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АНОТАЦІЯ 
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за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.  
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Захист відбудеться у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка. 

Київ, 2017. 

В дисертації отримані нові наукові положення: 

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-
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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. 

Практичне значення одержаних результатів 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 для оптимізації процесів територіального управління.  

У дисертаційній роботі розвинуто теоретико-методичні засади суспільно-

географічного дослідження сакральних просторів та релігійної діяльності. 

Аналіз попередніх досліджень дозволив зробити висновок, що територіальні 
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(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. Найбільш комплексним є другий підхід, що передбачає дослідження 

сакральних просторів.  

У дисертації 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. 

Визначено, що найдоцільніше класифікацію сакральних просторів 

здійснювати за трьома критеріями – територіальним (за територіальними 

масштабами), генетичним (за походженням) та функціональним (за 

використанням, у тому числі за релігійним напрямом, конфесією). 

Територіальна класифікація передбачає виділення сакральних мікро-, мезо- та 

макропросторів, генетична – природних, релігійних (православних, 

католицьких, протестантських, юдейських, буддійських тощо) та історичних 

сакральних просторів; функціональна – моно- та поліфункціональних 

сакральних просторів. 

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. Центрами 

сакральних просторів визначено 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 
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інфраструктурні об’єкти (заклади готельно-ресторанного господарства, заклади 

відпочинку та розваг, транспортні та пішохідні шляхи) тощо.  

Сформульовано методику суспільно-географічного дослідження 

сакральних просторів регіону, що передбачає виконання чотирьох етапів: 

теоретичного, оціночного, аналітико-синтетичного та конструктивного. 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.  

Аналіз наявних сіток релігійно-географічного районування України 

свідчить, що Поділля не виділяється як окремий регіон. В одних сітках воно 

входить до складу більшого регіону, в інших – «розривається» між різними 

регіонами. 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.  

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. Так, 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 
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(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. 

Виділено такі етапи формування сакральних просторів Поділля: 

язичницький (дохристиянський) етап; період Київської Русі; литовсько-

польський період; доба Гетьманщини; доба імперії; радянська доба; сучасний 

етап. Виявлено, що у формуванні та розвитку сакральних просторів Поділля 

ключову роль відіграли суспільно-географічні фактори (релігійний, етнічний, 

політичний, соціальний, психологічний). Визначено, що релігійний фактор є 

вирішальним у виникненні та розвитку сакральних просторів. 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. 

Виявлено, що 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 
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Хмельницької областей зосереджена підвищена частка римо-католицьких 

сакральних просторів, які майже відсутні у Тернопільській області. 

У генетичній структурі сакральних просторів Подільського регіону 

значно переважають релігійні сакральні простори, більшість з яких 

представлено культовими спорудами – пам’ятками архітектури. 

Найпоширенішими сакральними просторами природного походження на 

Поділлі є цілющі джерела, 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 меморіальних комплексів і 

окремих пам’ятників жертвам Голодомору та загиблим у Другій світовій війні. 

Визначено, що 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.  

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 якого покладено такі критерії: 

спільність географічного положення, подібність конфесійної структури 

релігійних громад та інших релігійних організацій, близькі за значенням 

показники забезпеченості населення релігійними громадами, інтенсивності 
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релігійної діяльності, рівня забезпеченості культовими об'єктами, наявність 

сакральних просторів певного територіально-ієрархічного рівня, генезису та 

функціонального спрямування. 

Сакрально-географічний район розглядається як 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. На території Подільського регіону виділено 

дев’ять сакрально-географічних районів: Вінницький, Тростянецький, Могилів-

Подільський, Хмельницький, Шепетівський, Кам'янець-Подільський, 

Тернопільський, Чортківський, Кременецький.  

Показано, що 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 об’єднано в такі групи: проблеми інфраструктурного 

забезпечення, проблеми інформаційного забезпечення, проблеми ефективного 

регіонального менеджменту щодо використання сакральних просторів.  

Зроблено висновок, що сакральні простори Подільського регіону є 

перспективними для розвитку релігійної, туристичної, наукової діяльності та 

здійснення паломництва. При цьому 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. Активізація використання 
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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. Організацію використання сакральних просторів мають 

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

географічний район, релігійна діяльність, туристична діяльність, Подільський 

регіон. 

 

SUMMARY 

Ataman L. V. Human-geographical research of the sacred spaces of Podillia 
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The thesis was done in Taras Shevchenko National University of Kyiv.  

The defence will be held in Taras Shevchenko National University of Kyiv. 
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New scientific results were optained in the thesis: 

first investigated: 

- the estimation of factors of formation and location of sacred spaces of 

the Podillia region in different historical periods was given, in particular the decisive 

influence of natural and socio-geographical (ethnic, religious, political, social) factors 

was revealed; 

- the peculiarities of the territorial-confessional, genetic and functional 

structures of the sacred spaces of the Podillia region, in particular large-scale 

territorial-confessional difference, the predominance of religious sacred spaces, 

single-function in their use was discovered; 

- the sacred-geographic districting of territory of the Podillia region after 

the criteria of community of geographical location, similarity of confessional 

structure, levels of provision of population religious communities and cult objects, 

intensity of religious activity, presence of sacred spaces of certain territorial-

hierarchical level, genesis and functional direction was conducted;  

improved: 

- the methodical foundations of socio-geographical research of the sacred 

space of the region, in particular methodology of determining the centers of sacral-
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geographical districts according to the indicator of religious activity intensity, 

estimation  of attractiveness, accessibility and fitness of sacred spaces for the 

realization of tourist activity; 

- the idea sacral space as a specific territorial structure, that is 

characterized by the concentration of natural or created by a man objects with the 

special spiritual properties, that is used by a population, and executes communicative, 

consolidating, curative, protective and natureprotection functions was complemented; 

was further developed: 

- the scientific positions of social and geographical research of sacral spaces, in 

particular the approaches to the study of sacred spaces, their functions, classification 

(territorial, genetic, functional), structural elements (horizontal and vertical 

structures) was generalized; 

-  the perspective directions of using the sacred spaces of the Podillia region in 

view of the revealed problems and features, in particular from the point of view of 

multifunctional use of sacred spaces by ensuring effective interaction of resource 

support, consumption and organization of use in tourism activities was substantiated. 

The practical significance of the results obtained is to identify the territorial 

and temporal peculiarities of the formation and use of sacral spaces of the Podillia 

region. The new methodology can be the basis for further research of sacred spaces of 

other regions of Ukraine. Materials of the dissertation research can be used in the 

educational process of higher educational institutions, in the practical activity of state 

structures for optimization of the processes of territorial management. 

The theoretical and methodical principles of social and geographical research 

of sacred spaces and religious activity was developed in the dissertation. An analysis 

of previous studies made it possible to conclude that the territorial (spatial) aspects of 

religious (sacred) activity in four approaches depending on the object of the study are 

considered: the study of religious spaces, sacred spaces, sacred landscapes or sacred 

territories. The second approach is the most complex, which involves the research of 

sacred spaces. 
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The notion of sacred space as a specific territorial structure characterized by 

the concentration of objects of natural or objects created by man with the special 

spiritual properties that are used by the population, and performs communicative, 

consolidating, therapeutic, protective and nature-protective functions were clarified in 

the dissertation. 

The classification of sacral spaces is the most appropriate to implement 

according to three criteria – territorial (on a territorial scale), genetic (by origin) and 

functional (using, including religious, confession) was established. The territorial 

classification involves the allocation of sacred micro-, meso- and macro spaces, 

genetic – natural, religious (Orthodox, Catholic, Protestant, Jewish, Buddhist, etc.) 

and historical sacral spaces; functional – mono- and polyfunctional sacral spaces. 

The vertical and horizontal structures was singled in sacred spaces. The vertical 

structure was determined on the basis of the geographical division in the «top» 

(mountain ranges, separate peaks of the mountains as sacred objects), «middle» 

(terrestrial sacral objects of different genesis) and «lowland» (cave complexes, other 

underground sacred objects). The center and periphery are components of sacred 

spaces in a horizontal structure. The centers of sacred spaces are religious, holy 

places, «places of power», spiritual centers, religious buildings. The consumers 

(religious, tourist organizations, museums, objects of the nature reserve fund, tourists 

and pilgrims) and infrastructure objects (hotel and restaurant establishments, 

recreation and entertainment establishments, transport and pedestrian ways, ect.) is  

the periphery of the sacral space. 

The method of socio-geographical study of sacral spaces was formulated. It 

involves the implementation of four stages: theoretical, evaluation, analytical, 

synthetic and constructive. The use of methods of structuring, induction and 

deduction, literary is expedient at the theoretical stage; comparative-geographical and 

cartographic methods, the method of historical-geographical analysis at the appraisal 

stage; statistical, cartographic, comparative methods, methods of dynamic and 

system-structural analysis are used at the analytical-synthetic stage; methods of 

taxonomic grouping, zoning and cartographic modeling at the constructive stage. 
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Podillya is not a single religious region because this is evidenced by the 

analysis of existing networks of religious-geographical regionalization of Ukraine. In 

some networks, it is part of a larger region, in others it «breaks» between different 

regions. Podillia region has a special geographical position, it has significant sacred 

objects (a large number of religious objects, pilgrim centers) and natural (favorable 

climatic conditions, plains and foothills landscapes, speleological objects) resources 

for the development of religious activity, religious tourism and pilgrimage. Podillia 

region in the Vinnytsia, Khmelnytsky and Ternopil regions as a research object was 

selected. 

The factors of formation and placement of sacral spaces of the Podillia region 

in various historical periods were evaluated. The determining influence of natural and 

socio-geographical (ethnic, religious, political, social) factors were estimated. Local 

beliefs consisted mainly of natural factors at the early stages of the development of 

the Podillia region. The most significant natural factors that influenced the formation 

and development of the sacred space of the region are the natural conditions (relief, 

favorable climate, etc.); provision of territory with mineral resources, plants, other 

objects, endowed with «medical» properties; geographical location; picturesque 

landscapes. Sacred spaces were formed primarily under the influence and for the 

needs of religious rituals, various spiritual practices. The tradition of sacralization of 

the environment in the process of nature use for the region is characteristic, that is, 

the provision of spirituality to certain natural objects, which became the key factor in 

the formation of sacral spaces. The main pattern of their distribution is due to the 

heterogeneity of the natural-historical space of the region. 

Stages of the formation of sacral spaces of  Podillia region: the pagan stage; the 

period of  Kievan  Rus; Lithuanian-Polish period; the period of  Hetmanate; the era of 

the empire; the Soviet era; the modern period. The key role played by socio-

geographical factors (religious, ethnic, political, social) in the formation and 

development of sacral spaces of Podillia was established. Religious factor is decisive 

in the emergence and development of sacral spaces was clarified. The development of 

sacred spaces is the result of the process of development of territory by 



14 
 

representatives of various ethnic groups and reflects the national tendencies of the 

development of the religious sphere. This is manifests in the increasing number and 

quality differentiation of religious communities, the intensification of religious 

activity and the growing role of religion in public life. 

The Podillia region is different by territorial-confessional heterogeneity, which 

manifests itself at various scales of the study. Orthodox sacred spaces are 

quantitatively prevailing at the level of the region. At the same time, at the oblast 

level, the same tendency is typical for the Vinnytsia and Khmelnytsky regions. 

Greek-Catholic sacred spaces prevail in the Ternopil region. Territorial-confessional 

differences can be observed within the regions. In the northern part of Ternopil 

oblast, Orthodox sacred spaces predominate and almost no Greek Catholic. An 

increased proportion of Roman Catholic sacral spaces in the territory of Vinnitsa and 

Khmelnytsky regions and are almost absent in the Ternopil region is concentrated. 

The religious sacred spaces are predominate in the genetic structure of the 

sacred spaces of the Podillia region. Most of the sacred spaces is by religious 

buildings. Healing springs is the most widespread sacred spaces of natural origin in 

Podillia, as well as the Mount of God (part of the Kremenets Mountains), a place of 

pilgrimage through the message of the appearance of the Mother of God here. 

Historical sacral spaces are located within the boundaries of the State Historical and 

Archaeological Reserve «Busha» in Vinnytsia and numerous memorial complexes 

and separate monuments to the Holodomor victims and victims of the Second World 

War. 

The sacred spaces of Podillia are used mainly in two directions: for religious 

purposes or for tourism and pilgrimage purposes. Monofunctional sacred spaces 

predominate in a functional sense. They are used for religious purposes. The share of 

multifunctional sacral spaces is gradually increasing. They are used for religious 

purposes, as well as for religious tourism and pilgrimage purposes. In general, the 

level of use of the sacred space of the region for tourist purposes is relatively low. 

 An assessment of the criteria for attraction, accessibility and adaptability of 

sacred spaces for the realization of religious tourism was developed. The tourist 
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potential of sacral spaces was determined. Vinnitsa region was chosen as the test site 

for this methodology. Identified the most promising monasteries, churches and 

Roman Catholic churches in tourism activities. 

The sacred-geographical zoning of the Podillia region in order to generalize 

was conducted. The main criteria are the commonality of the geographical location, 

the similarity of the confessional structure of religious communities and other 

religious organizations, the importance of indicators of population's availability of 

religious communities, the intensity of religious activity, the level of provision of cult 

objects, the presence of sacral spaces of a certain territorial-hierarchical level, genesis 

and functional orientation. 

The sacred-geographical region was considered as a significant part of the 

territory of the region, which unites several administrative districts, within which 

there is a peculiar territorial organization of religious activity and a relatively 

homogeneous integral sacred space is formed. The elements of territorial structure 

(sacral-geographic nuclei, nodes, centers and points) was distinguished within the 

sacral and geographical regions. The nine sacred-geographical regions are allocated: 

Vinnitsa, Trostyanets, Mohyliv-Podilsky, Khmelnytsky, Shepetovsky, Kamyanets-

Podilsky, Ternopil, Chortkiv, Kremenets on the territory of the Podillia region. 

The effective multifunctional use of sacred spaces in the Podillia region was 

complicated by the presence of a number of problems that are largely due to their 

limited use for religious purposes only. The problems of using the sacred spaces in 

the Podillia region are grouped into the following groups: the problems of 

infrastructure provision, problems of information provision, problems of effective 

regional management in relation to the use of sacred spaces. 

The sacred space of the Podillia region is promising for the development of 

religious, tourist, scientific activities and pilgrimage, а conclusion was done. At the 

same time, the possibility of using sacral spaces in tourism activity was determined 

by three key components: resource provision, consumption and organization of use. 

Resource support includes three types of resources – actually sacral (religious) 

objects like tourist resources, tourist infrastructure resources and information 
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resources. The activation of the use of sacred spaces is associated with increased 

interest of potential consumers of sacral tourism services (believers, tourists, 

pilgrims, and scholars), taking into account their age, ethnic, social and other 

characteristics. Religious organizations, city authorities, departments of nationalities 

and religions of regional state administrations, public organizations and travel 

agencies should ensure the organization of the use of sacred spaces. The priorities of 

organizational activity for optimizing the use of sacred spaces are the implementation 

of legal and organizational-economic measures aimed at ensuring accounting, 

certification and monitoring of the use of sacred spaces; organization of modern 

information and educational events; publication of scientific and popular scientific 

works of sacral-geographical subjects; development and organization of tourist and 

pilgrimage routes. Tourist routes of religious, religious-historical and religious-

architectural content on the example of the Vinnytsia region were substantiated and 

developed. They include the sacred spaces of different confessions, of architectural 

and historical value, and can be adapted for the needs of tourists and pilgrims, in 

particular the routes known as «Prominent spiritual sanctuaries», «Monasteries of 

Vinnytsia region», «Orthodox shrines», «The holy places of the south of the 

Vinnytsia region», «Spiritual Vinnytsia». 

The general and specific perspectives for the use of sacral resources are 

determined for each sacred and geographic region depending on the combination 

available resources and key problems. The largest sacral and tourist potential are the 

Vinnytsia, Ternopil, Kamyanets-Podilsky and Kremenets sacral and geographical 

regions, which is associated with a relatively high level of sacred resources, a higher 

level of organization of the use of sacred spaces (including the presence of large 

pilgrimage centers), higher availability and sufficient level of infrastructure 

development. 

Keywords: sacral space, sacred object, sacral and geographical area, religious 

activity, tourist activity, Podillia region. 
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ВСТУП 

 

 

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, 



22 
 

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 

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 
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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 

управління статистики Вінницької, Хмельницької та Тернопільської обласних 

державних адміністрацій, архівні матеріали Вінницької області, законодавчі та 

нормативно-правові документи, статистичні щорічники та інформаційні 
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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: 
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- 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. 

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 
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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 

«Географические аспекты устойчивого развития регионов» (Гомель, 2017); ХХ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Харків, 

2017). 
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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.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

САКРАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ РЕГІОНУ 

 

1.1. Сакральні простори як об’єкт суспільно-географічних досліджень 

 

Сакральність – абстрактна категорія, що може розглядатися як така, що 

існує поза часом і простором, у вічності. Однак вона виявляє себе за допомогою 

існування реального світу, що має відповідні просторово-часові координати [4]. 

Вона проявляється через певні просторові форми – сакральні простори, 

релігійні простори, сакральні ландшафти, сакральні місця тощо. Дослідження 

сакральних просторів одержали розвиток у численних роботах з 

релігієзнавства, культурології, естетики та ін. Сакральний простір у більшості 

таких досліджень трактується як простір, що створений людьми для 

«спілкування» з Богом.  

Простір як філософська категорія, пов’язаний з категорією «часу». Згідно 

з тлумаченнями у словникових джерелах, простір «виражає порядок 

розташування одночасно існуючих об’єктів» [156, с.75]. Таким чином, простір 

виражає відношення між певними об’єктами, визначає порядок їх 

розташування, щільність, площину, структуру тощо. 

В людській свідомості сакральне проявляється через сформовані 

священні простори, наділені сакральним змістом. Загалом простір формують 

частини, що є матеріальними (предмети, будівлі, зображення) та чуттєвими 

(запахи, звуки, освітлення). Всі ці компоненти є частинами сакральних 

просторів, що були створені людиною в конкретних історичних обставинах. 

Потрібно відзначити, що будь-який священний простір вимагає присутності 

сакрального в ньому. Через те на будь-якій території може сформуватися 

відокремлене сакральне місце. Наприклад, храм виступає сакральним місцем 

посеред звичайних вулиць та будівель. Таким чином, відбувається ніби перехід 

від звичайних речей до сакральних. 
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Важливе значення для розуміння природи сакрального простору відіграли 

праці релігієзнавця та етнолога М. Еліаде. Він описує сакральну сферу з позиції 

«релігійної людини» географічність сакральної сфери. Зокрема, у своїй праці 

«Священне і мирське», приводить численні приклади онтологічності простору в 

релігії й стверджує, що простір, призначений для релігійної діяльності, 

наділений відмінними характеристиками, які виділяють їх від світських місць. 

М. Еліаде наділяє простір характеристиками однорідності і неоднорідності. Для 

людини, що володіє релігійним досвідом, простір є неоднорідним, тобто це 

простір, що виділяється за рахунок своїх певних якостей, сакральності, 

освяченого. Є простори священні і є інші простори, неосвячені, в яких нібито 

немає ні структури, ні змісту [49, с.12]. За його спостереженнями, в основу 

організації сакрального простору практично в усіх культурах світу покладено 

певні універсальні принципи. Зокрема, людина ніколи не «обирає» сакральний 

простір самостійно. Навпаки, священне місце саме відкриває себе людині 

шляхом ієрофанії – явлення божества у вигляді певного знамення. Проявами 

сакрального простору можуть бути Священна гора у Центрі світу, де 

сполучаються земля й небо; храм, палац, священне місто, які уподібнюються 

Священній горі й також стають Центром; храм або священне місто, крізь яке 

завжди проходить вісь світобудови, що сполучає небо, землю та підземний світ 

[49, с.13]. Значною мірою категорія сакральних просторів збігається з поняттям 

святих місць. 

Місце географії релігії (сакральної географії) у системі географічних 

наук та її структура. Сакральний простір є об’єктом дослідження різних наук 

– філософії, культурології, теології та географії. Визначення місця географії 

релігії у структурі географічних наук є складною науковою проблемою, адже 

немає єдиної конкретно визначеної думки. О. Шаблій, О. Любіцева, І. Ровенчак 

вважають, що географія релігії (сакральна географія) відноситься до складу 

географії культури або перебуває на стику географії культури, географії сфери 

обслуговування, географії населення тощо. Проте і тут існують певні 

розбіжності. На думку О. Шаблія, сакральна географія перебуває на стику 
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географії культури та географії сфери обслуговування [161, с. 424]. У 

навчальному посібнику «Соціально-економічна географія України» (за ред. 

проф. О. Шаблія) параграф «Географія релігії» структурно вміщений у розділі 

«Соціальна географія» [162]. На думку О. Любіцевої, географія релігій є 

розділом географії культури за предметною ознакою та онтологією об’єкта 

вивчення [113, с. 20]. З географією культури вона має тотожні предметну 

сферу, методологічну базу та методичний арсенал. Разом вони розвиваються на 

стику географії населення та географії сфери обслуговування. У свою чергу, 

дослідження географії релігій можуть виступати методичною базою політичної 

географії та інформаційним забезпеченням комплексних регіональних 

досліджень [113, с. 23]. І. Ровенчак відносить географію релігій до складу 

географії культури, де вона займає центральне місце [133]. У книзі «Вступ до 

економічної і соціальної географії» (А. Голиков, Я. Олійник, А. Степаненко, 

1996) параграф «Географія соціально-культурного і релігійного життя 

населення» міститься у розділі «Соціально-географічний розвиток» [34]. У 

навчальному посібнику «Основи суспільної географії» О. Топчієва (2001) 

розділ «Географія релігій (сакральна географія)» міститься у частині 

«Населення та його духовна життєдіяльність» поряд із розділами «Географія 

культури», «Геодемографія» та «Політична географія», «Географія 

обслуговування» ж – у частині «Господарство» [151]. На думку Л. Шевчук, 

сакральна географія входить у систему географічних наук, але одночасно є і 

релігієзнавчою наукою. Водночас вона вважає, що доцільніше розглядати 

сакральну географію й географію культури як самостійні соціогеографічні 

науки [167, с. 16-17]. На нашу думку, сакральну географію (географію релігії) 

слід розглядати як складову частину соціальної географії поряд із географією 

культури, географією способу життя, політичною географію і т.п.  

