, Кам'янець-Подільський, Тернопільський, Чортківський, 

Кременецький.  

7. Ключовими проблемами використання сакральних просторів у 

Подільському регіоні є проблеми інфраструктурного, інформаційного 

забезпечення та ефективного регіонального менеджменту. Ефективне 

поліфункціональне використання сакральних просторів ускладнюється через їх 

переважне залучення лише для цілей релігійної діяльності. Можливості 

використання сакральних просторів у туристичній діяльності визначаються 

трьома ключовими складовими: ресурсним забезпеченням (сакральні об’єкти як 

туристичні ресурси, туристично-інфраструктурні та інформаційні ресурси), 

споживанням та організацією використання. Залежно від поєднання наявних 

ресурсів та ключових проблем визначено загальні та специфічні для кожного 

сакрально-географічного району перспективні напрями використання 

сакральних ресурсів. Найбільший сакрально-туристичний потенціал мають 

Вінницький, Тернопільський, Кам’янець-Подільський та Кременецький 

сакрально-географічні райони. 
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Атаман Л. В.  Суспільно-географічне дослідження сакральних 

просторів Поділля. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

У дисертації виявлено територіально-часові особливості формування та 

використання сакральних просторів Подільського регіону. Уточнено поняття 

сакрального простору. Визначено функції, класифікаційні ознаки та структурні 

елементи сакральних просторів, сформульовано методику суспільно-

географічного дослідження сакральних просторів регіону. 

Визначено ключові фактори формування та розміщення сакральних 

просторів Подільського регіону в різні історичні періоди. Виявлено особливості 

територіально-конфесійної, генетичної та функціональної структури 

сакральних просторів Подільського регіону. Обґрунтовано критерії та 

проведено сакрально-географічне районування території Подільського регіону.  

Визначено проблеми та обґрунтовано перспективні напрями  

використання сакральних просторів Подільського регіону. В розрізі виділених 

сакрально-географічних районів, запропоновано перспективні туристичні 

маршрути, спрямовані на активізацію використання сакральних просторів. 

Ключові слова: сакральний простір, сакральний об’єкт, сакрально-

географічний район, релігійна діяльність, туристична діяльність, Подільський 

регіон. 
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В диссертации выявлено территориально-временные особенности 

формирования и использования сакральных пространств Подольского региона. 

Уточнено понятие сакрального пространства как специфической 

территориальной структуры, которая характеризуется сосредоточением 

природных или созданных человеком объектов с особыми духовными 

свойствами, которые используются населением, и выполняет 

коммуникативную, консолидирующую, лечебную, защитную и 

природоохранную функции. Определены критерии классификации сакральных 

пространств – территориальный, генетический и функциональный. Выделены 

элементы вертикальной и горизонтальной структур сакральных пространств с 

точки зрения общественной географии. Сформулирована методика 

общественно-географического исследования сакральных пространств региона. 

Определены ключевые факторы формирования и размещения сакральных 

пространств Подольского региона в разные исторические периоды, в частности 

выявлено определяющее влияние природных и общественно-географических 

(религиозного, этнического, политического, социального) факторов. Выделены 

этапы формирования сакральных пространств Подолья. Проведена бальная 

оценка привлекательности, доступности и приспособленности сакральных 

пространств для целей туристической деятельности. 

Выявлены особенности территориально-конфессиональной, генетической 

и функциональной структуры сакральных пространств Подольского региона, в 

частности полимасштабная территориально-конфессиональная неоднород-

ность, преобладание религиозных сакральных пространств, монофункциональ-

ность их использования. Обоснованы критерии и проведено сакрально-

географическое районирование территории Подольского региона. Разработана 

методика определения центров сакрально-географических районов по 

показателю интенсивности религиозной деятельности. Выделено девять 

сакрально-географических районов и дана их характеристика. 

Показано, что эффективное полифункциональное использования 

сакральных пространств Подольского региона осложняется из-за наличия ряда 

проблем, в значительной степени связанных с ограниченным их 

использованием только для целей религиозной деятельности. Раскрыты 

проблемы инфраструктурного и информационного обеспечения, эффективного 

регионального менеджмента касательно использования сакральных 

пространств. Обоснованно перспективные направления использования 

сакральных пространств Подольского региона в разрезе выделенных сакрально-

географических районов. Предложено туристические маршруты, направленные 

на активизацию использования сакральных пространств. 

Ключевые слова: сакральное пространство, сакральный объект, 

сакрально-географический район, религиозная деятельность, туристическая 

деятельность, Подольский регион.  
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SUMMARY 

Ataman L. Socio-geographical studies of the sacred spaces of Podillia 

region. – Manuscript.  

Thesis for a degree of candidate of geographical sciences in specialty 11.00.02 

– Economic and social geography. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Kyiv, 2017. 

Spatial and dynamic peculiarities of formation and use of sacred spaces of 

Podillya region were revealed in the thesis. The concept of sacred space is specified. 

The functions, classification criteria and structural elements of sacred spaces are 

determined; the methodical bases of socio-geographical research of sacred spaces of 

the region are formulated. 

The key factors of formation and location of sacred spaces of Podillya region 

in different historical periods were identified. The peculiarities of the territorial-

confessional, genetic and functional structures of the sacred spaces of Podillya region 

are revealed. The criteria of sacral-geographic regionalization have been proposed 

and tested on the case of Podillya region. 

Problems of use of sacred spaces of Podillya region are identified; and priority 

directions of use of sacred spaces for identified sacral-geographical regions are 

suggested. Tourist routes aimed at intensifying the use of sacred spaces are 

elaborated. 

Keywords: sacred space, sacred object, sacred-geographical region, religion 

activity, tourism activity, Podillia region. 

 