У внутрішній структуризації географії релігії (сакральної географії) 

існують також певні відмінності. У цьому відношенні є дві класифікації, 

здійснені львівськими вченими. Так, А. Ковальчук у структурі географії релігії 

виділяє «просторові» підрозділи (географія релігії світу, географія релігії 
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регіонів світу, географія релігії окремих держав (країн), географія релігії 

України) та компонентні складові (релігійно-конфесійні – територіальна 

організація окремих релігій, релігійних напрямів, релігійних течій та конфесій; 

власне компонентні – географія віруючих та їхніх релігійних організацій (у т.ч. 

географія громад, монастирів та чернецтва, релігійної освіти і науки), географія 

сакрального мистецтва, релігійного виробництва та господарської діяльності 

конфесій (у т.ч. географія культових споруд), географія конфесійного 

місіонерства, географія прочанства (паломництва), релігійного (сакрального) 

туризму, релігійних міграцій та об’єктів поклоніння, географія релігійних 

конфліктів). Окремо називаються релігійно-географічне районування та 

історична географія релігії [66, с. 5].  

О. Кучабський виділяє три аспекти релігійно-географічних досліджень – 

історико-генетичний, функціональний та територіальний, які, на його думку, 

формують три напрями: історична географія релігії, функціональна географія 

релігії та регіональна географія релігії [89, с. 4].  

Теоретико-методологічні дослідження географії релігії (сакральної 

географії) та сакральних просторів. Перші спроби характеристики релігії з 

географічної точки зору виникли на початку ХІХ ст. з появою праці Ф. Ратцеля 

«Географія людини», де розглядався вплив географічного середовища на 

культуру та релігію. У XX ст. почала формуватися географія релігії як окрема 

наукова дисципліна у складі географії культури. Біля витоків наукового 

обґрунтування географії релігії стояли І. Кант, К. Ріттер. Перша робота з даного 

напрямку з’явилась в Німеччині і автором її був М. Бюттнер (1976 р.), який 

розробив так звану «Бохумську модель». Праця так і називалась «Географія 

релігій». Була й країнознавча праця П. Пучкова «Сучасна географія релігій» 

(Москва, 1975). У 1992 році вийшла стаття А. Кріндача «Географія релігій як 

науковий напрям». На сьогодні географію релігії розуміють як самостійну 

галузь знань у системі соціальної географії, що вивчає поширення релігій, їх 

взаємоіснування у конкретних просторово-часових координатах. 
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В Україні географія релігії з’явилась у 1990-х роках і стала розділом 

географії культури, який вивчає територіальну організацію релігійної сфери. Це 

був «прорив» в українській суспільній географії. Вийшла друком перша 

доповідь О. Шаблія та О. Вісьтак «Сакральна географія: становлення та 

проблеми розвитку» (Перм, 1993). 

 Географію релігії вивчали й проводили в її межах дослідження відомі 

суспільні географи, якими було опубліковано два навчальні посібники: 

«Сакральна географія» Л. Шевчук (1999 р.) і «Географія релігій» С. Павлова, 

К. Мезенцева та О. Любіцевої (1998 р.), а також у одному з фахових навчальних 

посібників за редакцією О. Шаблія вміщено параграф «Географія релігії 

України» (у навчальному посібнику «Соціально-економічна географія 

України»). 

У 1991 році О. Шаблій запропонував термін «сакральна географія». 

Відтоді терміни «географія релігії» та «сакральна географія» інколи 

вживаються у науковій літературі як синоніми, хоча, безумовно, між ними існує 

певна різниця. На думку О. Шаблія, до надзвичайно важливих завдань 

сакральної географії відносяться дослідження сакральної життєдіяльності 

населення в умовах співвідношення соціального сакрального простору й 

соціального сакрального часу з іншими соціальними просторами й часами та 

просторово-часовими координатами [161]. А предметом сакральної географії 

стала територіальна організація сакральної життєдіяльності людини, релігійної 

групи людей, країни, групи країн, світу та її вплив на територіальну організацію 

суспільства загалом в умовах співвідношення соціального сакрального 

простору й соціального сакрального часу з іншими соціальними просторами, 

часами та геопросторово-часовими координатами [162]. 

О. Шаблій і О. Вісьтак обґрунтували географічність релігійної сфери у 

таких аспектах: 

- розміщення та поширення релігійних вірувань і відповідних їм 

інституцій; 
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- існування геопросторових «фокусів» («ядер») релігійного життя та 

діяльності, які стягують до себе міграційні потоки віруючих паломників і 

рекреантів (так звані святі місця; апостольські столиці; місця чудотворних ікон 

чи образів тощо); 

- розвиток територіальної сакральної інфраструктури, яка забезпечує 

духовну сферу послугами (виробництво церковного начиння й одягу, видання 

релігійної літератури і релігійне мистецтво, зокрема, малювання ікон; 

підготовка служителів культу – осіб духовного сану; створення, розвиток та 

впровадження спеціальних засобів масової інформації тощо); 

- залежність територіальної диференціації релігійного життя та діяльності 

від геопросторових відмінностей у демографічного і природно-географічного 

становища [161, с.27]. 

На думку О. Шаблія, можна стверджувати про реальність існування 

глобально-ареальних та елементарних форм, тобто мікроформ (наприклад, 

територія церковної парафії), між якими містяться перехідні форми, зокрема й 

регіональні. Він вважає, що зміст цих форм визначається територіальними 

сакральними системами (ТСС). За О. Шаблієм, в ідеальному порядку до складу 

таких систем входять: функціональне ядро – сукупність закладів, які 

здійснюють головну функцію системи – надання релігійних послуг населенню 

(церкви, монастирі, лаври); сукупність закладів і підприємств релігійної 

інфраструктури; сукупність закладів і підприємств, що виконують периферійні 

функції стосовно ядра системи (церковні школи, шпиталі та ін.); сукупність 

закладів та інституцій управління релігійним життям і діяльністю [163, с. 602-

603]. 

О. Кучабський (2000) дотримується подібної точки зору, у складі 

регіональної територіальної релігійної системи виділяючи функціональне ядро, 

релігійну інфраструктуру, функціональну периферію та управлінську 

підсистему [89, с. 7]. 

З розвитком релігійно-географічних досліджень, з’явились розбіжності 

серед науковців у трактуванні понять «сакральний» і «релігійний». О. Шаблій, 
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Л. Шевчук вживають термін «сакральна географія», а О. Любіцева, 

К. Мезенцев, С. Павлов, А. Ковальчук у своїх дослідженнях – «географія 

релігій». Частина вчених вважає, що «релігійне» – частина «сакрального». 

Л. Шевчук стверджує, що сакральна географія досліджує геопрострові аспекти 

змісту сакрального життя людини, тоді як географія релігій найбільшу увагу 

приділяє вивченню форм територіальної організації сакральних систем [167, 

с.12-13]. А на думку О. Любіцевої: «об’єктом вивчення географії релігії є 

духовна складова ноосфери, а предметом – закономірності територіальної 

організації релігії в просторі і часі в певних особливих природних і соціально-

економічних умовах [99, с.18].  

У своїх дослідженнях Ю. Кисельов дійшов висновку, що розбіжності у 

поглядах різних авторів на об’єкт дослідження спонукають до тверджень про 

існування географії релігій та сакральної географії як різних галузей знань. 

Більш широкий зміст поняття «сакральний», ніж «релігійний», свідчить про 

наявність відносин підпорядкування між поняттями «сакральна географія» та 

«географія релігій» [61, с. 271]. Він стверджує, що сакральна географія вивчає 

передусім сакральний світ різнорангових соціальних груп у геопросторі, а 

географія релігій досліджує в першу чергу територіальні релігійні системи. 

Сакральна географія досліджує геопрострові аспекти змісту сакрального життя 

людини, тоді як географія релігій найбільшу увагу приділяє вивченню форм 

територіальної організації сакральних систем [61, с. 272].  

Ґрунтовними дослідженнями з географії релігії (сакральної географії) є 

праці Л. Ключко, Л. Нємєць, І. Костащука, Ю. Когатька, які досліджують 

релігійну діяльність, сакральні (релігійні) об’єкти, сакральні простори та 

сакральний (релігійний) туризм переважно на регіональному рівні. Т. Божук та 

О. Бейдик вивчають сакральні об’єкти з позиції релігійного туризму (як 

частину рекреаційно-туристичних ресурсів), розробляючи методики бальної 

оцінки сакрально-туристичного потенціалу. 

Теоретико-методологічні підходи до вивчення сакральних просторів в 

географії. Існують різні підходи до вивчення просторових (територіальних) 
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аспектів сакральності в географії: вивчення як релігійних просторів, сакральних 

просторів, сакральних ландшафтів та сакральних територій (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1.1. Підходи до вивчення сакральних просторів в географії  

(розроблено автором) 

 

Вивчення сакральних просторів має міждисциплінарне значення. 

Зокрема, їх дослідженню присвячено праці ландшафтознавців. У світовій та 

вітчизняній географічній літературі тісно переплітається поняття сакрального 

простору та сакрального ландшафту. Проте ці поняття не є тотожними і мають 

дещо інше значення. 

Серед географів першими розпочали свої дослідження сакральних 

ландшафтів С. Романчук та М. Гродзинський. Серед російських науковців 

опубліковано праці М. Кулєшової (2000 р.), яка ввела поняття сакрального 

ландшафту, Є. Главацької (2005 р.), Б. Гамбоєва (2008 р.), М. Тєрєбіхіна 

(2009 р.) та інших.  

С. Романчук дає таке визначення: «Сакральні ландшафти – це природні 

або природно-антропогенні геосистеми, які виконують духовну функцію, 

пов’язану, у першу чергу, з релігійними запитами людства, які є об'єктами 

паломництва, тобто викликають прагнення до спілкування з ними у певної 

категорії населення. Ця категорія територіальних утворень збігається з 

поняттям Святих Місць, які існували на кожному ступені розвитку людства і 

існують для адептів усіх сучасних релігій» 137, с.112. Також С. Романчук 
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зазначає, що «важливою ознакою сакральних ландшафтів є збереження 

духовної функції території протягом значного часу, навіть при зміні релігійної 

та етнічної приналежності» 137, с.112-114. 

М. Гродзинський дає таке визначення: «Сакральні ландшафти – це образ 

священного простору, значення місць та конфігурація якого сприймаються й 

успадковуються певними групами людей як прояви вищої Сили (зокрема Бога 

або богів) 38, с.114. Відчуття божественності різних сакральних місць і 

територій досягається за допомогою двох сутностей: «зовсім іншого» і 

«захвату». «Зовсім інше» – це те божественне духовне і неможливе, що людина 

не може пояснити за допомогою науки і власного розуміння. З іншого боку 

присутність «захвату» дає можливість людині захоплюватись святим [38, 

с.115].  

В. Каганський (2003 р.), що займається вивченням культурних 

ландшафтів, запропонував ввести термін «православний ландшафт» як один з 

підвидів культурного [59]. Проте це не зовсім коректно, адже при такому 

виокремленні зовсім не враховуються сакральні ландшафти інших релігійних 

конфесій, що подекуди тісно переплітаються.  

Г. Денисик у своїх дослідженнях розглядає сакральні ландшафти як один 

з видів антропогенних, тобто тих, що створені людиною. Він дає таке 

визначення: «сакральні ландшафти – це сукупність сакральних місць чи 

просторів певної території. Г. Денисик стверджує, що певні простори 

розглядаються як священні тому, що вони пов'язуються з дуже істотними 

подіями або через їхні унікальні географічні характеристики. Прикладом може 

бути річка Ніл в пустельній Африці. Місцеві жителі вважають її священною 

тому, що вона дає життя мертвим піщаним землям Сахари. У багатьох 

культурах гори розглядаються як священні місця, оскільки пов'язують 

людський і духовний світ [44, с. 306-309]. 

Крім існуючих священних природних об'єктів, люди створювали 

релігійні будівлі, такі як церкви і монастирі. У доісторичні часи їх будували в 
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місцях, які вважалися священними. Пізніше території, на яких будували певні 

релігійні об’єкти, набували значення духовності (сакральності).  

Сакральний простір можна також трактувати як територію з особливими 

властивостями, яка виконує духовну функцію. А храми чи об’єкти, які 

найбільше відвідують паломники можна віднести до сакральних місць [10]. 

Отже, провівши порівняння між сакральними просторами та сакральними 

ландшафтами, ми можемо зробити висновок, що сакральні ландшафти завжди 

виступають сакральними просторами, проте не всі сакральні простори є 

сакральними ландшафтами, адже сакральним може бути окреме урочище (а це 

частина ландшафту), місцевість [10]. 

Сакральний простір може бути тотожний сакральному місцю 

(сакральному об’єкту), в іншому ж випадку сакральні місця можуть слугувати 

центрами сакральних просторів. Сакральні місця, які охоплюють цілісний 

географічний топос (гору, озеро, долину і т.п.) тотожні сакральним 

ландшафтам. Поряд з одиничними об’єктами існують також поодинокі точкові, 

що тісно пов’язані між собою і утворюють певний сакральний простір [10]. 

А. Іванов використовує поняття «сакральні території». Для сакральних 

територій характерні багатошарова символіка, особлива просторово-часова 

структура, зв'язок з магічною і ритуальної практикою корінних народів, що 

йдуть коренями в глибини історії [56]. 

Під сакральною (священною) територією можна розуміти, що свідомо 

виділяється і маркується частина культурного ландшафту етносу і грає важливу 

роль у формуванні і функціонуванні його традиційного світогляду; у процесах 

етнічної самоідентифікації; в культурному, демографічному та соціально-

економічному відтворенні [56].  

С. Сафронов виділяє поняття «конфесійний простір», стверджуючи, що 

він складається з територіального поєднання релігійних елементів. До них 

відносять носіїв певної віри, об'єкти громадських інститутів, пов’язаних з 

обслуговуванням і відтворенням сповідання. У його склад також включають 

релігійну спадщину, що організують релігійну діяльність центри управління 
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територіальних одиниць (єпархії у православній церкві), а також конфесійна 

символіка. Важливою стороною цих комплексів виступає матеріальна база – 

культові споруди: храми, собори і т.д. [140, с. 9]. 

Варто зазначити, що Г. Денисик досить вдало розмежовує поняття 

релігійний простір і сакральний простір. На релігійних просторах проводились 

чи проводяться релігійні обряди або жертвопринесення божеству на певних 

ділянках місцевості для покаяння, подяки, очищення, молитви, вигнання злих 

сил тощо. При цьому, релігійні місця обладнанні спеціальними спорудами, 

зображеннями чи просто являють собою капища. Найчастіше це поняття 

використовується в етнології, археології і релігієзнавчих дослідженнях. 

Релігійні простори є пам’ятниками духовної спадщини і є найбільш значимими 

в системі відомих просторів сакрального ландшафту, маркерами родової і 

етнічної території. З іншого боку, релігійній простір – це комплекс з 

короткочасних ритуальних об'єктів, найчастіше пов'язаних з життям одного або 

кількох поколінь людей. Якщо конкретизувати, то релігійний простір є 

конкретний географічний об'єкт (гора, гай, озеро, річка, урочище, перевал і ін.), 

який вважався місцем проживання духів загально племінного або родового 

значення [44, с. 306-309]. 

Сакральний простір має ширше значення і включає в себе релігійній 

простір. Це поняття позначає також і нерелігійні місця, які мають духовну 

цінність [10]. Прикладами нерелігійних сакральних просторів є місця видатних 

боїв, місця народження відомих людей, а також об’єкти, які принесли багато 

користі людству. Наприклад, джерело в пустелі чи ліс, у якому ховалися люди 

від завойовників. У поняття «сакральний простір» вкладається також ширший 

зміст у плані духовності. Це поняття, насамперед, застосовується до локальних 

об'єктів, наприклад, місць родових культів, культів сімейного характеру [44, 

с. 309]. Ми підтримуємо це твердження, але варто його дещо розширити з точки 

зору суспільної географії, вивчаючи сакральні простори як об’єкт суспільно-

географічного дослідження.  
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Таким чином, ми будемо розглядати сакральні простори як особливі, 

наповнені духовним змістом території та матеріальні (релігійні, сакральні, 

духовні) об’єкти у рамках окремих релігійних конфесій. Поняття простору не 

тотожне поняттю території, але обов’язково має тісний зв’язок, так звану 

«прив’язку» з точки зору суспільної географії. Адже, проводячи суспільно-

географічні дослідження, ми розуміємо, що сакральний простір – це не 

абстрактне філософське поняття, а цілісна об’єктивно існуюча система. Вона 

займає певну територію, має обов’язкове релігійне спрямування (конфесію), 

наповнене особливим змістом (культи, обряди, релігійні канони), власну 

управлінську структуру (ієрархію) та в першу чергу має так званий центр 

(ядро), де й безпосередньо відбувається служіння культу: створені людиною 

(храм, синагога, мечеть тощо) та природні (джерело, дерево, гора і т. п.), а 

також характеризує відношення об'єктів у їхньому розвитку [10]. 

Функції сакральних просторів. Сакральні простори виконують певні 

функції, найістотнішими з яких є комунікативна, консолідуюча, захисна, 

лікувальна та природоохоронна.  

Комунікативна функція сакрального простору виражена у спілкуванні у 

межах однієї етнічної конфесійної групи. Розуміння простору у кочових племен 

було однонаправленим, де переважали незначні сакральні центри (могили, 

кургани). Для землеробських культур структура простору була концентричною 

(аналог культурного ландшафту за Ю. Вєдєніним, 1997), з чітко вираженим 

центром (село, містечко, місто) й орієнтованим за сторонами світу. 

Найпростішими консолідуючими просторами були родові святилища, 

характерні для язичницького періоду. Такі святилища займали у поселеннях 

центральні місця. Об’єднуючим сакральним простором було святилище, 

спільне для декількох родів або населених пунктів. Вони формуються як центри 

етнокультурного простору, а вже навколо них формуються селитебні 

ландшафти. Інколи заснування населеного пункту зводилось до вибору місця 

сакрального ландшафту. У давніх слов’ян навіть місто (як місце) було 

сакральним простором. Таким чином, місто отримує статус сакральної 
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території. Зазвичай, не весь селитебний ландшафт був сакральним, а переважно 

укріплена центральна частина виконувала таку роль. У якості сакрального 

фронтиру були оборонні стіни, які формували своєрідне магічне коло, 

всередині якого будували сакральні споруди.  

Протекторна функція виражена у виконанні сакральними просторами 

белігеративної (оборонної) функції: наприклад, Покровська церква-замок села 

Шарівка Ярмолинецького району Хмельницької області, церква в урочищі 

Монастирок над Бучачем Тернопільської області, Спасо-Преображенська 

церква села Залужжя Збаразького району Тернопільської області, синагога 

містечка Сатанів Городоцького району Хмельницької області. 

Лікувальна функція присутня у храмах, релігійних реліквіях, окремих 

могилах, вершинах гір, печерах, окремих каменях, натуральних і природних 

заглибленнях, холодних і гарячих джерелах, водоймах, натічних утвореннях 

печер. 

Природоохоронна функція також виражалась у створенні заповідної 

території навколо сакрального місця. Тут діяла заборона на мисливство, 

вирубку дерев [30, с. 225-226]. 

Яскраво виражене значення сакральних просторів полягає у здійсненні 

паломництва до них. Паломництво здійснюється віруючими різних конфесій з 

метою поклоніння святим місцям, а також щоб спокутувати гріхи, взяти участь 

у релігійних церемоніях, позбавитися від хвороби, уникнути нещастя і т. п. 

Саме ж паломництво виникло досить давно і стало найдавнішою формою 

здійснення подорожей з релігійними цілями до сакральних місць. Сьогодні ж 

прийнято говорити про те, що існує особливий вид туризму – релігійний 

(сакральний) туризм. Під сакральним туризмом розуміють духовно-пізнавальні 

маршрути і тури по сакральних місцях з відвідуванням релігійних культових та 

археологічних об'єктів (кургани, мегаліти, наскальні малюнки, храми). 

У релігійний туризм поділяється на два напрями діяльності – релігійний, 

який здійснюють за допомогою екскурсій, і паломницький, тобто подорож з 

метою відвідування святинь і святих місць. Релігійний туризм має на меті 
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пізнавальні аспекти, а паломницький туризм пов'язаний з мандрівкою 

виключно з релігійною метою.  

Отже, охарактеризувавши попередній досвід й провівши власні 

дослідження, ми можемо зробити висновок, що 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.  

Аналіз попередніх досліджень сакральних просторів дозволяє дійти 

певних висновків:  

- сакральний простір – особливий духовний простір (територія), 

наповнений матеріальними об’єктами, створеними людиною, що виконують 

духовну функцію; 

- сакральний простір являє собою систему соціально-релігійних зв’язків та 

відношень у релігійній діяльності, характер взаємовідношень суспільства і 

релігії, пов’язаних із задоволенням духовних потреб людей; 

- сакральний простір займає певну територію, межі якої досить важко 

об’єктивно оцінити, проте у більшості випадків сакральний простір 

поширюється у межах певного релігійного напрямку (конфесії) й вірувань 

окремих суб’єктів. Це місце перетинання діяльності всіх учасників релігійної 

діяльності (релігійної організації, віруючих, церковнослужителів) в межах 

однієї конфесії;  

- сакральний простір має часові характеристики розвитку: минуле (поява та 

розвиток релігійного знання та створення сакральних об’єктів), теперішнє 

(діяльність релігійних організацій та функціонування сакральних об’єктів) та 

майбутнє (перспективні напрями використання сакральних просторів); 

- сакральний простір завжди має певні специфічні особливості залежно від 

території його розташування та функціонування. 
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1.2. Класифікація та структура сакральних просторів 

 

Існує значна кількість критеріїв, на основі яких можна класифікувати 

сакральні простори. Найбільш відомими є класифікації сакральних просторів 

Б. Гомбоєва та Г. Денисика. 

Б. Гомбоєв пропонує таку класифікацію сакральних просторів (рис. 1.2): 

- сакральні простори, пов'язані з природними об'єктами (геологічна 

будова, рельєф, клімат, води, біота і ландшафт): гора Олімп в Греції, Фудзіяма в 

Японії, річка Ганг в Індії; 

- сакральні простори, пов'язані з матеріальними об'єктами (будови, 

предмети, речі, твори і т. д.): Тадж-Махал в Індії, Києво-Печерська Лавра в 

Києві; 

- сакральні простори, пов'язані з духовними і культурними цінностями 

(обряди фольклор, локальні традиції, поведінка): язичницькі капища, «сіси» 

гори, місця поклоніння богам, території з героїчним минулим; 

- сакральні простори, пов'язані з інтелектуальними цінностями (відчуття і 

традиційне значення): зони магнітних аномалій 36, с.2. 

 

Рис. 1.2. Класифікація сакральних просторів (за Б. Гомбоєвим) 
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Б. Гомбоєв запропонував географічні, архітектурні, етнографічні, 

езотеричні критерії, що призвело до відсутності цілісності класифікації. 

Г. Денисик вважає, що сакральні простори доцільніше поділити на три 

групи (рис. 1.3): релігійні, природні й історичні. Природні сакральні простори 

включають унікальні особливості рельєфу, гідрографічної мережі і рослинного 

покриву. До релігійних сакральних просторів належать релігійні будівлі, а 

також місця, де відбувались важливі релігійні події.  

 

Рис.1.3. Класифікація сакральних просторів (за Г. Денисиком) 

 

До історичних сакральних просторів доцільно віднести місця видатних 

подій в історії людства чи окремого етносу, які мають духовну сутність в наш 

час.  

За аналогією з тим, як В. Каганський пропонує виділяти православні 

ландшафти, при дослідженні сакральних ландшафтів країн з домінуванням 

католицизму, можна виокремити католицькі ландшафти, в буддійських країнах 

буддійські. Г. Денисик зазначає, що: «Особливо недоречним є цей поділ в 

сучасному глобалізованому світі зі змішаними сакральними ландшафтами. При 

цьому православні ландшафти комплексно не зможуть відобразити супутні 

нерелігійні сакральні ландшафти. Часто православні ландшафти виникали на 
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місці давніх язичницьких, тому виділення ландшафтів за релігійною ознакою не 

є обґрунтованим» [44, с.307]. 

Ми пропонуємо класифікувати сакральні простори на основі таких трьох 

критеріїв – за територіальним масштабом, походженням, та використанням, 

тобто відповідно територіальну, генетичну та функціональну класифікаційні 

ознаки. 

Класифікація сакральних просторів за територіальним масштабом 

(територіальна класифікація) (рис. 1.4): 

1. Сакральні мікропростори (локальні) – це окремі поодинокі сакральні 

об’єкти (церква, каплиця, джерело, дерево тощо), що мають певне значення для 

невеликої групи людей, на території села чи міста. 

2.  Сакральні мезопростори (регіональні) – сакральні простори, що 

займають значні території і мають важливе значення на рівні держави, великого 

регіону (монастирі, лаври). 

3. Сакральні макропростори (світові) простори – це простори, що мають 

величезне значення і вплив у світових масштабах (наприклад, православні, 

католицькі, буддійські сакральні простори, що є центрами світових релігій). 

 

 

Рис. 1.4. Класифікації сакральних просторів за територіальним 

масштабом (розроблено автором) 

 

Класифікація сакральних просторів за походженням (генетична 

класифікація). Враховуючи те, які чинники впливали на виникнення 



45 
 

сакральних просторів та їх використання, доцільним буде поділ сакральних 

просторів на релігійні, природні та історичні. Найбільшу кількість і практичне 

значення мають релігійні сакральні простори, адже до них належать, в першу 

чергу, релігійні будівлі, що відносяться до різних релігійних конфесій. Тому 

релігійні сакральні простори можемо класифікувати за конфесійною ознакою. 

Класифікації сакральних просторів за конфесіями у науковій літературі 

досі не зустрічається, проте існує класифікація пам’ятних місць за релігійною і 

конфесійною належністю, що має ряд спільних ознак. Конфесія (лат. confessio – 

сповідання) – особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, 

а також об'єднання віруючих, послідовників цього релігійного віросповідання 

[169, с.32]. Термін конфесія часто вживається для опису різних християнських 

церков, наприклад, православ'я, католицизму і багатьох напрямів 

протестантизму. Цей термін також використовується і для опису гілок юдаїзму 

(ортодокси, консерватори, реформатори та реконструктори), та зрідка для гілок 

ісламу (суніти і шиїти). 

Таким чином, ми можемо виділити такі релігійні сакральні простори: 

1) християнські: зокрема, православні (на Поділлі – православні 

Московського і Київського патріархату, автокефальні, старообрядницькі); 

католицькі (римо-католицькі, уніатські (в т. ч. греко-католицькі); 

протестантські (лютеранські, баптистські, адвентистські, п’ятидесятницькі і 

т.п.);  

2) мусульманські (зокрема, сунітські, шиїтські та ін.);  

3) буддистські;  

4) юдейські;  

5) індуїстські;  

6) неохристиянські (наприклад, мормонські). 

До природних сакральних просторів можна віднести наступні види: 

джерела, священні гори, окремі дерева, що використовуються в ритуальних 

цілях або сакральні простори, які називають «місцями сили», пов'язані з 

геоактивними структурами (озеро Байкал, Ленські стовпи в Якутії, Шамбала на 
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Тибеті, гора Мак-Кінлі на Алясці, гори Говерла, Чорна, Чортова, Дністровський 

каньйон, висячі болота в Україні).  

До історичних сакральних просторів доцільно віднести місця видатних 

подій в історії людства чи окремого етносу, які мають духовну сутність в наш 

час. Таким чином історичні місця, які несуть сакральний зміст можемо 

називати сакральними просторами. Наприклад: місце бою, місцевість, де 

загинуло багато людей під час війни. 

Класифікація сакральних просторів за їх використанням 

(функціональна класифікація). Враховуючи те, що сакральні простори можуть 

включати об’єкти, що належать до однієї конфесії, а також на незначній 

території можуть бути розміщенні сакральні простори, що вміщують сакральні 

об’єкти, які належать до різних релігійних напрямків (конфесій) і можуть 

використовуватись не лише в релігійних цілях, а й в туризмі, а також те, що 

класифікація сакральних просторів має бути заснована на історичному та 

конфесійно-релігійному підходах, ми виділяємо функціональну класифікацію 

сакральних просторів: 

І. Моноконфесійні (монофункціональні) – сакральні простори, що 

належать до одного релігійного спрямування. Найпоширенішими з них є: 

1. Язичницькі є найдавнішими сакральними просторами регіону Поділля. 

Етимологічно «язичництво» походить від старослов’янського слова «язик» у 

значенні «народ». Цю думку підтримує М. Драгоманов, вважаючи, що 

«язичницький» означає національний, крайовий, народний. У грецькій мові 

«етнічний» має тлумачення «племінний, народний, язичницький». Тому, якщо 

ведеться мова про язичницьку культуру, мають на увазі традиційну, 

етнокультурну основу. Для них, у релігійному значенні, характерний політеїзм: 

обожнювання природних стихій, рослин, тварин.  

Звертаючись до досвіду В. Воловика, який розробив власну класифікацію 

сакральних ландшафтів, ми можемо зробити висновок, що у класифікації 

язичницьких сакральних ландшафтів важливу роль відіграють етимологія та 

вживання термінологічного апарату [30]. Для позначення давніх святилищ 
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вживають: храм, мольбище, капище тощо. Храми – церковнослов’янська форма 

слова «хороми», що означає довгу споруду у формі дуги, збудованої навколо 

круглого майданчика, на якому знаходиться капище. Капище – майданчик, де 

стояла статуя (ідол) божества і, зазвичай, знаходилась на горах або земляних 

насипах. 

В. Воловик виділяє язичницькі сакральні ландшафти у окремий підклас і 

поділяє їх на так звані варіанти: 

• круглі площадки-капища з ідолом у центрі, обмежені ровом або 

системою окремих ям; 

• малі городища-святилища – круглі площадки-капища з ідолом у центрі, 

обгороджені валом і ровом, діаметром 7-30 м, знайдені у Придністер’ї; 

• храми – дерев’яні споруди, всередині яких розташовані ідоли, знайдені 

на Придністер’ї (правий берег); 

• городища-сховища, які одночасно виконували і функцію культового 

сакрального об’єкту; 

• великі культові центри, у яких поєднувались усі типи святилищ, 

культових місць і сакральних природних об’єктів. Створювались у глухих 

місцях, часто покритих лісом (наприклад, Товтри); 

• місця поклоніння і об’єкти природного генезису (камені, дерева, 

джерела, гаї). У священних гаях заборонялось рубати дерева, рвати квіти, 

ловити пташок; 

• антропогенні ями або площадки, створені для жертвоприношення; 

• святилища – місця молінь та жертвоприношень, де об’єктом 

поклоніння був ідол; найбільша концентрація кам’яних старослов’янських 

ідолів на Придністер’ї. Камені з ідолів використовували для побудови церков, 

іноді монтували у стіни цілими статуями (м. Гусятин Тернопільської області); 

• кургани, які виконували одночасно сакральну і тафальну функції; 

використовувались як сімейне святилище та місце поховання [30, с. 233]. 

2. Християнські:  
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- православні сакральні простори в основному представлені церквами 

(термін «церква» з грецької означає «дім бога»; також поширеними є 

монастирі; 

- католицькі сакральні простори – костельні, монастирські, госпітальні, 

меморіальні комплекси. Типовим прикладом цього виду сакральних просторів 

можна назвати Гніванський костьол на Вінничині; 

- греко-католицькі. Одним із найвідоміший греко-католицьких 

сакральних просторів Поділля є Зарваницький духовний центр, який включає 

комплекс храмів, духовних споруд Хресну дорогу, кювети з цілющою 

джерельною водою; 

3. Юдейські сакральні простори в першу чергу представлені синагогами. 

У великих містечках могло бути кілька синагог або молитовних будинків. 

Будували синагоги за віссю захід – схід (у напрямі Єрусалиму). При синагогах 

часто знаходились бібліотеки, шпиталі, лазні та інші будівлі. В основному це 

компактні будівлі, в об’ємно-просторовому вирішенні якої вирізняються два 

традиційні об’єми: великий молитовний зал та західний об’єм із жіночими 

галереями. 

4. Ісламські сакральні простори представлені мечетями та мінаретами як 

основними сакральними об’єктами. Обов’язковою є наявність водойм для 

ритуального обмивання. Мечеті поділяються на невеликі квартальні, великі 

соборні, священні. На території Поділля знаходиться невелика кількість 

ісламських сакральних просторів. На сьогодні вини знаходяться у Вінниці та 

Камʼянці-Подільському. 

5. Буддистські сакральні простори, до яких відносяться такі споруди, як 

пагоди або ступи.  

ІІ. Поліконфесійні (поліфункціональні) – сакральні простори, що 

вміщують на своїй території сакральні об’єкти, що належать до декількох (два і 

більше) релігійних спрямувань або використовуються не лише з релігійною 

метою, а й з туристичною. Наприклад: у місті Шаргород знаходяться такі 

визначні пам’ятки, як католицький костел св. Флоріана у стилі бароко, синагога 
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– одна з найкращих споруд єврейської громади Поділля, православний 

Миколаївський монастир, комплекс якого формувався протягом ХVIIІ-ХІХ ст. 

 

Таблиця 1.1 

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). 

*Розроблено автором 

Структура сакральних просторів. У науковій літератури питання 

дослідження структури сакральних просторів залишається не достатньо 

дослідженим. С. Павлов, К. Мезенцев і О. Любіцева зробили вагомий внесок у 

розвиток сакральної географії (географії релігії) та безпосередньо, на нашу 

думку, вивчення сакральних просторів, виділивши елементи територіальної 

структури релігій: 

- пункти – поселення, їх локальна мережа, на території якої здійснюється 

релігійна діяльність; 

- центри – первинні ланки релігійного життя (церкви, монастирі, 

благочиння); 

- вузли – населені місця, що притягують до себе віруючих своїми 

неординарними властивостями (місця народження пророків, розташування 

чудотворних ікон, апостольські столиці); 

- ядра – центри зародження релігій світу [113, с. 63]. 
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А. Ковальчук (1999 р.) у своїй роботі «Географія релігії в Україні» дає 

визначення поняттям «релігійно-географічний район», «релігійно-географічний 

пункт», «релігійно-географічний центр», «релігійно-географічний вузол» і 

«релігійно-географічне ядро» [66]. 

Розкриття структури сакрального простору доцільно розпочати зі 

з’ясування самого поняття «сакральний». Сакральний походить від латинського 

слова sacrum, що в перекладі означає «священна річ» і пов'язане з системою 

знань про священні об'єкти, розташовані на земній поверхні. Близьке до 

лексеми сакральний – латинське слово sanctus, яке означає «оточений 

огорожею» (murus sanctus). Таке трактування лексеми підкреслює центрально-

периферійну структуру «сакрального», де впорядковане сакральне – «святе» 

оточує стихійне (небезпечне сакральне), є захистом від чужого сакрального 

[157, с.75]. 

У вивченні сакральних просторів застосовують терміни «ієротопія» та 

«ієрофанія». Термін ієротопія (грец. Ἱερός – священний, τόπος – місце, простір) 

запропонований А. Лідовим в 2001 р., означає створення сакральних просторів 

[91]. Термін ієрофанія ввів М. Еліаде [49], розуміючи під ним вертикальну 

структуру сакрального простору. Але це не звичайний набір вертикальних 

структур, а набір відповідних (переважно священних) категорій «ієрофанія – 

всякий священний простір передбачає яку-небудь ієрофанію, якесь вторгнення 

священного, в результаті чого з навколишнього космічного простору 

виділяється якась територія, якій надають якісно відмінні властивості» [91, 

с. 9]. 

У сакральних просторах можна умовно виділити вертикальну та 

горизонтальну структури. У сакральному просторі існує суворе співвідношення 

центру і периферії (горизонтальна структура), з одного боку, і вертикальне 

членування на області «верху» (гори, вершини (піки) гір), «середини» (наземні 

сакральні об’єкти) і «низу» (печери, печерні храми) – вертикальна структура. 

Вертикальна структура сакральних просторів. Сакральні простори є 

ключовими об’єктами для будь-якої релігії. Більшість сакральних просторів 
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розміщені наземно, тобто фактично у ареалі проживання людства. До таких 

сакральних просторів належать храми, мечеті, синагоги, костели тощо. Такі 

сакральні простори можемо назвати площинними (рівнинними). 

«Верх» представлений горами, в преважній більшості їх вершинами 

(піками) як місцями, що найбільш близькі до «Неба». А «Небо» («Космос» у 

давніх греків) з релігійної точки зору розглядається як найбільш упорядкована 

частина Всесвіту, як місце, де живуть боги. Навпаки, з Землею пов’язується 

непередбачуваність, хаос, з яким людина має протистояти, звідси й прагнення 

людини до впорядкованої та передбачуваної структури. Отже, сходження в 

гори наближає людину «до богів», в горах селилися люди, що бажали 

наблизиться до неба (наприклад, тибетці). Суттєве значення мали висота гори 

(найбільш високі гори ближче всього перебувають до «житла богів», що 

обумовлювало те, що люди будували капища на гірських вершинах); форма 

гори (правильна форма гори (тобто симетрична) уособлює божественну 

впорядкованість).  

Поняття «священна гора» є у більшості міфологій різних народів. 

Містичний зміст вершини виникає з того, що це точка з'єднання «Неба» і 

«Землі» або «центр», через який проходить «світова вісь». У багатьох 

міфологіях створення світу починається з найвищої вершини.  

«Низ» представляють печери, підземні монастирські комплекси, джерела, 

річки. Печера розглядається як вхід у світ «Нижній», тобто виконує функцію 

з’єднувальної ланки між світом наземним і підземним. Розташування порожнеч 

і переходів у печері непередбачуване (часто це лабіринт, з якого немає виходу), 

у печерах переважно темно, що дезорієнтує людину у просторі. Таким чином, 

печера – це таке середовище, яке сприймається як протилежність 

впорядкованому небу. Таке уявлення в різних інтерпретаціях увійшло до 

картини світу стародавніх греків, римлян, а пізніше проявилося у віруваннях 

людей Середньовіччя.  
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Рис. 1.5. Схема вертикальної структури сакрального простору з 

суспільно-географічної точки зору (розроблено автором) 

 

Таким чином, у вертикальній структурі сакральних просторів можна 

виділити гірські, площинні (рівнинні) та підземні (печерні) сакральні простори. 

Горизонтальна структура сакральних просторів. Сакральне завжди 

представляє світогляд, що має центр (ядро) сакрального простору. Для кожного 

етносу сакральними ядрами будуть різні місця чи об'єкти. Наприклад, 

юдейський сакральний простір (синагога, мікве, єврейське кладовище) не буде 

значущим для українського чи польського етносу. Така модель відповідає ідеї 

сакральної «центро-периферії», де в межах простору проживають одновірці.  

У горизонтальній структурі сакральних просторів чітко виділяється центр 

та периферія як складові частини (рис. 1.6). Доцільним буде виділення різних 

типів центрів сакральних просторів (святі місця, культові місця, так звані 

«місця сили» (або «намолені місця»), духовні центри, релігійні об’єкти). Центр 

сакрального простору характеризується тим, що тут відбуються певні культові 

дії (обряди, традиції, молитви, свята, богослужіння, пости), є певні символи та 

знаки, що ідентифікують та відрізняють центри сакральних просторів від 

несакрального (хрест, ікона, міфологічні фігури богів, мироточіння).  

Периферію сакрального простору формують «споживачі» (релігійні, 

туристичні організації, музеї, об’єкти природно-заповідного фонду, туристи та 

Гірські сакральні простори 

Площинні (рівнинні) 

сакральні простори 

Підземні (печерні) сакральні 

простори 
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паломники) та інфраструктурні об’єкти (заклади готельно-ресторанного 

господарства, заклади відпочинку та розваг, транспортні та пішохідні шляхи) 

тощо. Наприклад, зоною впливу (периферією) храму є релігійна громада, в 

межах якої здійснюється релігійна діяльність храму.  

 

 

Рис. 1.6. Схема горизонтальної структури сакральних просторів 

(розроблено автором) 

Найважливішою частиною сакрального простору є місце (топос). Святе 

місце є структурним елементом сакрального простору, формуючи його 

характерну конфігурацію. Святе місце – це «територіально локалізований вираз 

ієрофанії» [38, с. 116]. Священні місця можуть частково або повністю 

перекривати територію сакрального простору. У більшості випадків це частина 

сакрального простору, який еволюціонував від «місця сили» через язичницькі 

святилища, на зміну яким прийшли храми різних конфесій. Таким чином, серед 

звичайних культових ландшафтів, розташування яких часто обумовлено не 

сакральними, а адміністративними критеріями, священні місця формують 

«внутрішні» ядра сакрального простору [31]. 

Існують так звані «місця сили» – це особливі райони на Землі, де 

зосереджена енергія. Як правило, «місця сили» на землі пов'язані з глибокою 

 
 
 
 
 
 
 

   Периферія:                                                                         Периферія: 
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старовиною. Часто вони розташовані в районах, де відбувалися грандіозні 

історичні події, існували древні цивілізації чи відбувалися якісь природні 

катаклізми. Наприклад, в Індії і Тибеті дуже багато сакральних «місць сили». 

Такі місця розташовані там, де похована свята людина, або там, де вона жила і 

творила. Часто «місця сили» – це так звані «намолені місця», де колись був або 

є храм, куди приходили люди століття за століттям.  

Б. Гомбоєв святі місця називає культовими. «Поняття «культове місце», в 

першу чергу, застосовне до локальних об'єктів, наприклад, місцям відправлення 

родових культів, культів сімейно-родового характеру. Складніше йде справа, 

коли в якості культового місця, що вважається сакральної територією, 

виділяється не тільки окремо взятий пункт, а велика територія, що включає 

багато інших культових місць, пов'язаних і в історико-культурному, і в 

природному відношеннях об'єктів» [36]. Також, спираючись на матеріали 

власних досліджень, Б. Гомбоєв розділив культові місця Баргузинської долини 

на: пам'ятки природи і пам'ятники культури, об'єкти культу за релігійними 

ознаками (шаманські, буддійські, православні, іудейські), етнічні 

(евенкійського, бурятські, російські, єврейські) священні місця, ареальні (в 

горах, в степу, біля водних джерел та ін.) місця шанування, сезонні (весняні, 

літні, осінні) місця поклоніння. Дана типологія культових місць та їх 

функціонування виявила кілька рівнів ідентичності: сімейно-родову, 

територіально-адміністративну, вузько-локальну і регіональну [36]. 

Символіка структури «центру» найчастіше виражається таким чином: 

священна гора – місце, де зустрічається небо і земля – знаходиться в центрі 

світу; кожен храм або палац або місто є «священною горою», і таким чином 

також стають центром. «Центр світу» має також сакрально-географічну 

локалізацію, як правило, в місці, яке колись люди покинули і про який зберегли 

пам'ять і перекази. І часто, за аналогією з цим давно покинутим центром, 

організовуються інші, вторинні центри. Звідси звичай називати одним і тим же 

ім'ям різні міста. Тим самим вони встановлюють символічні знаки, які 

переносять духовний вплив першого центру на нове «місце», здійснюють 
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особливі обряди, ритуали, які перетворює нове місце поселення в центр 

сакрального простору, навколо якого починає структуруватися вся інша 

модель. Наприклад, ранньослов’янські культові осередки характеризувалися 

чіткою організацією простору, який включав у себе особливості ландшафту 

(підвищення місцевості, сполучені з наявністю джерел води), рослинності 

(дерева, гаї), а також рукотворні елементи (огорожі, ями, кам’яні вимостки, 

встановлені окремі камені та ідолів) [56].  

Місце, на якому зводять храм, називається топосом. Початковим топосом 

(«священним місцем») у книгах Біблії є Єрусалимський храм. Для 

мусульманської культури й релігійної традиції початковим топосом є храм 

Кааба. Святі місця є центром світобудови: Єрусалим – в юдаїзмі й 

християнстві, Мекка – в ісламі.  

Храм в релігійній культурі є сакральним центром. Образ храму в кожній 

із релігійних традицій має свій суб’єктивний досвід розуміння речей, ідей, 

концептів, форм. Усі вони формують культурний простір, наділяючи саму 

культуру апріорним і виключно правильним поглядом на світ [168]. 

Монастир був завжди провідним осередком духовного, культурного, та 

політичного життя, виконував освітянські функції та формував урбаністичне 

обличчя міста. Окрім свого призначення як релігійного центру монастирі 

мають яскраво виражені інші функції, зокрема можна виділити монастирі-

фортеці в системі оборони населеного пункту чи держави, монастирі-сторожі 

на підступах до міст, подорожні монастирі для зупинки мандруючих, 

монастирі-в’язниці, родові монастирі (у тому числі монастирі-усипальниці), 

тощо. 

Основою сакрального простору або самим сакральним простором 

найчастіше є сакральний (релігійний, культовий) об’єкт. На базі різних об’єктів 

(церкви, монастирі, мечеті тощо), які, пройшовши певні етапи становлення і 

розвитку, є локалізованими і функціонують у просторі (на земній поверхні з її 

природними та суспільними відмінностями) відбуваються відправлення різних 

культів (молитви, обряди, свята). 
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Т. Христов до складу релігійних об’єктів відносить (рис. 1.7):  

- культові споруди (монастирі, святилища, храми і храмові комплекси, 

капели, каплиці і каплички, ступи);  

- природні об’єкти – святі джерела, колодязі, гори, водойми (ріки, 

ставки), бори;  

- невеликі об’єкти культу – придорожні хрести, вівтарі божеств на 

узбіччі доріг і стежок [159].  

На думку Т. Божук, до сакральних об’єктів належать: 

- окремі споруди (церква, костел, каплиця),  

- ансамблі (комплекси споруд, монастирі, лаври, духовні центри) 

- визначні місця (джерело або криниця, печера) [17]. 

 

 

Рис. 1.7. Класифікація релігійних (сакральних) об'єктів  

(за Т. Христовим) 

 

О. Мацюк у класифікації оборонних споруд України виділяє сакральні 

об’єкти: оборонні монастирі, церкви, костели, синагоги, оборонні дзвіниці. 

Відповідно до державної класифікації (Закон України «Про охорону культурної 
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спадщини») сакральні об’єкти знайшли своє місце як історичні (за видом) і 

поділяються на споруди, ансамблі, визначні місця (за типом) [104]. 

А. Гаук виділяє три основні групи сакральних об’єктів за соціальною 

значущістю, а саме об’єкти племінного значення, общинного та сімейного. За 

цільовою та матеріальною специфікою сакральні об’єкти поділяються на 

культові місця (храми, міста-святилища, ідоли, капища, жертовні площадки), 

побутові рукотворні об’єкти (дорога, дім, двір, поховання), природні об’єкти 

(навколишнє середовище: ліси, озера, дерева, камені, гори) [32, с. 94 ]. 

Отже, порівнявши попередні класифікації та провівши власні 

дослідження, можна зробити висновок, що сакральні простори доцільно 

класифікувати за певними критеріями, серед яких територіальні масштаби, 

походження, конфесії та використання (відповідно територіальна, генетична та 

функціональна класифікації). Елементи сакральних просторів виділяються 

відповідно до вертикальної та горизонтальної структур. 

 

 

1.3. Фактори формування та розміщення сакральних просторів 

 

Фактор є рушійною силою будь-якого процесу чи явища. Під факторами 

розвитку сакральних просторів слід розуміти сукупність причин, що 

обумовлюють формування унікальних сакральних об’єктів, ландшафтів і т. п. 

та рушійні сили розвитку сакральних просторів. 

Сучасні сакральні простори будь-якого регіону визначаються низкою 

факторів їх формування. Виявлення таких факторів та ступеню їх впливу на 

релігійну діяльність населення є необхідною умовою розуміння розвитку 

сакральних просторів. Результатом взаємного впливу різноманітних факторів є 

формування унікальних сакральних об’єктів, яким притаманні самобутні риси, 

що корелюють з соціальними, економічними, демографічними та іншими 

особливостями території.  
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 Найпростіше зрозуміти формування сакральних просторів на прикладі 

давніх цивілізацій. У первісні часи світогляд людини формувався на основі 

міфів та вірувань, люди вбачали сакральне всюди: у природних явищах, в 

образі життя, у потребах тощо. Люди були переконані, що вони існують в у 

сакральному, що проявляється через світ рослин та живих істот. Необхідність 

формування сакральних просторів для людей в першу чергу проявлялася як 

потреба захисту. У міфології давніх цивілізацій видно, що спосіб формування 

світу завжди супроводжувався боротьбою із лихими силами, демонами, 

драконами й іншими істотами. Це спричиняє те, що посеред одноманітного 

простору виникає сакральний світ. 

Щодо розміщення сакральних просторів, то варто зосередити увагу на 

тому, що священні місця локалізуються у відповідності з різними історичними, 

природніми, суспільними, психологічними факторами. 

Найдавніший фактор локалізації сакральних просторів пов'язаний з 

міфологією. Наприклад, вірування аборигенів Австралії, згідно з якими світ був 

створений з сновидінь, чия життєдіяльність залишила сліди у вигляді пагорбів, 

валунів, печер, озер і інших відмінних форм рельєфу. Так, ці місця стали 

священними. Протягом року різні племена аборигенів подорожують по 

маршрутах, що ведуть до цих святих місць і виконують ті ж самі ритуали, що і 

сотні років тому. Вірування цих племен пов’язано з тими переконаннями, що це 

приносить їм заступництво духів на весь рік. 

Вплив символічного чинника можна прослідкувати у побудовах мандал в 

японському буддизмі. Мандала – це сакральний символ, який символізує сферу 

перебування божеств. Типова форма мандали – зовнішнє коло з вписаним у 

нього квадратом, куди поміщено внутрішнє коло (часто сегментоване), або ж 

представлене у формі лотосу. Зовнішнє коло виявляє Всесвіт, внутрішнє – 

вимір божеств. У мандалах символічно представлені обителі стародавніх 

божеств. Мандали будують на вершинах «священних» гір. Паломники 

подорожують від піку до піку гір. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81


59 
 

Специфічним чинником створення сакральних споруд є геодезичний. 

Багато храмів і святилищ будуються на перетинах «лей» – лініях ландшафтів, 

які сходяться в енергетичному центрі.  

Крім того, на розміщення сакральних просторів впливають й інші 

чинники, такі як географічне положення, геологічна будова, демографічні 

процеси і т. п. 

Розвиток сакральних просторів тісно пов'язаний з розвитком релігійної 

сфери, так як сакральні простори фактично є матеріальним відображенням 

релігійних вірувань. Так, А. Ковальчук, здійснюючи аналіз факторів розвитку 

релігійної сфери в Україні виділяє дві групи факторів: суспільно- і природно-

географічні. Зокрема, автор виділяє: історико-географічні (ширше- історичні), 

суспільно-політичні, етнічні, соціально-культурні, соціально-психологічні, 

соціально-побутові, економічні, власне релігійні та інші чинники; 

територіальна організація населення і система його розселення, релігійно-

географічне положення [67]. Чинники тісно взаємопов’язані і впливають на 

розвиток релігійної сфери та розповсюдження й поширення сакральних 

просторів комплексно. 

Л. Ключко стверджує, що на процеси становлення, розвитку, 

функціонування та особливості територіальної організації релігійної сфери 

впливає низка чинників, серед яких найбільш значущими є суспільно-

географічні фактори, до яких слід віднести суспільно-географічне положення, 

історико-географічні, етнічні, геополітичні, економічні, природно – географічні 

умови та інші чинники (рис. 1.8) [65].  

У дослідженнях особливостей формування релігійної ситуації Л. Ключко 

підтверджує, що релігійна сфера має тісний зв’язок, в першу чергу, з 

географічними особливостями території, геостратегічними, історичними, 

етнічними аспектами заселення території. Економічні та інші чинники є 

похідними. Демографічну ситуація, як фактор формування релігійної сфери 

досить складно характеризувати, адже за століття вона часто змінювалась. За 

роки незалежності неухильно зменшується кількість населення і зростає його 



60 
 

строкатість за національним складом, що відбивається в особливостях 

релігійної ситуації, призводячи до зростання різноманіття релігійних конфесій і 

течій, кількості віруючих [65]. 

 

Рис. 1.8. Фактори розвитку релігії (За Л. Ключко) 

 

Суттєвою особливістю розвитку сакральних просторів є те, що на їх 

функціонування і територіальну організацію значний вплив має індивідуальний 

(особистісний) чинник [5]. 

Виходячи з того, які фактори впливають на розвиток релігії, розуміючи, 

що сакральні простори розвиваються й формуються одночасно з релігією, ми 
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виділили 4 групи факторів виникнення, поширення та розвитку сакральних 

просторів. 

І. Об’єктивні та індивідуально-суб’єктивні. Всі фактори 

соціокультурних процесів і в тому числі формування сакральних просторів 

можна поділити на об’єктивні та суб’єктивні (індивідуально-суб’єктивні). 

Група об’єктивних факторів включає різні аспекти територіальних 

відмінностей в умовах життя населення (географічне положення, природні 

умови, історія розвитку території, економічні, соціальні, демографічні, етнічні, 

релігійні та інші відмінності). До суб’єктивних факторів відносять особливості 

поведінки, психіки певних соціальних груп населення, які визначають їх 

своєрідні ціннісно-світоглядні погляди. 

ІІ. Внутрішні та зовнішні. Сакральні простори формуються під дією як 

зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Наприклад, на етапі формування 

церковної архітектури, що формувала сакральні простори Поділля, зовнішні 

чинники не мали великого впливу, а тому на Поділлі (як і по Україні в цілому) 

розміщувались дерев’яні храми, які стали образом національної сакральної 

споруди.  

ІІІ. Глобальні, державні, регіональні. Фундаментальний вплив на 

виникнення, розміщення та розвиток сакральних просторів мають глобальні 

фактори. Вони проявляються у тому які релігії домінують, який їх вплив та 

місце у світі, як вони взаємодіють. Також геополітична ситуація в світі має 

неабияке значення на формування й розвиток сакральних просторів. 

Наприклад, захоплення Польщею західноукраїнських земель, в результаті чого 

було укладено унію між католицькою і православною церквами. Державні 

фактори мають значний вплив на розвиток та функціонування сакральних 

просторів. Так, політична ситуація в державі має вплив на георелігійну 

ситуацію та розміщення сакральних просторів. Наприклад, конфлікт між 

віруючими православної та греко-католицької церков або православними 

церквами Московського та Київського патріархатів. Найбільш політизованим 

залишається православ’я, а тому міжправославні відносини (між УПЦ МП та 
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УПЦ КП) залишатимуться у найближчі роки незмінними. Міграції населення 

також суттєво впливають на розвиток сакральних просторів. Наприклад, багато 

людей мігрує у пошуках роботи за кордон, куди прибуває разом зі своєю вірою, 

що призводить до будівництва нових «своїх» храмів.  

Крім того, держава проводить політику в області релігії, виступаючи 

регулятором релігійної ситуації. Прикладом є політика Радянського Союзу, 

коли всі без винятку релігійні процеси регулювались державою, у зв’язку з чим 

винищували церкви та інші релігійні осередки, знищувалися сакральні 

простори. В України релігійні відносини регулюються Законом України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.91 р. Крім цього, Україна 

ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, 

де в дев’ятій статті йдеться про свободу думки, совісті і релігії.  

Регіональні фактори найяскравіше проявляються у природних 

особливостях території, які значно відрізняються в різних регіонах. Наприклад, 

у жителів гірських регіонів світу, на відміну від жителів рівнин, були божества 

гори, вулкану чи ущелини, при цьому в них не було бога моря чи океану. 

Переселяючись з гір на рівнини, вони продовжували поклонятися своїм давнім 

божествам і, в той же час набували нових вірувань. Або ж, наприклад, індуїзм, 

набувши великого поширення в Індії і сусідніх східних країнах того часу, не 

проник у Середню Азію і Близький Схід, а синтоїзм з Японії не потрапив на 

материк. Існують також регіональні обрядові відмінності і в межах одного 

вірування. 

ІV. Природно-географічні, історико-географічні та суспільно-

географічні. На основі тісного зв’язку розвитку релігійної сфери з виникненням 

та функціонуванням сакральних просторів та враховуючи специфіку об’єкту 

дослідження доцільно виділяти природно-географічні, історико-географічні та 

суспільно-географічні фактори формування і розвитку сакральних просторів. Їх 

прояв буде розглянуто у другому розділі. 
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1.4. Методика суспільно-географічного дослідження сакральних просторів 

 

Підходи до вивчення сакральних просторів. У процесі дослідження 

сакральних просторів чільне місце посідає системний підхід, оскільки 

суспільно-географічні дослідження релігійної сфери по своїй суті є 

комплексними. Так, С. Павлов розглядає релігійну сферу як мультинодальну 

гетерогенну систему, самодостатню цілісність, відкриту систему, складову 

духовного життя людини, його культури. У свою чергу, вона складається із 

підсистем – конкретних релігійних напрямів, течій, сект [114]. Системного 

підходу у дослідженні релігійної сфери дотримуються такі економгеографи як 

А. Ковальчук [67], О. Шаблій, використовуючи поняття територіальних 

сакральних систем [160], О. Любіцева, обґрунтовуючи поняття територіальної 

релігійної системи, О. Кучабський – територіальної релігійної системи [87].  

У дослідженні сакральних просторів, релігійної сфери невід’ємним став 

історичний підхід. Виникнення й розміщення усіх сакральних об’єктів 

нерозривно пов’язано з історичними подіями, що відбувалися в минулому. 

Використання історичного підходу дає змогу проаналізувати й поєднати 

історичні особливості розвитку з географічними.  

Просторовий (територіальний) підхід в географії не обмежується 

дослідженням форм територіальної організації природного середовища, 

населення і господарства. Він поєднується і взаємодіє з генетичним підходом, 

за яким всі географічні явища розглядаються як процеси, що мають свою 

генезу, динаміку, просторові відмінності, закономірності просторового 

поширення [153, с. 165]. 

С. Романчук зазначає, що найбільш практичними підходами у вивченні 

сакральних ландшафтів є: 

• традиційний ландшафтознавчий підхід – вивчення ландшафтної 

структури, визначення унікальних властивостей сакральних ландшафтів; 

• історично-географічний та історично-ландшафтний підходи – 

визначення і аналіз процесів формування сакрального простору; 
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• етнічно-екологічний (процеси сакралізації ландшафту); 

• психологічний (формування образу сакрального ландшафту); 

• нетрадиційні напрями, зокрема й езотеричні – виявлення ще невідомих 

властивостей сакральних ландшафтів 137, с.112-114. 

У культурології при дослідженні сакральних просторів використовують 

ієротопічний підхід, що дозволяє визначити структурний задум конкретного 

простору, якому були підпорядковані всі видимі і відчутні форми. Важливо 

усвідомити, що практично всі предмети релігійного мистецтва спочатку 

замислювалися як складові елементи «ієротопічного проекту», включені у 

взаємопов'язану структуру особливого сакрального простору [91, с. 8]. 

Ієротопічний підхід може бути застосований при дослідженні сакрального 

середовища храмів, міст або ландшафтів [91, с. 9]. 

Принципи суспільно-географічного дослідження сакральних просторів. 

Поряд із традиційними принципами суспільно-географічних досліджень варто 

наголосити на необхідності застосування при вивченні сакральних просторів 

принципу взаємозв'язку і взаємозумовленості, що базується на сучасному типі 

взаємозв'язків «людина – суспільство – природа»: дослідження людини, 

релігійної діяльності, сакральної взаємодії з суспільством на конкретній 

території, в конкретних умовах природного середовища, конкретних 

просторово-часових координатах, у межах соціального сакрального простору і 

соціального сакрального часу. 

Серед інших принципів слід назвати наступні: послідовності, оптимізації, 

системності, наочності, достовірності [2]. Важливим принципом суспільно-

географічних досліджень сакральних просторів є принцип послідовності, який 

визначає певну етапність процесу дослідження та використання певного набору 

методів на кожному етапі. Принцип оптимізації визначає тимчасові, просторові 

об'єкта дослідження. Це дозволяє досліджувати динаміку культових споруд в 

межах сакральних просторів не тільки в просторовому відношенні, але і в часі. 

Принцип системності визначає послідовність дослідження і набір відповідних 
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методів: картографічного, польових краєзнавчих досліджень, власне 

картографування. Для цього необхідно провести класифікацію об'єктів 

дослідження як складових релігійно-паломницького середовища. Принцип 

наочності (візуалізації) передбачає подання практичних результатів 

дослідження сакральних просторів в доступній для сприйняття формі. Принцип 

достовірності визначає якість отриманих результатів. Він реалізується на основі 

науково-певних методів досліджень [1]. 

Методи суспільно-географічних досліджень сакральних просторів. Для 

вивчення сакральних просторів (сакрально-територіальних систем, сакрально-

географічних явищ і процесів, сакрально-географічних об’єктів) необхідно 

використовувати значну сукупність методів дослідження, способів і засобів 

пізнання. Серед загальнонаукових методів використовуються методи аналізу та 

синтезу, порівняння, індукції та дедукції, спостереження, абстрагування, 

узагальнення. З конкретнонаукових методів для релігійно(сакрально)-

географічних досліджень найширше застосування мають релігійно-

географічний опис, релігійно-географічне картографування тощо.  

У процесі географічного дослідження сакральних просторів доцільно 

застосовувати статистичний метод. Завдяки статистичним даним відділів 

статистики та у справах релігії облдержадміністрацій можна з’ясувати ряд 

важливої та необхідної інформації: кількість, перелік релігійних споруд, їх стан 

(діючі, закриті, зруйновані) чи наявність статусу історичних пам’яток. 

Значно розширює і деталізує дослідження сакральних просторів 

використання картографічного методу. Завдяки цьому методу, підводячи 

підсумки опрацьованого матеріалу, складають нові карти, які відображають 

сучасний стан розміщення сакральних просторів, аналізують їх територіальну 

структуру. Картографічний метод є засобом застосування просторово-часового 

порівняльного підходу, адже завдяки його застосуванню досить зручно 

порівняти розміщення сакральних об’єктів у різні часові (історичні) періоди. На 

картах можна позначати розміщення різних сакральних об’єктів в залежності 

від конфесій за допомогою певних умовних позначень або ж будуючи 
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картограми, що мають не менше значення при проведенні суспільно-

географічних досліджень.  

При дослідженні сакральних просторів доцільно використовувати метод 

кейсів, де в якості кейсу може виступати адміністративна область, район чи 

окремі сакральні простори. Окремо може проводитися аналіз релігійних, 

історичних чи природних сакральних просторів. 

Етапи суспільно-географічного дослідження сакральних просторів. 

Л. Ключко виділила такі етапи суспільно-географічного дослідження релігійної 

сфери: вибір теми, обґрунтування мети та завдань; планування дослідження; 

збір фактичного матеріалу; первинна обробка матеріалів; аналітично-

синтетична обробка результатів дослідження; виділення проблем; 

прогнозування і розробка практичних рекомендацій; літературне і графічне 

оформлення роботи [64, с. 216]. К. Мезенцев та Ю. Когатько виділили чотири 

етапи дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів: теоретичний, 

оціночний, аналітичний та конструктивний [77]. 

Проаналізувавши попередній досвід та враховуючи специфіку об’єкту 

дослідження, нами було визначено чотири етапи дослідження сакральних 

просторів: теоретичний, оціночний, аналітико-синтетичний та конструктивний  

[2]. На кожному етапі дослідження необхідно використовувати конкретний 

набір методів. 

Теоретичний етап є основним фундаментом дослідження й передбачає 

використання філософських і загальнонаукових методів. На цьому етапі перед 

дослідником постають такі важливі завдання, як вивчення попереднього 

досвіду (аналіз наукових праць провідних учених, концепцій та специфічних 

підходів), етапів його становлення тощо. Таким чином, на теоретичному етапі 

будуть застосовані такі методи: структуризація, індукція, дедукція, 

літературний метод. 

На оціночному етапі застосовують аналітичні і загальнонаукові методи. 

Основними методами етапу є порівняльно-географічний, історико-

географічного аналізу, картографічний. При вивченні сакральних просторів 
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доцільно використати методику ландшафтознавчих досліджень, де основою є 

застосування порівняльно-географічного методу, який виявляється в словесних, 

картографічних, математичних моделях, де важливе значення має карто-

графування ландшафтів. На основі порівняльного методу роблять висновки про 

закономірності формування і розвитку ландшафтів в просторі і в часі. 

Аналітико-синтетичний етап дослідження полягає в обробці 

статистичних даних і проведенні їх аналізу та узагальнення. На цьому етапі 

передбачається використання статистичного, картографічного методів, 

просторового, системно-структурного та порівняльного аналізів. 

Статистичний метод базується на обробці кількісної статистичної 

інформації щодо сакральних просторів чи релігійних об’єктів. Для того, щоб 

визначити й показати забезпечення релігійними організаціями населення 

Поділля за районами при дослідженні територіальної організації 

найчисленніших релігійних конфесій у межах сакральних просторів Поділля 

використано два ключових показники. Перший показник (К1) відображає 

густоту релігійних конфесій серед населених пунктів: кількість релігійних 

громад певної конфесії, що припадає на один населений пункт: 

К1 = R / P, 

де R – кількість релігійних громад; P – кількість населених пунктів [82]. 

Другий показник (К2) відображає забезпеченість населення релігійними 

громадами: кількість релігійних громад, що припадає на 10 тисяч жителів: 

К2 = R / N × 10000, 

де R – кількість релігійних громад; N – чисельність населення [82].  

Ще одним важливим показником є рівень забезпеченості культовими 

будівлями: кількість культових будівель, що припадає на певну кількість громад 

віруючих, або на певну кількість релігійних організацій: 

Z = K/R × 100 %,  

де Z – рівень забезпеченості КБ певної конфесії чи групи конфесій на 

певній території; К – кількість КБ певної конфесії чи групи конфесій на певній 
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території; R – кількість релігійних громад (релігійних організацій) певної 

конфесії чи групи конфесій на певній території [69]. 

Абсолютний показник інтенсивності релігійної діяльності був 

запропонований О. І. Шаблієм і розраховується як відношення чисельності 

населення певного регіону до кількості релігійних громад в ньому. Відносний 

показник, таким чином, розраховується за формулою:  

    Рі Р 

Іі = – : – , 

    Nі N 

де Іі – показник відносної інтенсивності релігійної діяльності в і-тій 

області; Nі та N – кількість релігійних громад відповідно у і-тій області та 

державі; Рі та Р – чисельність населення відповідно і-тої області та держави 

[161]. Чим вищий показник інтенсивності релігійної діяльності, тим активніша 

релігійна діяльність, більша кількість релігійних громад відносно кількості 

населення та переважаюча кількість сакральних об’єктів у межах сакральних 

просторів. 

У зв’язку з тим, що сакральні простори часто є об’єктом дослідження і 

стосовно можливостей використання для цілей релігійного туризму, як 

особливі, наділені духовним змістом сакрально-туристичні ресурси, доцільним 

є використання бальної оцінки туристичної привабливості сакральних об’єктів 

(табл. 1.2).  

Атрактивність, пристосованість, доступність сакральних просторів. 

Під атрактивністю розуміють ступінь привабливості, екзотичності й 

унікальності екскурсійно-туристичних об’єктів і рекреаційно-туристичних 

ресурсів, які залучені до використання в туристичній індустрії. Атрактивність 

сакральних просторів можна визначити за кількістю відвідувачів на одиницю 

часу. Цей підхід досить зручний, але недосконалий. Існує багато факторів 

(економічних, релігійних, соціальних і т. п.), які впливають на оцінку 

атрактивності сакральних просторів, а особливо їх потенціал [1].  
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Таким чином, враховується «яскравість», естетичність сакрального 

об’єкта, його інформаційна привабливість. При бальній оцінці також враховано 

своєрідність і унікальність сакральних об’єктів, їх значущість. 

Таблиця 1.2 

Бальна оцінка потенціалу сакральних просторів Поділля* 

 

 

Бали 

Критерії оцінки 

1 2 3 

Атрактивність Має місцеве 

значення. 

Невеликий храм 

або маловідомий 

монастир, є ікони 

або певні мощі 

святих 

Має регіональне 

значення, є 

чудотворні ікони 

або цілющі 

джерела 

Загальнодержавне 

або міждержавне 

значення, є 

чудотворні ікони, 

мощі, унікальні 

архітектурні 

рішення. 

Доступність Віддалений від 

міських 

населених 

пунктів 

Розташований у 

містах або 

неподалік доріг, є 

транспортна 

доступність 

Розташований в 

обласних центрах 

Пристосованість Інфраструктура 

не розвинена, 

немає 

пристосування 

для ночівлі 

Є їдальня, іконна 

лавка, проводять 

екскурсії 

Є їдальня, іконна 

лавка, готель, 

проводять 

екскурсії 

*Розроблено автором 

 

Сакральні об’єкти, як правило, розміщені дуже нерівномірно, існують 

території. Однак кількісний сумарний показник цих об’єктів ще не дає уяви про 

рівень їх пізнавальної цінності і привабливості або включення їх у відповідні 

туристичні маршрути. Визначення туристичного потенціалу сакральних 

просторів в питомих одиницях за щільністю сакральних об’єктів на 100 км2 

площі не є досконалим. Ми пропонуємо оцінювати потенціал сакральних 

просторів, враховуючи атрактивність сакральних просторів у розрахунку на 

площу досліджуваної території. 

 Р = А/S, 
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де Р – потенціал сакральних просторів на досліджуваній території; А – 

атрактивність сакральних просторів; S – площа досліджуваної території 

(району, міста, області, регіону) [1]. 

Таблиця 1.3 

Рівні атрактивності, доступності та пристосованості 

 

Кількість 

балів 

Рівень атрактивності, доступності, пристосованості 

7 – 9 балів високий рівень атрактивності, доступності, пристосованості; 

4 – 6 балів середній рівень атрактивності, доступності, пристосованості; 

1 – 3 бали низький рівень атрактивності, доступності, пристосованості. 

*Розроблено автором 

 

Крім атрактивності (привабливості) сакральних просторів необхідно 

врахувати пристосованість та доступність сакральних просторів. Під 

пристосованістю розуміють виробничо-обслуговуюче та інфраструктурне 

забезпечення (наявність готелів чи хостелів, де б міг зупинитись паломник (або 

турист), кафе чи їдалень, сувенірних магазинів тощо). Доступність може бути 

просторова, фізична (режим відвідування), психологічна, інформаційна. 

Доступність до сакральних просторів характеризується станом та якістю доріг, 

розвинутістю транспортної мережі. 

Таким чином для кожного сакрального об’єкту пропонуємо ввести 

максимальний бал – «9», тобто сакральні простори з максимально високим 

показником атрактивності (3), пристосованості (3) та доступності (3) 

отримають 9 балів (табл. 1.3).  

На конструктивному етапі проведення дослідження доцільно 

використати метод районування. При проведенні сакрально-географічного 

районування на мікрорівні (рівень адміністративних районів) необхідно 

врахувати адміністративний поділ, але визначальними є наявність і 
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співвідношення релігійних вузлів, центрів і пунктів, а також ієрархія самих 

релігійних конфесій.  

Таблиця 1.4 

Методика дослідження релігійної діяльності і сакральних просторів* 

 

Етап 

дослідження 

сакральних 

просторів 

 

Види діяльності 

 

Методи дослідження 

Теоретичний 

етап 

 

Вивчення попереднього 

досвіду (аналіз наукових праць 

провідних учених, концепцій 

та специфічних підходів), 

формулювання теоретично-

методичних засад дослідження 

сакральних просторів 

o структуризація 

o індуктивний метод 

o дедуктивний метод 

o літературний метод 

Оціночний  

етап 

Систематизація вихідних 

даних, обробка первинної 

статистичної інформації, 

картографічних джерел, що 

характеризують формування 

та розвиток сакральних 

просторів 

o порівняльно-

географічний метод 

o історико-географічного 

аналізу 

o картографічний метод 

Аналітично-

синтетичний 

етап 

Науковий аналіз даних та 

інформації, що 

характеризують різні аспекти 

структури та функцій 

сакральних просторів, їх 

використання 

o статистичний метод 

o картографічний метод 

o порівняльний аналіз 

o системно-структурний 

аналіз 

o динамічний аналіз 

Конструктивний 

етап 

Науковий синтез отриманих 

результатів, сакрально-

географічне районування, 

визначення проблем та 

обґрунтування перспективних 

напрямів використання 

сакральних просторів 

o метод таксономічного 

групування 

o метод районування 

o картографічне 

моделювання 

*Розроблено автором 
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Важливим моментом сакрально-географічного районування є дотримання 

принципів однорідності і тяжіння. Можливо провести також районування 

території області, враховуючи наявність і співвідношення сакральних 

просторів. Є сакральні простори більш значимі (вони, як правило, відомі й за 

межами області) і місцеві. Наявність перших виступатиме як одним з головних 

районоутворюючих чинників. 

Узагальнючи, можна визначити види діяльності та методи дослідження, 

що відповідають кожному з етапів суспільно-географічного дослідження 

сакральних просторів – від вивчення попереднього досвіду до обґрунтування 

перспективних напрямів розвитку об’єкту дослідження (табл. 1.4). 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз попередніх досліджень дозволяє зробити висновок, що 

просторовий аспект релігійної (сакральної) діяльності розглядається в рамках 

чотирьох підходів залежно від об’єкту дослідження: вивчення релігійних 

просторів, сакральних просторів, сакральних ландшафтів або сакральних 

територій. Найбільш комплексним підходом є виділення 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. 

2. Найдоцільніше класифікацію сакральних просторів здійснювати за 

такими трьома критеріями: територіальним (за територіальним масштабом), 

генетичним (за походженням), функціональним (за їх використанням). 

Територіальна класифікація передбачає виділення сакральних мікро-, мезо- та 

макропросторів, генетичні – природні, релігійні та історичні сакральні 

простори; функціональна моно- та поліфункціональні сакральні простори. 
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У сакральних просторах виділено вертикальну та горизонтальну 

структури. Вертикальна структура визначається на основі географічного поділу 

на області «верху» (гори, вершини (піки) гір), «середини» (наземні сакральні 

об’єкти) і «низу» (печери, підземні сакральні об’єкти). У горизонтальній 

структурі сакральних просторів виділено дві складові: центр та периферію. 

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

(або «намолені місця»), духовні центри, релігійні об’єкти. 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. 

3. Фактори виникнення, поширення та використання сакральних 

просторів доцільно об’єднати в чотири групи: 1) об’єктивні та індивідуально-

суб’єктивні; 2) внутрішні та зовнішні; 3) глобальні, державні та регіональні; 4) 

природно-географічні, історико-географічні та суспільно-географічні.  

4. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та 

сакральних просторів передбачає здійснення чотирьох етапів: теоретичний, 

оціночний, аналітично-синтетичний та конструктивний. На кожному етапі 

дослідження застовується 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. 

 

Перелік посилань зі списку використаних джерел: 
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[17, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 49, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 77, 82, 87, 89, 91, 

99, 104, 113, 114, 133, 137, 140, 151, 153, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 

168, 169] 

Перелік посилань зі списку використаних джерел на власні наукові 

праці: 

[1, 2, 4, 5, 10] 
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РОЗДІЛ 2 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ САКРАЛЬНИХ 

ПРОСТОРІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

2.1. Ідентифікація території дослідження 

 

Територією для дослідження сакральних просторів було обрано 

Подільський регіон, до якого входять Вінницька, Хмельницька та 

Тернопільська області. Подільський регіон має вигідне геополітичне положення 

та володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом: сприятливими 

кліматичними умовами, рівнинними і передгірськими ландшафтами, 

багатством флори і фауни, спелеологічними ресурсами. На його території 

наявні практично всі типи мінеральних вод та інших лікувальних ресурсів, 

розвинута мережа транспортного сполучення, велика кількість історичних 

пам'яток культури та архітектури. Це один з екологічно найчистіших в Україні 

регіонів. У ньому сконцентровано всесвітньо відомі святині. Цей регіон 

соціогеографи виділяють як цілісний суспільно-географічний (соціально-

економічний), історики – як етнографічний район. У релігійно-географічному 

районуванні території України Подільський релігійний регіон окремо не 

виділяється. Існують суттєві розбіжності у сітках релігійно-географічного 

районування, розроблених українськими географами.  

Першим релігійно-географічне районування території України провів у 

1994 році О. Шаблій. У навчальному посібнику «Соціально-економічна 

географія України» на території України ним виділено 4 релігійні регіони 

(рис.2.1): 

- Західний: Волинська, Житомирська, Рівненська, Вінницька, 

Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька і 

Закарпатська області; 

- Центральний: Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, 

Кіровоградська і Полтавська області; 
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- Східний: Донецька, Луганська, Харківська і Дніпропетровська 

області; 

- Південний: АР Крим, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Херсонська 

області [161, с.423 – 425]. 

Рис. 2.1. Релігійні райони України (за О. Шаблієм) 

 

Враховуючи усю різноманітність релігійного життя Західного регіону, 

О. Шаблій його поділив ще на кілька зон за релігійними відмінностями: 

закарпатська, західно-волинська, буковинська, галицька і подільсько-волинська 

[161, с.423-425].  

Думку О. Шаблія щодо поділу України на чотири релігійні регіони у 1999 

році підтримала Л. Шевчук у своїй роботі «Сакральна географія». При 

районуванні вона зазначає, що релігійність населення спадає з Заходу на Схід і 

це є одним з важливих чинників районування [167, с 140]. 

У своїй роботі «Географія релігій: основні завдання і перспективи 

розвитку» В. Патійчук у 1995 році здійснює релігійно-географічне районування 

 

Західний 

Центральний 

Східний 

Південний 
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території України, опираючись на кількість різних конфесій на досліджуваній 

території (рис.2.2).  

 

Рис.2.2. Релігійно-географічні райони України (за В. Патійчуком) 

 

Автор спробував поєднати релігійні особливості території і фактори, що 

впливають на дані процеси (історичні, економічні і національні особливості 

території), та виділив 5 релігійно-географічних районів: 

- Західний: Чернівецька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Хмельницька, Тернопільська, Рівненська і Львівська області; 

- Північний: Чернігівська, Київська, Житомирська, Черкаська, 

Полтавська, Сумська, Харківська і Вінницька області; 

- Східний: Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька і 

Луганська області; 

- Південний: Одеська, Херсонська і Миколаївська області; 

- Кримський: АР Крим [119, с.177-179]. 
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У 1998 році С. Павлов, К. Мезенцев і О. Любіцева провели власне 

релігійне районування території України, головним чином опираючись на 

конфесійну структуру населення та культурні традиції регіонів.  

Рис. 2.3. Релігійно-географічні райони України  

(за С. Павловим, К. Мезенцевим і О. Любіцевою) 

 

Авторами було виділено на території України 7 релігійно-географічних 

районів (рис.2.3): 

- Волинський: Рівненська, північ Тернопільської і Волинська області; 

- Галицький: Івано-Франківська, Львівська, і південна частина 

Тернопільської області; 

- Закарпатський: Закарпатська область; 

- Центральний: Київська, Полтавська, Чернігівська, Житомирська, 

Сумська, Кіровоградська і Черкаська області; 

- Подільсько-Буковинський: Чернівецька, Хмельницька і Вінницька 

області; 
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- Південно-Східний: Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська і 

Дніпропетровська області; 

- Південний: Херсонська, Одеська, Миколаївська області і АР Крим [113, 

с. 65]. 

Найбільш повним й комплексним, на нашу думку, є релігійно-

географічне районування території України, запропоноване А. Ковальчуком 

(1999 р.) [6]. Він пропонує поділити територію України на 9 релігійно-

географічних районів, враховуючи релігійні особливості територій, етнічно-

культурні особливості населення, історію розвитку кожного регіону України 

[70, с. 40-43]: 

- Галицький (Львівська, Івано-Франківська і майже вся (окрім північної 

частини) Тернопільська області); 

- Західно-Волинський (Волинська, північ Тернопільської і Рівненська 

області); 

- Закарпатський (єдина Закарпатська область); 

- Буковинський (Чернівецька область); 

- Волино-Подільський (Вінницька, Житомирська і Хмельницька 

області); 

- Центрально-Північний (Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська і 

Черкаська області); 

- Центрально-Південний (Одеська, Кіровоградська, Миколаївська і 

Херсонська області); 

- Кримський (АР Крим); 

- Східний (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська і 

Харківська області) [67, с. 180-182]. 

Таким чином, аналіз сіток релігійно-географічного районування України 

засвідчив, що є два підходи щодо місця Подільського регіону. Так, О. Шаблій 

включає області Поділля (Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області) 

до більшого Західного релігійного району. Другий підхід передбачає 

включення подільських областей до різних релігійно-географічних районів: 
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В. Патійчук включає Хмельницьку та Тернопільську області до Західного, а 

Вінницьку до Північного релігійно-географічного району; С. Павлов, 

К. Мезенцев та О. Любіцева об’єднують Хмельницьку та Вінницьку області 

разом з Чернівецькою в Подільсько-Буковинський район, відділяючи 

Тернопільську до Галицького та частково Волинського релігійно-географічних 

районів; А. Ковальчук виділяє Волино-Подільський район, до складу якого 

поряд з Вінницькою і Хмельницькою областями включає Житомирську, а 

натомість Тернопільську область розділяє між Галицьким і Західно-

Волинським районами [5, 6].  

 

Рис. 2.4. Релігійно-географічні райони України (за А. Ковальчуком) 

 

Географами України було проведено ґрунтовні дослідження з даного 

напрямку, проте лише на рівні макро- і мезорайонування. При цьому 

мікрорівень залишається слабо вивченим. Доцільним є проведення 

мікрорайонування в масштабах адміністративних областей України. 
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Отже, єдиної думки у релігійно-географічному районуванні щодо 

території Поділля немає, проте, враховуючи те, що Подільський регіон має 

особливе географічне положення, будучи «коридором» між східною та 

західною Церквою, на його території знаходиться велика кількість сакральних 

просторів (природних, релігійних, історичних), які належать до різних 

конфесій, а також протягом тривалого періоду відбувалися постійні зміни 

релігійно-географічних процесах, що вплинули на кількість, розвиток та 

розміщення сакральних просторів Поділля, було обрано для дослідження 

Подільський регіон у межах трьох областей – Вінницької, Хмельницької та 

Тернопільської. 

 

 

2.2. Природно-географічні фактори  

 

Сили природи відігравали вирішальну роль у формуванні світогляду 

первісної людини. Таким чином природні об’єкти почали набувати духовного 

значення, тобто сакралізуватися. Так, С. Романчук розглядає кілька можливих 

варіантів сакралізації ландшафтів 137, с.112. На його думку, на різних етапах 

історії людства цей процес відбувався в своїх певних рамках. «При первинних 

релігійних уявленнях, пов'язаних з культом природи, причиною сакралізації 

ландшафту є його унікальність у регіоні в частині пейзажних, ресурсних, 

лікувальних особливостей, комфортних або дискомфортних властивостей 

(одинокі скелі химерних обрисів і кольору, джерело з лікувальними 

властивостями або у безводному районі, печери, карстові провалля; дерева 

унікальних розмірів, віку тощо). Тобто сакралізація мала місце залежно від 

враження від об'єкта або його властивостей, цінних для даного суспільства» 

[137]. 

Значна частина святих місць сучасних світових релігій сакралізувалася 

завдяки діяльності святих, храмам зі священними реліквіями, чудотворним 

іконам. У даному випадку зв'язки сакральних функцій ландшафту з його 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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природними властивостями на перший погляд не простежуються, однак, 

зв’язок існує. Більшість святих місць відрізняється барвистістю і 

неординарністю природного фону; розміщені вони на місцях святинь 

попередніх релігій [137]. Такий природний фактор, як ландшафтне 

різноманіття, на початкових етапах розвитку релігійних уявлень мав 

визначальний вплив на особливості розміщення та формування сакральних 

просторів, значною мірою визначав їх специфічні риси. 

Найістотніший вплив на розвиток сакральних просторів мали такі 

природно-географічні фактори: 

- природні умови – рельєф, сприятливий клімат і т. п. Більшість 

сакральних об’єктів були побудовані на високих місцях (на горбі, горі і т. п.), 

біля річок, озер, «цілющих» джерел, а інколи й самі гори, озера, джерела 

ставали «священними» завдяки їх розташуванню та особливим властивостям. 

Наприклад, ранньослов’янські культові осередки характеризувалися чіткою 

організацією простору, який враховував особливості ландшафту (підвищення 

місцевості, доступність джерел води), рослинності (специфічні дерева, гаї), а 

також рукотворні елементи (огорожі, ями, кам’яні вимостки, встановлені 

окремі камені та ідоли); 

- забезпеченість території природними (мінеральними) ресурсами, 

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

- географічне положення Поділля, що стало важливим фактором того, що 

християнство з самого початку виникнення, а особливо з XV ст., опинилося у 

зоні інтересів «трьох Римів» – Риму першого (який із часом звузився до 

Ватикану), Риму другого (Константинополя) та Риму третього (Москви); 

- мальовничі краєвиди. 

Роль природних факторів у формуванні та розміщенні сакральних 

просторів можна прослідкувати на прикладі унікальних сакральних споруд 

Поділля – скельних монастирів [7]. Завдяки сприятливим природним умовам 

Середнє Подністров'я історично було заселене людьми, які залишили 

різноманітні предмети матеріальної культури, багато з яких нині можна оцінити 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
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як археологічні, архітектурні чи інші історичні пам'ятки. До таких пам'яток 

належать скельні монастирі, що розмістилися в урвищах обох берегів Дністра. 

Рельєф мав важливе значення щодо їх виникнення, адже місце для скельного 

монастиря обиралося на горі або у високій скелі. Це можна пояснити кількома 

причинами. Першою з них є язичницька традиція, згідно якої, моління 

відбувались на високих горах, тобто «ближче до неба». Саме тому ідолів 

(наприклад, статуї Перуна чи Святивода) ставили на високих пагорбах. Пізніше 

у християнстві з’явились подібна традиція, ряд християнських храмів було 

розміщено на місці давніх язичницьких капищ [7].  

Вибір же печери як місця осередку монастиря, ймовірно, пов’язаний з 

Євангельською оповіддю про народження Ісуса Христа у Віфлеємській печері, 

яка стала місцем прощі всіх християн світу. Іншою причиною печерної традиції 

було переслідування перших християн іновірцями, у зв’язку з чим ті змушені 

були ховатися у недоступних і захищених місцях. Саме тому перші 

християнські монастирі на Поділлі й на Русі виникали як печерні. Зі 

становленням християнства та з розвитком монастирського життя вони 

перетворювались у наземні культові споруди. Наприклад, таким є Свято-

Троїцький монастир біля Сатанова [80, с. 114].  

Місце для скельного монастиря обирали, враховуючи й геологічний 

фактор [7]. Для монастиря обиралася не будь-яка висока й недоступна скеля, а з 

наявністю у ній природних (карстових) заглиблень, які можна було б шляхом 

додаткової обробки пристосувати під келії. При відсутності таких, придатними 

для закладання монастиря були скелі з м’якими породами, в яких 

примітивними знаряддями праці можна було висікти штучну печеру. Тобто 

породи або повинні були мати здатність до користування (як у випадку 

Непоротівського і Лядівського монастирів), або легко оброблятися (породи 

Бакотського і Лядівського монастирів) [80, с. 114].  

Важливе значення в монастирському будівництві мали і гідрогеологічні 

умови, зокрема, наявність джерел питної води, яка не тільки задовольняла 

потреби у водних ресурсах монахів, але й відігравала важливу роль, набуваючи 
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цілющих властивостей, що сприяло збільшенню кількості паломників [7; 80, 

с. 115]. 

Отже, серед основних чинників, що забезпечували розміщення та 

розвиток скельних монастирів на Поділлі варто відзначити наступні:  

1) розташування монастирів над оточуючою низькою місцевістю;  

2) гарантування безпеки ченцям;  

3) наявність природних заглиблень або м’якість скельної породи;  

4) наявність джерел питної води [80, с. 115].  

Таким чином, під впливом природних факторів на Поділлі сформувались 

такі сакральні простори, як джерела з «цілющою водою», скелі, де 

усамітнювались перші монахи, та інші сакральні об’єкти. Найбільший вплив 

природно-географічних факторів на розвиток сакральних просторів в межах 

території Поділля спостерігався у дохристиянський період, часи панування 

язичницьких культів та становлення християнства.  

 

 

2.3. Історико-географічні фактори  

 

На сучасне розміщення сакральних просторів Поділля суттєвий вплив 

мають особливості історико-географічного розвитку території. Вивчення 

історико-географічних факторів розміщення сакральних просторів Поділля 

варто розглядати через призму формування основних релігійних течій на 

досліджуваній території. 

Відповідно до перебігу історії всі сакральні комплекси, що виникли на 

Поділлі з часу становлення християнства (храми, монастирі тощо), впродовж 

свого існування були знищені або перебудовані. Особливо багато пам'яток було 

зруйновано в період польсько-козацьких воєн (в середині XVII ст.) та під час 

Другої світової війни. Значно змінився образ сакральних просторів у зв'язку з 

переходом в Унію (ХVІ-ХVІІІ ст.), та з поверненням у православ'я (ХІХ ст.).  
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При характеристиці факторів, які вплинули на виникнення та розвиток 

сакральних просторів Поділля, можна прослідкувати те, що вони різнилися в 

різні періоди історичного розвитку держави та регіону. Тому доцільним було 

виділення етапів формування сакральних просторів Поділля (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Етапи формування сакральних просторів Подільського регіону 

 Назва етапу Роки 

1 Язичницький (дохристиянський) етап До 988 р. 

2 Період Київської Русі (впровадження та 

розповсюдження християнства) 

988 – поч. ХІІІ ст. 

3 Литовсько-польський період поч. ХІІІ – поч. XVII ст. 

4 Доба Гетьманщини XVII – XVIIІ століття 

5 Доба імперії XIX століття – 1917 рік 

6 Радянська доба 1917 рік – 90-і роки ХХ ст. 

7 Сучасний період 90-і роки ХХ ст. – до нині 

*Розроблено автором 

 

Перший етап розвитку сакральних просторів Поділля пов’язаний з 

поширенням язичництва. У цей час сформувалась велика кількість язичницьких 

сакральних просторів (святилищ, капищ), серед яких збереглися Медобірський 

комплекс святилищ (Тернопільська область), язичницький скельний храм V – 

XVII ст. (с. Буша Ямпільського району Вінницької області). На цьому етапі 

визначальний вплив мали природно-географічні фактори.  

Використовувати подністровські печери під культові язичницькі храми 

почали ще, швидше за все, племена тиверців та уличів. Язичники з місцевих 

племінних союзів на певних етапах облаштовувались і залишали власний слід у 

печерах лише після чергових природних катаклізмів. Так, до наших днів добре 

збереглися рештки язичницького храму поблизу села Буша, розташованого за 

течією Дністра. Там, у печері, що є унікальним язичницьким скельним храмом з 

ритуальним рельєфом, на вапняковій стіні виявлені імена богів Перуна та 

Хорса, що датується початком першого тисячоліття. Центральна частина 
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зображення – складний символічний рельєф, який дивом зберігся до наших 

днів. На ньому між «світовим деревом» і рогами оленя вирізьблена дощечка зі 

знаками, схожими па письмена. Подібного капища з різьбленим по каменю 

настінним рельєфом в Європі більше немає жодного. 

Другий етап пов'язаний з впровадженням та розвитком християнства на 

теренах Київської Русі. Найважливішою подією в конфесійному житті 

населення території Поділля була поява християнства, яке визначило весь 

подальший цивілізаційний шлях розвитку території.  

Християнство проникало на Поділля двома шляхами – з півдня і з заходу 

ще задовго до кінця X ст. Хрещення України-Русі князем Володимиром стало 

свого роду завершальним етапом введення християнства. З цього часу воно 

стало єдиною релігією, витіснивши старі язичницькі вірування, які, проте, 

«багатьма сторонами вросли у християнство, особливо у його обряди» [142]. 

Поширення християнства з півдня пов’язують із місіонерською 

діяльністю апостола Андрія Первозванного. Проникнення християнства 

західним шляхом відбувалося з території Чехії, Моравії і Македонії, в яких 

воно було прийняте на 100-130 років раніше. Головним чинником поширення 

християнства стала місіонерська діяльність солунських (з Македонії) апостолів 

– братів Кирила і Мефодія у IX ст. Цей шлях – в Галичину і на Волинь – був 

простішим і легшим, бо апостоли проповідували близькою до тодішньої 

української староболгарською мовою.  

Перші храми споруджували на місцях колишніх язичницьких капищ і 

требищ. Наслідуючи візантійців, русичі споруджували храми, в яких 

передбачались не лише церковні відправи, але й проведення різних світських 

князівських заходів і церемоній, збереження казни, організація бібліотеки. 

Християнство відіграло надзвичайно велику роль у розвитку сакральних 

просторів, сприяло «створенню «культурного» ландшафту з домінуванням 

культових споруд, архітектурних ансамблів, організації географічного простору 

загалом» [44]. Особливе значення на території Поділля мало створення 

монастирів як сакральних просторів. З перших часів поширення в регіоні 
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християнства почало розвиватися чернецтво. Одні добровільно відмовлялися 

від майна і роздавали його бідним. Інші, за прикладом Божої Матері, св. Іоанна 

Передвісника, апостолів – Павла, Іоанна і Якова, приймали на себе обітницю 

дівування, проводячи час в безперестанній молитві, посту, стриманості і праці, 

хоча вони не віддалялися від світу і жили разом зі всіма. Такі люди називалися 

аскетами, тобто подвижниками [142, с. 3-6]. Перші ченці селились у скелях, 

оскільки там були зручні природні умови для притулку відлюдників. Вони 

приваблювали інших людей своєю поведінкою, тим самим сприяли 

формуванню сакральних об’єктів у певним місцях. 

У середні віки по Дністру проходив важливий торговельний шлях. 

Дністер і його притоки були більш повноводними, що забезпечувало 

безперешкодний прохід торговельних суден із зерном, медом, ремісничими 

товарами тощо. Вздовж цього шляху, очевидно, цілком стихійно проникали й 

оселялися перші християни, виникали перші християнські печерні монастирі 

[142].  

Краєзнавець Ю. Блажевич, досліджуючи скельні монастирі Поділля, 

зазначив, що часто християнські скельні монастирі виникали на місцях 

колишніх релігійних центрів язичників, їхніх капищ та осередків. В. Антонович 

відносив наддністрянські печери до християнського часу. За переконанням 

В. Давиденка, Поділля має християнські традиції давніші за київські. Антоній 

Печерський,  повертаючись з Афону через Наддністрянщину, у дельті річки 

Лядової, надовго зупинявся у печері, висік у скелі келію, що донині носить його 

ім'я [125].  

В. Антонович в розвідці «Про скельні печери на березі Дністра у 

Подільській губернії» зробив висновок, що печери по Дністру можна умовно 

розділити на дві групи: а) печери природні, утворені умовами рельєфу, які 

цікаві тим, що пов’язані з перебуванням первісної людини періоду пізнього 

палеоліту та її діяльністю (печери біля сіл Негіна, Студениця, Нагоряни) та 

печери, створені людиною в нову історичну епоху для соціально-культурних 

потреб (печери біля Жванця, Бакоти, Лядови, Буші). 



88 
 

Третій етап розвитку та формування сакральних просторів – це часи 

польсько-литовської державності, коли знатні прошарки виявляли свою 

прихильність до римо- та греко-католицизму, а прості люди лишалися 

переважно православними. Це зумовило суперечності у формуванні та розвитку 

християнських сакральних просторів. Після Кревської унії 1385 р. багато 

старих православних монастирів і церков було зруйновано прихильниками 

католицизму. Поширенню польської католицької церкви сприяла державна 

політика, що особливо посилилася після Люблінської унії (1569 p.), коли 

Поділля перейшло під влад Польщі (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Карта Вацлава Ґродецького з атласу А. Ортеліуса середини 

XVI ст., на якій виділено Поділля (Podolia).  

Режим доступу: http://io.ua/28461369p 

 

У XV-XVI ст. подільські терени поступово стали ареалом поширення 

культури ашхеназім – євреїв із Центральної Європи (Німеччини та Польщі), що 

сприяло створенню юдейських сакральних просторів. У XVI – першій половині 

XVII ст. на Поділлі склалися сприятливі умови для вільного розселення євреїв 
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та формування їхніх громад – кагалів та прикагалків. Єврейське населення мало 

привілеї щодо вибору місця проживання, занять, сповідування своєї релігії 

тощо. Особливий інтерес єврейські переселенці із заходу виявляли до 

подільських поселень, наділених правом самоврядування (магдебурзьке право) 

та ярмаркування. У цей період почала формуватися нині майже безслідно 

зникла культура подільських єврейських містечок – штетлів. Саме такі міста і 

містечка Вінницької області, як Бар, Хмільник, Літин, Брацлав, Шаргород, 

Ладижин, та інші, стали важливими осередками формування єврейських 

сакральних просторів у регіоні. 

Четвертий етап припадає на XVII-XVIIІ століття. У цей період 

відбувалась національно-визвольна боротьба народу під проводом Богдана 

Хмельницького, яка призвела до суттєвих соціально-політичних і духовних 

змін в державі. 

 

Рис. 2.6. Поділля у 1648 р. Режим доступу: http://io.ua/28461369p 

 

Поглиблення духовних суперечностей серед українського народу було 

зумовлено розірваністю українських земель, що призвело до міжконфесійного 

протистояння римо-католицької, греко-католицької та православної церков. 
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Українська православна церква втратила свою самостійність, з 1686 р. вона 

була підпорядкована Московському патріархату.  

На початку XVIII ст. на території Поділля з’явилась Уніатська церква, яка 

розвивалась у традиційно православному середовищі. На землях Подільського 

та Брацлавського воєводств з початку XVIII ст. почали з’являтися уніатські 

священики та монахи-василіани, які займали православні церкви та монастирі, 

будували нові. Проте до Замойського Синоду 1720 р. цей рух не був масовим. 

Лише після Синоду унія почала активно поширюватися подільськими землями, 

збільшилась кількість парафій та василіанських монастирів [55]. 

Загалом цей період характеризується активізацією релігійної діяльності і, 

як наслідок, інтенсивним формуванням нових сакральних просторів.  

 

 

Рис. 2.7. Червона Русь, Поділля, Волинь, 1781 рік.  

Режим доступу: http://io.ua/28461369p 

П’ятий етап (XIX століття – 1917 рік) характеризується стабільністю 

розвитку георелігійних процесів, переважанням православ’я (Московського 
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патріархату). Варто відзначити, що на урізноманітнення сакральних просторів у 

регіоні впливала релігійна толерантність місцевого населення. Тут жили 

прихильники православної, католицької, старообрядницької, протестантської, 

іудейської релігій та численних сект, що створювали власні сакральні 

простори.  

В цей період спостерігається найбільш активне поширення християнства 

в регіоні, будівництвом великої кількості православних церков та храмів що 

пов’язане з колонізаційною політикою Російської імперії.  

Шостий період розвитку (занепаду) сакральних просторів – це радянська 

доба (1917 рік – 90-і роки ХХ століття). Унаслідок антицерковної політики 

відбувалося тотальне винищення церковних організацій, релігійності 

населення, сакральної інфраструктури. У 1946 р. було ліквідовано Українську 

Греко-Католицьку Церкву, що зумовило перетворення уніатських 

(католицьких) сакральних просторів на православні або світські. 

Сьомий етап характеризується тим, що за роки незалежності України 

чисельність релігійних громад Поділля стрімко зросла (майже у 5 разів). 

Протягом останнього десятиліття в Подільському регіоні зберігається стала 

тенденція до зростання кількості релігійних громаді та виникнення нових 

сакральних об’єктів. 

В цілому протягом всього історичного розвитку територія Подільського 

регіону була «коридором цивілізацій», ареною зіткнення суміжних народів і 

держав (війни між місцевими князями часів Середньовіччя, нашестя татар, 

католицька експансія, поширення уніатства, козацькі битви, турецьке 

владицтво, радянська атеїстична діяльність). Як результат, сакральні споруди 

Поділля зазнавали перебудови, руйнування, подекуди переходили з 

підпорядкування однієї релігійної течії до іншій (особливо це стосувалось 

монастирів, які могли бути православними, але в певні періоди ставали, 

наприклад, католицькими, а потім знову повертались до православ’я). Все це 

зумовило нашарування різних аспектів історичної пам’яті у сакральних 

просторах Поділля.  
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2.4. Суспільно-географічні фактори  

 

З розвитком суспільства вплив природного середовища на релігійну 

діяльність та формування сакральних просторів зменшувався, на перший план в 

різні періоди виходили соціально-економічні, політичні, демографічні чинники. 

Суспільно-географічні фактори стали визначальними у формуванні сакральних 

просторів. Окремо слід зупинитися на етнічному, релігійному, політичному та 

соціальному аспектах.  

Етнічні фактори відіграли провідну роль у формуванні сакральних 

просторів Поділля, оскільки етнічні традиції мали ключову роль у формуванні 

образів сакральних просторів, їх ідентичності, самобутності. Ще до офіційного 

прийняття християнства на території регіону сформувалися принципи побудови 

сакральних споруд. З поширенням католицтва дерев’яне храмобудівництво 

поступово почало змінюватись мурованим, хоча окремі риси будівництва 

дерев’яних храмів переносились й на муровані. Українське сакральне 

будівництво протягом багатьох століть змінюючись в деталях, зберігало 

принципи побудови об’ємно-планувальних рішень.  

Відкритість та проникність ландшафтів Лісостепу у всі часи 

забезпечувало проходження територією потужних хвиль переселення народів, в 

процесі якого значна частина їх осідала на даних землях, а, з часом, була 

витіснена або поглинута іншими етнічними групами. Таким чином, з плином 

часу, в умовах етнічної (а часом і цивілізаційної рубіжності) на Поділлі 

формувалися унікальні соціокультурні характеристики населення, серед яких 

особливості облаштування сакральних просторів. Зрозуміло, що етноси, 

розселяючись в межах регіону приносили із собою на нові землі й свої 

вірування, адже конфесійна ідентичність найчастіше виступає продуктом 

етнічної самосвідомості. Тому беззаперечним є зв’язок сучасної 

поліконфесійності населення Поділля з його поліетнічністю, що склалася в 

процесі освоєння території. 
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Етнічний склад населення є важливим чинником поширення сакральних 

просторів на території Поділля, адже, як правило, один народ найчастіше 

сповідує одну віру (хоча є й винятки). На Поділлі українці становлять 

переважаючу більшість населення, для яких традиційною релігією є 

православ’я, відповідно більшість сакральних просторів пов’язані із 

православ’ям. У процесі взаємодії сформувалася українська греко-католицька 

традиція, що сприяла формування відповідних сакральних просторів.  

Важливою складовою формування сакральних просторів було поширення 

традицій польського етносу, зокрема щодо створення монастирів, численних 

храмових комплексів, хресних доріг тощо.  

Особливе місце у розгляді й вивченні сакральних просторів Поділля 

належить єврейським сакральним спорудам, до яких відносяться синагоги, 

некрополі, цвинтарі, що мають важливе значення у розвитку туристичної 

діяльності на Вінниччині.  

Однією з важливих причин виникнення юдейських сакральних просторів 

є ставлення до могил предків [11]. У біблійні часи євреї ховали своїх 

небіжчиків у печерах, а якщо печера була досить великою, вона ставала 

родинним склепом. Згодом поширилася практика створення надгробків – мацеб 

(«мацеба» – «зводити, споруджувати, ставити»). Спочатку мацеби мали 

нагадувати про місця культових дійств, битви, договори тощо, згодом це слово 

стало назвою саме кам'яних надгробків – мацев, або, у вимові подільських 

євреїв, мацейв. Серед єврейських надгробків переважають стели, однак 

трапляються й саркофаги зі скошеними кутами (Озаринці), трикутні плити з 

розкритою книгою – символом народу Книги (Райгород), «чобітки», в яких 

горизонтальна стела з'єднана з вертикальною (Браїлів). Мацейви вироблялися з 

різного матеріалу. Так, у центральних районах Вінниччини, де на берегах річок 

зустрічаються гранітні виходи, використовували граніт (Райгород, Браїлів), 

проте частіше використовували пісковик, вапняк. У містечках дністровського 

узбережжя (Ямпільський район), де залягають поклади пісковику, виготовляли 

надгробки саме з цього матеріалу [11; 126, с. 23-25]. Цікавими є  300-400-
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літньої давнини єврейські мацейви (надгробники) в селах Яруга та Озаринці 

[9]. 

Юдейські громади Поділля завжди дбали про цвинтарі, але численні 

війни та погроми їх суттєво винищили. У малих міських поселеннях 

Вінниччини збереглися залишки єврейських могил, та кладовищ, але у 

переважній більшості їх знищено.  

Релігійний фактор є вирішальним у виникненні та розвитку сакральних 

просторів. На Поділлі функціонують 41 конфесія (Вінницька область – 35, 

Хмельницька – 41, Тернопільська – 21), що включають ряд структурних 

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

навчальні духовні заклади, релігійні місії, недільні школи, періодичні видання.  

Кількісно на території регіону переважають православні конфесії. 

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) є 

домінуючою конфесією на території Поділля (крім Тернопільської області) за 

кількістю релігійних громад та культових споруд у власності чи користуванні. 

УПЦ МП поділяється на єпархії, які мають своїх предстоятелів – єпархіальних 

архієреїв; органи управління (єпархіальні збори, єпархіальна рада, єпархіальне 

управління) та установи (благочиння, монастирі, парафії). У межах Поділля 

знаходиться 7 єпархій УПЦ МП, з яких по 3 у Вінницькій (Вінницька, 

Тульчинська, Могилів-Подільська) та Хмельницькій (Кам'янець-Подільська, 

Хмельницька та Шепетівська) областях, 1 – у Тернопільській (Тернопільська) 

(рис. 2.8, табл. 2.2).  

На території регіону діють 2142 релігійні організації УПЦ МП (з них 2107 

релігійних громад), що складає 37,7% від загальної кількості релігійних 

організацій області і 64,3 % – від православних організацій.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Рис. 2.8. Структура управління УПЦ МП на Поділлі (розроблено автором)  

 

Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП) – 

православна Церква в Україні із резиденцією Патріарха в Києві. УПЦ КП 

створено у 1992 році шляхом об'єднання двох церковних груп, що обстоювали 

незалежність від Російської православної церкви: частини вірних та єпископату 

УПЦ МП та Української Автокефальної Православної Церкви. На сьогодні 

перебуває у неврегульованому канонічному статуті. На Поділлі функціонують 4 

єпархії УПЦ КП – 2 у Тернопільській області (Тернопільсько-Бучацька та 

Тернопільсько-Кременецька), по 1 у  Хмельницькій (Хмельницька єпархія та 

Вінницькій (Вінницька єпархія). УПЦ КП є другою за кількістю православних 

 

Вінницька  

Кам'янець-Подільська 

Могилів-Подільська 

Тернопільська  

Тульчинська  

Хмельницька 

Шепетівська  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6-%D0%9C%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%9F%D0%A6
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релігійних громад на Поділлі: 868 релігійних організацій, у тому числі 851 

релігійна громада, що складає 14,7 % від всієї кількості громад регіону. 

Таблиця 2.2 

Єпархії УПЦ МП на Поділлі* 

№ 

з/

п 

Назва 

єпархії 

Рік 

засну-

вання 

Правлячий 

архієрей 

Територія 

1 Вінницька 

єпархія 

1933 митрополит 

Вінницький та 

Барський Симеон  

Барський, Вінницький, Жмеринський, 

Калинівський, Козятинський, Літинський, 

Хмільницький райони Вінницької області 

2 Кам'янець-

Подільська 

єпархія 

1795 митрополит 

Кам'янець-

Подільський та 

Городоцький 

Феодор 

Камянець-Подільський, Дуняєвецький, 

Городоцький, Новоушицький, Чемеровецький 

райони Хмельницької області 

3 Могилів-

Подільська 

єпархія 

2013 архієпископ 

Могилів-

Подільський і 

Шаргородський 

Агапіт 

Крижопільський, Могилів-Подільський, 

Мурованокуриловецький,  

Піщанський, Томашпільський, Чернівецький, 

Шаргородський, 

Ямпільський райони Вінницької області 

4 Тернопільсь-

ка єпархія 

1988 митрополит 

Тернопільський і 

Кременецький 

Сергій 

Тернопільська область 

5 Тульчинська 

єпархія 

1994 митрополит 

Тульчинський і 

Брацлавський 

Іонафан 

Бершадський, Гайсинський, 

Іллінецький, Липовецький, Немирівський, 

Оратівський, Погребищанський, Теплицький,  

Тиврівський, Тростянецький, Тульчинський і 

Чечельницький райони Вінницької області 

6 Хмельницька 

єпархія 

1795, 

1990 

митрополит 

Хмельницький та 

Старокостянтинів

ський Антоній 

Виньковецький, Волочиський, 

Деражнянський, Красилівський, Летичівський, 

Старокостянтинівський, Старосинявський, 

Хмельницький та Ярмолинецький райони 

Хмельницької області 

7 Шепетівська 

єпархія 

2007 єпископ 

Шепетівський і 

Славуцький 

Євсевій 

Білогірський, Ізяславський, Полонський, 

Славутський, Теофіпольський і 

Шепетівський  райони Хмельницької області 

*Складено автором 

 

Вінницьку єпархію УПЦ КП створено у 1992 році, в ній на сьогодні 

служить близько 170 священнослужителів. Парафії об'єднані у 21 благочиння. 

Функцію кафедрального собору виконує храм «Спас на Убрусі» у м. Вінниця. 

Хмельницька єпархія включає 234 парафії. Кафедральний собор – Святого 

апостола Андрія Первозванного м. Хмельницький. У складі Тернопільсько-

Бучацької єпархії знаходиться 128 парафій, розділених на 13 благочинь. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Тернопільсько-Кременецька єпархія нараховує 171 парафію, 178 діючих храмів 

у 12 благочиннях.  

Третя серед православних церков регіону – Українська автокефальна 

православна церква (УАПЦ), що об’єднує 349 релігійних організацій, тобто 

5,9% від загальної мережі регіону (у тому числі 336 релігійних громад). В 

окремих районах та поселення діють громади Російської православної 

старообрядницької церкви (РПСЦ) та незалежні православні громади. 

Католицькі конфесії також широко представлені в регіоні. Українська 

Греко-Католицька Церква (УГКЦ) є однією із 23 Східних католицьких церков, 

що підпорядковані Константинопільську (Візантійську) літургійну традицію. 

Територія Подільського регіону входить до складу двох митрополій УГКЦ – 

Тернопільсько-Зборівської (Тернопільсько-Зборівська, Бучацька єпархії на 

Тернопільщині та Кам'янець-Подільська на Хмельниччині) та Київської 

(Вінницьке протопресвітерство Київської архиєпархії). УГКЦ включає 921 

релігійну організацію на території Поділля (у тому числі 888 релігійних 

громад). 

Римо-Католицька Церква в Україні – католицька церква латинського 

(римського) обряду. Римо-католицька церква як і інші католицькі церкви має 

чітку ієрархію. Основною організаційною одиницею є парафія. Парафії 

утворюють дієцезії, на чолі яких стоїть єпископ. Територія Подільського 

регіону входить до складу Львівської архідієцезії (Тернопільська область) та 

Камянець-Подільської дієцезії (Хмельницька і Вінницька області). У межах 

Львівської Архідієцезії Тернопільська область розділена між деканатами з 

центрами у Чорткові й Тернополі та частково входить до Галицького деканату з 

центром на території Івано-Франківської області (Бережани, Підгайці). У складі 

Кам'янець-Подільської дієцезії центрами деканатів є Хмельницький, Городок, 

Кам'янець-Подільський, Полонне (Хмельницька область), Вінниця, Бар, 

Мурафа, Томашпіль (Вінницька область). 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%94%D1%86%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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Таблиця 2.3 

Територіально-конфесійна структура релігійних організацій Поділля  

станом на 1 січня 2016 року* 

 

№ 

з/п 

 Області 

 

Конфесія 

Вінниць-

ка 

область 

Хмель-

ницька 

область 

Тернопі-

льська 

область 

 

ВСЬОГО 

1 Українська православна церква 

Московського патріархату 

1041 977 124 2142 

2 Українська православна церква 

Київського патріархату 

273 243 352 868 

3 Українська автокефальна 

православна церква 

49 79 221 349 

4 Російська православна 

старообрядницька церква 

(Білокриницька згода) 

13 5 - 18 

5 Російська старообрядницька 

церква (Безпопівська згода) 

1 1 - 2 

6 Релігійні організації істинно-

православної церкви 

1 - - 1 

7 Незалежні православні громади 11 4 - 15 

 Всього православних 1389 1309 697 3395 

8 Українська греко-католицька 

церква 

19 73 829 921 

9 Римсько-католицька церква в 

Україні 

137 155 95 387 

 Всього католицьких 156 228 924 1308 

10 Релігійні організації баптистів 187 169 19 375 

11 Релігійні організації 

євангельських християн 

164 104 124 392 

12 Релігійні організації 

харизматичного типу 

197 66 45 308 

 Всього протестантських 548 339 188 1075 

13 Іслам 5 2 - 7 

14 Іудаїзм 26 17 4 47 

15 Вірменські релігійні організації 1 3 1 5 

16 Нові релігійні організації 25 19 2 46 

 Всього інших 57 41 7 105 

 ВСЬОГО  2150 1917 1816 5883 

 
*Побудовано за даними управлінь у справах релігій Вінницької, Хмельницької та 

Тернопільської обласних державних адміністрацій 
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Станом на 01 січня 2016 року в межах Поділля діяло 5883 релігійних 

організацій. Найбільша їх кількість зосереджена у Вінницькій області – 2150, 

що в 1,3 рази більше порівняно з рівнем 2008 р. Тенденція зростання кількості 

організацій зберігається, однак темпи цього зростання в останні декілька років 

уповільнюються. У Хмельницькій області розміщено 1917 релігійних 

організацій, у Тернопільській – 1816. Рівень забезпеченості релігійних 

організацій молитовними приміщеннями станом на 01 січня 2016 року становив 

82%, зокрема у Вінницькій області – 76,2%, у Хмельницькій – 79,4%, у 

Тернопільській – 90%.  

 

А Б 

В Г 

Рис. 2.9. Співвідношення релігійних громад на території Поділля (А), у 

Вінницькій (Б), Хмельницькій (В) та Тернопільській (Г) областях 

(побудовано автором) 

 

У функціонально-компонентній структурі сакральних просторів 

Поділля існують певні відмінності, так у Вінницькій та Хмельницькій областях 
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провідне місце займає православ’я, тоді як у Тернопільській області – 

католицизм (греко-католицизм) (табл. 2.3).  

Таблиця 2.4 

Територіально-конфесійна структура релігійних громад 

Подільського регіону у 2016 році* 

 

№ 

з/п 

                      Області 

 

Конфесія 

Він-

ницька 

область 

Хмель-

ницька 

область 

Терно-

пільська 

область 

 

ВСЬОГО 

1 Українська православна церква 

Московського патріархату 

1028 961 118 2107 

2 Українська православна церква 

Київського патріархату 

269 242 340 851 

3 Українська автокефальна 

православна церква 

46 77 213 336 

4 Руська православна 

старообрядницька церква 

(Білокриницька згода) 

13 5 - 18 

5 Руська старообрядницька церква 

(Безпопівська згода) 

1 1 - 2 

6 Релігійні організації істинно-

православної церкви 

1 - - 1 

7 Незалежні православні громади 11 4 - 15 

 Всього православних 1369 1290 671 3330 

8 Українська греко-католицька 

церква 

17 71 800 888 

9 Римсько-католицька церква в 

Україні 

120 130 89 339 

 Всього католицьких 137 201 889 1227 

10 Релігійні організації баптистів 183 162 18 363 

11 Релігійні організації 

євангельських християн 

159 93 117 369 

12 Релігійні організації 

харизматичного типу 

194 66 44 304 

 Всього протестантських 536 321 179 1036 

13 Іслам 5 2 - 7 

14 Іудаїзм 25 17 3 45 

15 Вірменські релігійні організації 1 3 1 5 

16 Нові релігійні організації 19 17 2 38 

 Всього інших 50 39 6 95 

 ВСЬОГО  2092 1851 1745 5688 

 
*Побудовано за даними управлінь у справах релігій Вінницької, Хмельницької та 

Тернопільської обласних державних адміністрацій 
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У Вінницькій області православ’я нараховує 1389 релігійних організацій, 

що становить 64,6% від їх загальної кількості; у Хмельницькій – 1309, тобто 

68,3%. На Тернопільщині католицькі релігійні організації становить 50,9% 

(924), в той час як православні – 38,4% (697 релігійних організацій). В усіх 

регіонах православна гілка християнства на території Поділля представлена 

трьома основними конфесіями: УПЦ МП, УПЦ КП та УАПЦ. У Хмельницькій 

та Вінницькій областях також функціонують Російська православна 

старообрядницька церква (РПСЦ) й незалежні православні громади. 14 

релігійних організацій РСПЦ функціонують у Вінницькій області, 6 – у 

Хмельницькій.  

Найбільша кількість офіційно зареєстрованих православних релігійних 

громад належить до УПЦ МП – 2107, що становить 37% (у Вінницькій області 

– 1028, тобто 49,1% від загальної мережі; у Хмельницькій – 961 або 51,9%; у 

Тернопільській – 118 або 6,7% ). До УПЦ КП належить 851 релігійна громада, 

що становить 14,7% від загальної мережі (у Вінницькій області – 273, тобто 

12,7% від загальної мережі; у Хмельницькій – 243 або 13%; у Тернопільській – 

352 або 19,4%). УАПЦ охоплює 336 релігійних громад, що становить 5,9% 

(переважає у Тернопільській області – 221 або 12,2%; у Вінницькій – лише 2,3% 

та Хмельницькій – 4,1% ) (рис. 2.9, табл. 2.4).  

Розподіл православних релігійних громад в межах регіону 

характеризується територіальною нерівномірністю. Найвища частка релігійних 

організацій УПЦ МП зосереджена у Вінницькій (49,0%) та у Хмельницькій 

(46,4%) областях, найменша – у Тернопільській області (5,6%). У свою чергу, в 

межах областей також спостерігають територіальні відмінності (рис. 2.10). 

Територіально нерівномірний розподіл релігійних громад характерний і 

для УПЦ КП. 40,0% громад УПЦ КП сконцентровано у Тернопільській області 

(340), 31,6% – у Вінницькій (269), 28,4% – у Хмельницькій області (242). У 

межах областей також спостерігається суттєва територіальна диференціація 

(рис. 2.11). На Поділлі забезпеченість релігійних організацій УПЦ КП 

культовими будівлями та приміщеннями, пристосованими під молитовні 
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потреби, становить 79,5 %. Найбільше забезпечена Тернопільська область, 

найменший показник у Вінницькій.  

 

 

 

 Рис. 2.10. Концентрація релігійних громад УПЦ МП у 2016 році в 

розрахунку на 10 тис. осіб (розроблено автором) 

  

Найбільшу кількість релігійних організацій УАПЦ має Тернопільська 

область – 221 або 12,2%; у Вінницькій – лише 2,3%, Хмельницькій – 4,1%. На 

території регіону діє 6 монастирів: 5 у Тернопільській області та 1 у 

Вінницькій. 

В етнічному відношенні послідовники УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ в 

переважній більшості – українці, а також росіяни, що не є старовірами. З 

деякими власними релігійними особливостями прихильниками православ’я 

також є роми. Православними віруючими є молдавани, що проживають в 

південних районах Вінницької області на лівому березі Дністра. 

15 і більше  

11-14 

6-10 

1-5 

менше 1  
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Найменшу кількість православних релігійних організацій має РПСЦ – 20 

релігійних громад на території Вінницької та Хмельницької областей. Релігійні 

громади РПСЦ на території Поділля розміщені в окремих населених пунктах 

Віньковецького (2), Новоушицького (1), Подільського (1), Барського (1), 

Бершадського (1), Жмеринського (3), Літинського (1), Тиврівського (3), 

Немирівського (1), Чечельницького (1), Тульчинського (1) районів, а також 

м. Хмельницький (1), м. Вінниці (1) та м. Жмеринка (1). Послідовники РПСЦ 

ідентифікують себе росіянами, розмовляють на своєрідному діалекті російської 

мови, проживають дещо відмежовано від населення іншого віросповідання. 

Саме релігійні переконання завадили асиміляції старовірів з місцевим 

населенням. 

 

 

Рис. 2.11. Концентрація релігійних громад УПЦ КП в розрахунку на 

10 тис. осіб у 2016 році (розроблено автором) 

 

11-14громад  

6-10 

1-5 

менше 1  
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У статево-віковій структурі населення старовірських релігійних громад 

переважають літні люди. Відплив молоді з сіл старовірів спричинений тим, що 

поселення старовірів мають невигідне (периферійне) транспортно-географічне 

положення, слабо розвинену соціальну інфраструктуру. Якщо дана тенденція 

збережеться, то центри старообрядництва з часом зовсім зникнуть на теренах 

регіону, що призведе до втрати подільською культурою однієї своєї  складової 

та спрощення конфесійної структури сакральних просторів. 

В цілому не дивлячись на кількісне зростання релігійних громад, сучасні 

суперечності в православ’ї не сприяють збільшенню його прихильників, а 

навпаки, породжують у свідомості послідовників, зокрема молодих людей, 

релігійні переконання, що спричинюють їх перехід до інших віросповідань, в 

першу чергу нових релігійних напрямків. 

На Поділлі представлено два католицьких релігійних напрями: 

Українська греко-католицька церква та Римо-католицька церква, що 

охоплюють 1227 релігійних організацій. УГКЦ є набагато меншим напрямом 

католицизму у Вінницькій та Хмельницькій областях, проте у функціонально-

організаційній структурі Тернопільської області займає перше місце. 90,0% всіх 

громад УГКЦ зосереджено у Тернопільській області, на Хмельницьку і 

Вінницьку припадає відповідно 8,0% та 2,0%. Монастирі УГКЦ знаходяться у 

всіх трьох областях Поділля, проте найбільше у Тернопільській області (21), 

значно менше – у Хмельницькій (2) та Вінницькій (1). 

Серед прихильників греко-католицизму значна частка вихідців із західних 

областей України. Етнічний склад греко-католицизму у Вінницькій та 

Хмельницькій областях можна вважати мононаціональним: українці складають 

практично 100%. Незважаючи на те, що даний напрям у Вінницькій та 

Хмельницькій областях, на відміну від РКЦ, не є традиційним, поширення він 

має за рахунок схожості обрядовості греко-католицизму і православ’я, 

святкування свят за юліанським стилем календаря, проведення богослужіння 

українською мовою. 
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Концентрація громад РКЦ є вищою у Хмельницькій (38,3%) та Вінницькій 

(35,4%) областях, тоді як на Тернопільську область припадає 26,3%. В низі 

міських поселень Тернопільської області відсутні громади РКЦ: у містах 

Зборів, Монастириська, Підгайці, смт. Козова. Найбільша кількість релігійних 

громад у Підволочиському і Чортківському районах. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, кількість 

поляків на Вінниччині складає 3,7 тис. осіб, які усвідомлюють себе католиками. 

Тому основну кількість католиків складають українці, предки яких прийняли 

католицизм. Розміщення римо-католицьких громад територіально не збігається 

з розселенням осіб польської національності. Найвищою частка релігійних 

організацій РКЦ у конфесійній структурі характерна для Шаргородського і 

Барського районів Вінницької області, м. Хмельницький, Дунаєвецького, 

Городоцького та Волочиського районів Хмельницької області. 

Протестантизм у Подільському регіоні представлений 1075 релігійними 

організаціями, що складає 18,3% від усієї релігійної мережі області. Кількість 

громад прихильників протестантизму стійко збільшується. Протестантизм в 

регіоні має складну диверсифіковану структура і включає понад 20 напрямів. 

Майже всі протестантські релігійні течії належать до так званого пізнього 

протестантизму. 

Найбільшим протестантським напрямком є Всеукраїнський союз об’єднань 

євангельських християн баптистів (ВСОЄХБ), який включає 150 релігійних 

громад у Вінницькій області, 167 – у Хмельницькій та 16 – у Тернопільській 

областях. Частка релігійних організацій ВСОЄХБ становить 5,7% мережі 

Поділля. Розміщення баптистських релігійних громад на території 

Подільського регіону територіально нерівномірне. Найбільше поширення 

напрям отримав  у Кам’янець-Подільському (28 релігійних громад), 

Дунаєвецькому (31), Новоушицькому (16) районах Хмельницької області, 

Гайсинському (11), Липовецькому (11), Погребищенському (10) районах 

Вінницької області. У Вінницькій області релігійні громади ВСОЄХБ 

представлені в усіх адміністративних районах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Другим великим протестантським напрямом в регіоні є Українська уніонна 

конференція Церкви адвентистів сьомого дня (АСД), що включає 106 

релігійних організацій. Релігійні громади даного спрямування наявні в усіх 

районах Вінницької області та у переважній більшості (за виключенням 

Кам'янець-Подільського, Славутського, Старокостянтинівського, 

Шепетівського) районів Хмельницької області. Найбільш поширені вони у 

Вінницькому та Тиврівському районах Вінницької області. Водночас на 

території Тернопільської області цей напрям слабко поширений. 

Наступним за кількістю зареєстрованих релігійних організацій є 

Всеукраїнський союз християн Євангельської віри (ВСХЄВ), тобто 

п’ятдесятників, який включає 41 релігійну громаду у Вінницькій, 67 у 

Хмельницькій та 107 у Тернопільській області. Громади п’ятидесятників 

найбільш поширені у Тернопільській області, а також Калинівському районі 

Вінницької, Ізяславському і Славутському районах Хмельницької області. 

Серед інших (неохристиянських) протестантських течій у Подільському 

регіоні представлені Церква Воскреслого Христа, Свідки Єгови, Церква 

Живого Бога тощо.  

Нехристиянські течії в регіоні представлені передусім юдейськими 

релігійними об’єднаннями. Євреї є традиційним етносом в етнічній структурі 

населення в першу чергу Вінницької області (26 релігійних організацій) та 

Хмельницької (17) областей. У Тернопільській області зареєстровано лише 4 

юдейських організації. Істотний міграційний відплив єврейського населення 

впродовж 90-х років ХХ ст. істотно вплинув на зменшення чисельності євреїв, 

і, відповідно, й кількості релігійних громад. До юдейських релігійних 

організацій належать 49 громад, що складає 0,9% від загальної чисельності 

релігійної мережі регіону. Найбільшим релігійним напрямом юдаїзму у 

Вінницькій області є релігійні громади прогресивного юдаїзму, у Хмельницькій 

та Тернопільській – Об’єднання юдейських релігійних організацій України. 

Незалежний духовний центр мусульман має незначну кількість 

прихильників. У Вінницькій області діє 5 релігійних організацій, у 
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Хмельницькій – 2, у Тернопільській області вони відсутні. Членами 

мусульманської релігійної організації є домінуюче іноземці, що здобувають 

освіту в навчальних закладах м. Вінниці, а також ті, що з особистих причин 

оселилися у Вінницькій та Хмельницькій областях, та їх нащадки. 

Нетрадиційними релігійними організаціями для Поділля є релігійна 

громада Товариства Свідомості Крішни, центру Шрі-Чінмоя, Святого духу, 

Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа Йога). Їх громади діють лише у обласних 

центрах.  

 

А Б 

В Г 

Рис. 2.12. Внутрішньорегіональна конфесійна структура Поділля: 

православних (А), католицьких (Б), протестантських (В), нових релігійних 

напрямів (побудовано автором) 

 

Внутрішньорегіональну конфесійну структуру Поділля представлено на 

рис. 2.12, що засвідчує нерівномірність розподілу релігійних громад окремих 

напрямів між областями. Так, католицькі конфесії значно переважають у 
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Тернопільській області (72,4%), понад половина громад протестантських та 

нових релігійних напрямів припадає на Вінницьку область. Найбільш 

рівномірним є розподіл православних громад, але із порівняно нижчою часткою 

Тернопільської області.  

Для оцінки рівня забезпечення релігійними організаціями найчисленніших 

конфесій населення Поділля в розрізі адміністративних районів використано 

два показники: кількість релігійних громад, що припадає на один населений 

пункт, тобто густоту релігійних конфесій (К1) та кількість релігійних громад, 

що припадає на 10 тисяч жителів, тобто забезпечення населення релігійними 

громадами (К2). Якщо показник К1 більше одиниці, то це означає, що 

релігійних громад в районі більше, ніж населених пунктів, якщо К1 дорівнює 

одиниці, то кількість релігійних громад дорівнює кількості населених пунктів, 

проте не в кожному населеному пункті є релігійна громада, адже в деяких може 

бути кілька, а в деяких релігійні громади відсутні. І якщо К1 менший за 

одиницю, то кількість населених пунктів більша, ніж кількість релігійних 

громад, і чим менше значення, тим меншою є густота релігійних громад. 

Показник К2 показує, скільки релігійних громад припадає на 10 тисяч 

населення.  

У межах Вінницької області найвища густота релігійних громад УПЦ МП 

характерна для Чечельницького, Вінницького, Бершадського та 

Томашпільського районів. Проте значення показника К1 більше одиниці 

спостерігається лише у Чечельницькому районі (табл. 2.5). Показники 

територіальної концентрації релігійних громад УПЦ КП є порівняно низькими. 

Найбільше значення має Липовецький район (0,64), водночас у Чернівецькому, 

Могилів-Подільському та Барському районах релігійні громади УПЦ КП 

відсутні. 

Для показників територіальної концентрації релігійних громад РКЦ 

характерні низькі значення в усіх районах Вінницької області. Найбільший 

показник спостерігається у Шаргородському районі, проте він становить лише 

0,35. Релігійні громади РКЦ розміщуються переважно в містах.  
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Таблиця 2.5 

Показники територіальної концентрації найчисленніших релігійних 

конфесій у Вінницькій області* 

№ 

з/п 

Адміністратив-

ний район 

Релігійні організації 

УПЦ МП УПЦ КП У АПЦ УГКЦ РКЦ 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 

1 Барський 0,55 9,43 - - 0,04 0,75 0,01 0,19 0,03 2,26 

2 Бершадський 0,93 6,93 0,15 1,15 - - 0,09 0,66 0,02 0,16 

3 Вінницький 0,94 6,45 0,13 0,88 0,09 0,63 0,02 0,13 0,11 0,76 

4 Гайсинський 0,75 8,14 0,09 1,04 - - - - 0,05 0,52 

5 Жмеринський 0,53 10,6 0,24 4,87 0,13 2,58 - - 0,06 1,15 

6 Іллінецький 0,54 7,67 0,24 3,44 - - - - 0,02 0,24 

7 Калинівський 0,65 6,48 0,15 1,53 0,02 0,17 - - 0,07 0,68 

8 Козятинський 0,49 8,54 0,21 3,66 - - 0,01 0,24 0,07 1,22 

9 Крижопільський 0,45 8,53 0,05 0,88 - - - - 0,08 1,47 

10 Липовецький 0,49 7,55 0,64 9,89 0,02 0,26 0,02 0,26 0,03 0,52 

11 Літинський 0,74 12,7 0,29 5,00 - - - - 0,02 0,28 

12 
Могилів-

Подільський 

0,80 12,8 - - 0,02 0,30 - - 0,04 0,60 

13 
Мурованокурилове-

цький 

0,67 15,4 0,02 0,38 - - - - 0,12 2,69 

14 Немирівський 0,55 8,74 0,05 0,84 - - - - 0,05 0,84 

15 Оратівський 0,42 10,6 0,57 14,3 - - - - 0,04 0,92 

16 Піщанський 0,59 8,02 - - - - - - 0,03 0,47 

17 Погребищенський 0,57 11,1 0,37 7,2 0,02 0,33 0,03 0,65 0,03 0,65 

18 Теплицький 0,62 10,4 0,14 2,43 - - - - 0,02 0,35 

19 Тиврівський 0,52 6,76 0,18 2,33 0,07 0,93 - - 0,13 1,63 

20 Томашпільський 0,88 8,87 0,05 0,59 - - - - 0,15 1,48 

21 Тростянецький 0,86 8,84 0,19 1,90 - - - - 0,05 0,55 

22 Тульчинський 0,86 7,80 0,06 0,53 - - - - 0,08 0,70 

23 Хмільницький 0,62 13,7 0,11 2,42 0,01 0,27 0,01 0,27 0,07 1,60 

24 Чернівецький 0,43 7,49 - - - - - - 0,13 2,20 

25 Чечельницький 1,14 11,5 0,04 0,46 - - - - 0,13 2,30 

26 Шаргородський 0,76 8,13 0,06 0,69 0,02 0,17 - - 0,35 3,80 

27 Ямпільський 0,51 4,88 0,18 1,70 0,30 2,93 - - 0,08 0,73 

*Розроблено автором 

У межах Хмельницької області показники територіальної концентрації 

релігійних громад УПЦ МП є порівняно високими, проте жоден з них не 

перевищує одиницю. Найвищі показники характерні для Полонського, 

Віньковецького, Деражнянського та Теофіпольського районів. Низькими є 

показники територіальної концентрації релігійних громад УПЦ КП та РКЦ у 

Хмельницькій області (табл. 2.6). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Таблиця 2.6 

Показники територіальної концентрації найчисленніших релігійних 

конфесій у Хмельницькій області* 

№ 

з/п 

Адміністратив-

ний район 

Релігійні організації 

УПЦ МП УПЦ КП У АПЦ УГКЦ РКЦ 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 

1 Білогірський 0,54 14,7 0,09 2,57 - - 0,01 0,37 0,04 1,10 

2 Віньковецький 0,80 11,7 0,14 2,02 0,03 0,40 0,03 0,40 0,08 1,20 

3 Волочиський 0,54 9,27 0,24 4,05 0,18 3,09 0,05 0,77 0,13 2,10 

4 Городоцький 0,55 8,49 0,54 0,83 - - 0,08 1,24 0,28 4,35 

5 Деражнянський 0,74 14,1 0,13 2,46 0,02 0,31 0,10 1,85 0,06 1,23 

6 Дунаєвецький 0,70 9,49 0,12 1,58 0,06 0,79 0,04 0,63 0,30 4,10 

7 Ізяславський 0,47 9,51 0,14 2,88 0,02 0,22 - - 0,03 0,66 

8 
Камянець-

Подольський 

0,69 12,8 0,09 1,65 0,04 0,75 0,06 1,20 0,07 1,35 

9 Красилівський 0,60 10,8 0,04 0,76 0,03 0,57 0,05 0,95 0,05 0,95 

10 Летичівський 0,59 11,9 0,16 3,15 0,02 0,35 0,02 0,35 0,07 1,39 

11 Новоушицький 0,73 14,7 0,17 3,42 0,03 0,68 0,10 0,34 0,10 2,05 

12 Полонський 0,91 9,50 0,21 2,21 0,02 0,22 0,06 0,66 0,11 1,10 

13 Славутський 0,54 14,3 0,01 0,33 - - - - 0,05 1,33 

14 
Старокостянтинівсь

кий 

0,56 18,5 0,02 0,67 - - - - 0,01 0,34 

15 Стаосинявський 0,55 12,1 0,35 7,73 0,11 2,40 0,02 0,48 0,04 0,97 

16 Теофіпольський 0,74 15,1 0,16 3,31 - - 0,02 0,37 0,04 0,74 

17 Хмельницький 0,70 10,5 0,20 3,06 0,14 2,10 0,05 0,76 0,08 11,5 

18 Чемеровецький 0,57 9,7 0,46 7,75 0,07 1,21 0,13 2,18 0,06 0,97 

19 Шепетівський 0,69 14,2 0,11 2,36 - - - - 0,03 0,59 

20 Ярмолинецький 0,72 14,5 0,38 7,77 0,12 2,36 0,02 0,34 0,13 2,73 

*Розроблено автором 

 

У всіх адміністративних районах Тернопільської області (за виключенням 

Лановецького та Шумського) переважають релігійні громади УГКЦ. Найбільші 

значення показників територіальної концентрації спостерігаються у 

Зборівському, Монастирському, Козівському та Підгаєцькому районах, 

порівняно високі – у Бережанському, Підволочинському, Тернопільському 

районах (табл. 2.7). 

Релігійні громади УПЦ МП переважають у Лановецькому, 

Кременецькому та Шумському районах Тернопільської області. У 8 районах 

Тернопільської області релігійні громади УПЦ МП відсутні. У 
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Підволочинському та Чортківському районах переважають римо-католицькі 

релігійні громади. 

Таблиця 2.7 

Показники територіальної концентрації найчисленніших релігійних 

конфесій у Тернопільській області* 

№ 

з/п 

Адміністративн

ий район 

Релігійні організації 

УПЦ МП УПЦ КП У АПЦ УГКЦ РКЦ 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 

1 Бережанський 0,05 0,70 0,12 1,70 0,19 2,67 0,77 10,7 0,19 2,68 

2 Борщівський 0,01 0,15 0,36 3,83 0,14 1,47 0,71 7,67 0,11 1,18 

3 Бучацький 0,08 0,80 0,50 4,70 0,20 1,90 0,77 7,20 0,07 0,60 

4 Гусятинський 0,15 1,6 0,20 2,30 0,20 2,14 0,90 9,87 0,17 1,81 

5 Заліщицький - - 0,29 3,40 0,24 2,77 0,84 9,81 0,14 0,43 

6 Збаразький 0,18 2,40 0,22 2,90 0,29 3,80 0,38 4,98 0,03 0,34 

7 Зборівський - - 0,05 1,20 0,07 1,40 0,86 18,7 0,02 0,50 

8 Козівський 0,04 0,52 0,02 0,26 - - 0,80 11,5 0,02 0,26 

9 Кременецький 0,67 6,70 0,36 3,60 0,07 0,70 0,03 0,30 0,01 0,10 

10 Ланавецький 0,13 2,30 0,58 10,4 0,02 0,30 - - - - 

11 Монастирський - - - - 0,15 0,35 0,92 15,3 0,04 0,69 

12 Підволочиський - - 0,97 1,40 0,21 3,00 1,09 15,9 0,21 3,00 

13 Підгаєцький - - - - 0,35 7,00 0,87 17,1 0,05 1,10 

14 Теребовлянський - - 0,05 0,60 0,46 5,50 0,73 8,70 0,08 0,90 

15 Тернопільський - - 0,15 1,40 0,10 0,90 1,10 9,80 0,05 0,50 

16 Чортківський - - 0,34 4,20 0,23 2,90 0,87 10,8 0,21 2,60 

17 Шумський 0,90 17,5 0,08 1,50 0,06 1,20 - - 0,03 0,60 

*Розроблено автором 

 

Політичні фактори. Одним з істотних факторів розвитку сакральних 

просторів є політичне середовище, тобто політика накладає певні обмеження на 

формування, облаштування та використання сакральних просторів. Прикладом 

значного впливу політичного фактору є, наприклад, захоплення Польщею 

західноукраїнських земель та намагання перетворити православні громади і 

простори на католицькі. Як наслідок, було утворено Греко-Католицьку церкву, 

що зумовило формування нового типу сакральних просторів. При цьому 

збереження східного обряду стало перешкодою для повною трансформації 

православних сакральних просторів на католицького за польським зразком. 

Аналогічно підпорядкування території України Московській митрополії 
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зумовило поширення російського впливу на формування і розвиток типово 

українських православних сакральних просторів. 

Велику роль у формуванні нових сакральних просторів радянських міст 

відіграла перемога у Другій світовій війні, пам'ять про яку повинна була 

зберігатися в монументальних узагальнених образах. Меморіальні спорудження 

й пам'ятники, присвячені великим історичним подіям або суспільним і 

політичним діячам, повинні були підвищувати ідейно-художню виразність 

забудови центра радянського міста, набуваючи значення сакральних символів 

міста та формуючи навколо себе особливий простір. 

На сьогодні політика відіграє не меншу роль у розвитку сакральних 

просторів. Так, деякі політичні сили підтримують неохристиянські рухи, 

сприяють у будівництві нових сакральних (релігійних) споруд. З іншого боку, 

конфлікт між УПЦ МП і УПЦ КП зумовлює виникнення суперечливих 

(конфліктних) сакральних просторів. 

Говорячи про вплив соціальних факторів, варто зосередити увагу на те, 

що загалом релігія як явище духовного життя суспільства виникла внаслідок дії 

різних чинників у складних умовах становлення людства. За своєю природою 

вона є соціальним явищем, тісно пов'язана із соціальним життям та розвитком 

суспільства. У первісному суспільстві знаряддя праці були недосконалими, 

вироби і виробничі технології – найпростішими, продуктивність праці – 

низькою. Тому люди цілковито залежали не тільки від природи, а й від 

незрозумілих для них сил суспільного життя, яке весь час ускладнювалося: 

зростала сила традицій та звичаїв, посилювалася залежність від суспільства. Це 

породжувало відчуття безсилля, зумовлювало пошуки його причин. У цьому 

складному соціальному контексті поставали як реальні, так і фантастичні 

уявлення про світ, зокрема релігійні уявлення про надприродне. Наслідком цих 

процесів стало формування перших примітивних сакральних просторів. У 

подальшому в процесі соціалізації міжособистісних відносин роль соціальних 

чинників у формуванні сакральних просторів посилювалася.  
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Значний вплив на формування сакральних просторів справили й 

обставини соціально-психологічного характеру. У первісних суспільствах це 

проявлялося у сакралізації природних об’єктів та процесів, які не можна було 

пояснити. У християнстві це проявляється через неможливість раціонального 

пояснення різноманітних див і чудес, що підкріпляється матеріальними 

сакральними речами – іконами, співами, музикою тощо. Досить часто релігійні 

почуття та релігійна свідомість залежать від реального об’єкту (наприклад: 

«чудотворна ікона», «святі мощі», «цілюще джерело»), які мають  надприродні 

властивості або релігійного проповідника, який постає у ролі уявного 

посередника між богом і людьми.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 1. Подільський регіон як територія суспільно-географічного дослідження 

сакральних просторів включає Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську 

області. Він характеризується вигідним географічним положенням та володіє 

значними сакральними (велика кількість релігійних об’єктів, паломницьких 

центрів) та природними ресурсами (сприятливими кліматичними умовами, 

рівнинними і передгірськими ландшафтами, багатством флори і фауни, 

спелеологічними ресурсами) для розвитку релігійної діяльності, релігійного 

туризму та паломництва. 

2. На ранніх етапах освоєння території місцеві вірування складалися 

переважно під впливом природних чинників. Найістотнішими природними 

факторами, що вплинули на 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. 

Для регіону характерна традиція сакралізації довкілля в процесі 

природокористування, тобто надання духовності певним природним об’єктам, 
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що і стало ключовим фактором формування сакральних просторів. Головна 

закономірність їх поширення обумовлена неоднорідністю природно-

історичного простору регіону.  

3. Виникнення та розвиток сакральних просторів Поділля має свої 

особливості у різні етапи історичного розвитку держави і регіону, що мало 

величезний вплив на їх виникнення, поширення та розвиток. Виділено такі 

етапи формування сакральних просторів Поділля: язичницький 

(дохристиянський) етап; період Київської Русі; литовсько-польський період; 

доба Гетьманщини; доба імперії; радянська доба; сучасний етап. 

4. У формуванні і розвитку сакральних просторів Поділля ключову роль 

відіграли суспільно-географічні фактори (етнічний, релігійний, 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 функціонує 41 конфесія, що 

включають релігійні громади, культові споруди, управління, навчальні духовні 

заклади, релігійні місії, недільні школи, періодичні видання тощо. 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 

релігійного життя та зростанні ролі релігії в суспільному житті.  

 

Перелік посилань зі списку використаних джерел: 

[44, 55, 67, 70, 80, 113, 119, 125, 126, 137, 142, 161, 167] 

Перелік посилань зі списку використаних джерел на власні наукові 

праці: 

[5, 6, 7, 9, 11] 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ САКРАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ 

ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

3.1. Територіально-конфесійна структура сакральних 

просторів регіону 

 

Адміністративні райони Вінницької, Хмельницької та Тернопільської 

областей характеризуються територіальною, а також конфесійною 

неоднорідністю. У деяких районах переважають православні конфесії, у інших 

– католицькі. Крім того, різним є рівень концентрації релігійних громад та 

сакральних об’єктів в розрізі районів.  

Сакральні простори Вінницької області. У зв’язку з тим, що свого часу 

м. Вінниця стало ареною боротьби православної і католицької церкви за 

релігійні переконання місцевого населення, у місті знаходиться єзуїтський та 

домініканський (тепер православний) Свято-Преображенський кафедральний 

собор, Свято-Миколаївська церква та костел капуцинів (костел Діви Марії 

Ангельської) (рис. 3.1). Серед найбільш відомих історичних сакральних 

просторів міста стала церква-мавзолей, де покоїться забальзамоване тіло 

М. Пирогова. 

Велику кількість релігійних споруд, які належать різним конфесіям 

мають міста Шаргород, Бар, Могилів-Подільський та багато інших населених 

пунктів Вінницької області. У м. Хмільник знаходяться відомі сакральні 

пам’ятки – костел Усікновення та вежа колишньої мечеті. 

Найвідомішими православними сакральними просторами Вінницької 

області є монастирі – Лядовський чоловічий печерний монастир Усікновення 

глави Іоанна Предтечі (Могилів-Подільський район) та Браїлівський жіночий 

монастир Святої Трійці (Жмеринський район).  

Лядовський чоловічий печерний монастир Усікновення глави Іоанна 

Предтечі – один із найдавніших в Україні, заснований у 1013 році 

родоначальником руського чернецтва преподобним Антонієм Печерським на 
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його шляху зі святої гори Афон до Києва. Ансамбль пам'яток складається з 

трьох печерних церков: Антонієвського, Усікновенського і Параскевського 

храмів [41]. Святинями монастиря є чудотворна ікона Пророка Предтечі та 

Хрестителя Іоанна, джерела Святого Іоанна Предтечі та святої Параскеви. 

Щороку святиню відвідують тисячі паломників з усієї України та з-за кордону. 

За свою історико-архітектурну та сакральну цінність Лядовська обитель стала 

переможцем у номінаціях «Сім чудес Вінниччини» та «Перлини Поділля», а 

також внесена до переліку пам’яток архітектури і містобудування 

національного значення. Географічне розташування, неповторність краєвидів та 

устав чернечого життя подібний до монастиря на горі Афон пояснюються 

неофіційну назву «Подільський Афон» [4; 7]. 

Браїлівський жіночий монастир Святої Трійці заснований у 1635 р. У 

монастирі знаходяться дві чудотворні ікони – Браїлівсько-Ченстоховська та 

Браїлівсько-Почаївська ікони Божої Матері. Найбільша кількість прочан 

приїжджає до Браїлова на Вознесіння, у тиждень Всіх Святих, 29 червня та у 

свята Успіння і Покрови Пресвятої Богородиці. Протягом року до монастиря 

приїздить близько 10 тис. паломників [33].  

Визначним сакральним простором, що приваблює паломників, є 

Йосафатова долина поблизу села Голиченці Шаргородського району. У 1923 р. 

тут відбулося явлення Матері Божої, яка наказала ставити хрести у долині, яку 

називали Йосафатовою (благословенною). Тепер тут височіють 29 хрестів, 

привезених з інших регіонів. Серед дерев'яних хрестів виділяється кам'яний 

(1813 р.). Щороку у хресній ході бере участь близько 8–10 тис. віруючих [125].  

У Вінницькій області знаходиться унікальний хрест, який називають 

«Калинівське диво». Він знаходиться біля Хресто-Воздвиженського храму УПЦ 

МП у м. Калинівка. Згідно переказів, у 1923 р. один з солдатів, що повертався з 

війни вистрілив в ікону «Розп'яття», пробивши праве плече Спасителя, з якого 

миттєво потекла кров. Вже наступного дня сюди прийшли хресні ходи 

прихожан та священників із сусідніх сіл. Раз на рік віруючі здійснюють до 

нього хресний хід, проходячи пішки від міста Вінниці 25 км. Щороку цю 
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православну святиню відвідує близько 1,5 тис. віруючих [4]. 

 

 

Рис. 3.1. Сакральні простори Вінницької області  

(розроблено автором) 
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На Вінниччині концентрація католицьких сакральних просторів є 

найвищою серед усіх областей Поділля. Тут, зокрема, розміщені костели та 

архітектурні комплекси, зведені відомими католицькими орденами, які 

займалися активною місіонерською діяльністю. Храми належали домініканцям, 

францисканцям та єзуїтам. Серед найбільш відвідуваних костел Усікновення 

глави Іоанна Предтечі (1603 p.) в м. Хмільнику, костел Святої Анни у м. Бар 

[4].  

Одним з центрів Поділля з найвищою концентрацією сакральних 

просторів є місто Шаргород, яке включено до списку «Семи чудес Вінниччини» 

під назвою «Історико-культурний центр духовності та злагоди». До його складу 

входять такі сакральні об’єкти: Костел Флоріана XVI ст., Синагога (1589 р.), 

Свято-Миколаївський монастир XVIII ст. Крім того, чоловічий монастир 

Святого Миколая є одним із найбільших православних монастирів Вінниччини 

[4].  

У Шаргороді також відбуваються паломницькі ходи, у 2010-х роках 

збудовано Хресну Дорогу, схожу на єрусалимську Via Dolorosa. Вона 

складається з 14 зупинок у вигляді капличок, які ведуть від храму 

Святого Флоріана на гору за містом. Чотири рази на рік тут відбувається 

дієцезіальна Хресна Дорога, частіше – парафіяльні.  

На території Вінничини порівняно високою  є концентрація сакральних 

юдейських просторів, передусім синагог та залишків цвинтарів. Найвизначніші 

синагоги розмішені в містах Вінниця, Шаргород, Бершадь. Безумовно, що 

найвідомішим єврейськім містом Поділля є Шаргород («Шаригрод» на ідиш). 

Найкраще збережена синагога в м. Шаргород, яка відноситься до класичного 

оборонного типу, її архітектура нагадує мавританську. Також в місті збереглися 

давні кладовища та численні залишки містечкової архітектури єврейської 

спільноти [4].  

Ще одним центром концентрації юдейських сакральних просторів  була 

Бершадь. Тут збереглась унікальна глиняна синагога XIX століття. Біля 

будинку культури знаходиться пам'ятник замученим в гетто євреям, що є 
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яскравим прикладом історичних сакральних просторів. 

У Могилів-Подільську на початку XX століття половину населення міста 

складали євреї, у місті діяло 16 синагог. Проте до сьогодення вціліла лише одна 

синагога кінця XIX століття. На єврейському цвинтарі встановлено пам'ятник 

жертвам Голокосту. У Брацлаві на скелястому березі річки Південний Буг 

збереглося старовинне єврейське кладовище, що приваблює паломників з понад 

70 країн світу [126]. 

В цілому ряд сакральних просторів є важливими паломницькими 

центрами. Зокрема, Хресна дорога у Шаргороді, Йосафатова Долина хрестів на 

Шаргородщині, Лядівський монастир, Калинівський Хрест. 

Сакральні простори Тернопільської області. У Тернопільській області 

найбільше значення мають православні сакральні простори – Почаївська лавра 

та греко-католицький Собор Зарваницької Матері Божої (рис. 3.2). До 

найбільших реліквій Свято-Успенської Почаївської Лаври належать: слід стопи 

Матері Божої на камені, де б'є цілюще джерело, чудотворна ікона Матері Божої 

Почаївської та святі мощі першого ігумена монастиря Іова Заліза (XVII ст.). 

Почаївську лавру щороку відвідує від 200 до 500 тисяч паломників [23].  

Маріїнський духовний комплекс у Зарваниці (Теребовлянський район) – 

головний сакральний простір греко-католиків. Щороку сотні тисяч прочан 

відвідують це місце, передусім заради Зарваницького чудотворного образу 

(ікони Зарваницької Матері Божої ХІІ століття) і джерела. Також важливими 

святинями греко-католиків є чоловічий монастир святого Теодора Студита у 

с. Колодіївка Підволочиського району та чоловічий монастир Чесного Хреста 

Господнього провінції Найсвятішого Спасителя чину Святого Василія 

Великого Української Греко-Католицької Церкви в м. Бучач [138]. 

Серед римо-католицький сакральних просторів слід згадати чи не єдиний 

у світі мавзолей монашок у Язлівці Бучацького району та жіночий монастир 

Згромадження сестер Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в селі 

Колодіївка Підволочиського району. У Язлівці свого часу було засновано 
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Орден сестер Непорочного зачаття [5]. В останнє десятиліття орден відновив 

свою діяльність, чим приваблює багатьох прочан і туристів. 

 

Рис. 3.2. Сакральні простори Тернопільської області  

(розроблено автором) 
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На території Борщівського району розташований унікальний печерний 

храм (с. Монастирок, що до IX століття він був язичницьким, а пізніше – 

християнським. У ньому збереглася наскельна ікона Ісуса Христа, якій вже 

більше тисячі років. Важливе значення мають культові споруди, розміщені в 

селищі Гусятин, містах Теребовлі, Підгайці та Чортків. 

Як сакральні простори, що сформувалися на базі дерев’яної сакральної 

архітектури, можна розглядати Іоаннобогословську церкву XVII століття у 

с. Скорики, що стала пам'яткою архітектури національного значення, 

Успенську церкву (1635 р.) у м. Чорткові, що також є пам’яткою архітектури, 

Вознесенську церкву (1717 р.) у передмісті Чорткова, що споруджена без 

жодного цвяха і має цінний у мистецькому відношенні іконостас [3]. 

Сакральними просторами місцевого значення є численні на території  

Тернопільської області християнських храми: УГКЦ – 572, УАПЦ – 290, УПЦ 

КП – 207, УПЦ МП – 117. 

Сакральні простори Хмельницької області. На Хмельниччині можна 

виділити кілька міських поселень, що мають найвищий рівень концентрації 

сакральних просторів, які є історико-архітектурною спадщиною. Це Зіньків, де 

знаходяться костел та дві синагоги; Ізяслав – монастир, католицький і 

православний храми; Летичів – комплекс споруд домініканського монастиря, 

костел, пам’ятник У. Кармелюку; Сатанів – православний, католицький, 

іудейський храми; Старокостянтинів – вежа домініканського монастиря, костел, 

церква; Меджибіж – місто, де проповідував засновник хасидизму Бел Шем Тов; 

Кам’янець-Подільський – низка релігійних культових споруд, що належать 

різним конфесіям (рис. 3.3). 

Найвідоміший монастирський сакральний простір Хмельницьекої області 

– Бакотський Свято-Михайлівський печерний чоловічий монастир (1362 р.), що 

знаходиться біля с. Гораївка Кам'янець-Подільського району в урочищі 

Монастирисько і має історико-культурне значення [5]. Біля підніжжя Білої гори 

знайдені крем'яні знаряддя праці пізнього палеоліту. Нині територія монастиря 

знаходиться в межах Національного природного парку «Подільські Товтри».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 3.3. Сакральні простори Хмельницької області  

(розроблено автором) 

 



123 
 

На особливу увагу заслуговують сакральні простори, що сформувалися на 

основі дерев’яних храмів, які мають самобутні риси і характерні ознаки. 

Передусім це православні сакральні простори – Миколаївська церква (1746 р.) у 

м. Вінниця, Михайлівська церква (1752 р.) у смт Вороновиця, Покровська і 

Миколаївська церкви в с. Лозова, церква Св. Параскеви-П’ятниці (1775 р.) в 

м. Могилів-Подільський, Успенська церква (1767 р.) в с. Марківка, церква 

Різдва Богородиці (1764 р.) в с. Печора тощо [3]. 

Отже, Подільський регіон характеризується значною концентрацією 

сакральних просторів, що представлені сакральними об’єктами різних 

конфесій. Загалом у регіоні кількісно переважають православні сакральні 

простори (церкви – муровані та дерев’яні, монастирі). Проте ця тенденція 

зберігається лише у Вінницькій та Хмельницькій областях, а у Тернопільській 

переважають греко-католицькі сакральні простори (костели). На території 

Вінницької та Хмельницької областей також знаходиться велика кількість 

костелів (римо-католицьких).  

 

 

3.2. Функціонально-генетична структура сакральних просторів регіону 

 

Сакральні простори Поділля використовують переважно як релігійні. 

Проте на Поділлі знаходиться значна кількість релігійних споруд, унікальних 

«святих місць», цілющих джерел, дивовижних ікон, які відвідують не лише 

паломники та люди, які сповідують певну релігію, але й туристи. Адже Поділля 

– це край, в якому гармонійно поєднано історію, що представлена унікальною 

архітектурою, до якої належать сакральні споруди, духовність, мальовничі й 

неповторні краєвиди [27].  

Релігійні сакральні простори. На території Поділля знаходиться значна 

кількість сакральних просторів, що сформувалися як релігійні об’єкти. 

Найвідомішими святинями є Почаївська лавра (святиня УПЦ МП) у 

Тернопільській області та Собор Зарваницької Матері Божої (святиня УГКЦ) – 
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архітектурно-храмовий комплекс у селі Зарваниця Тернопільської області – 

духовний центр не лише для греко-католиків, а й для всіх українців.  

Більшість сакральних просторів регіону представлено культовими 

спорудами – пам’ятками архітектури. По території Поділля вони розміщені 

нерівномірно, наприклад, у Вінницькій області, більшість їх сконцентрована на 

заході та в центрі. Значну кількість сакральних об’єктів внесено до реєстру 

пам’яток державного значення, багатьом сакральним об’єктам надано статус 

пам’яток місцевого значення. Найбільша кількість храмів, які внесені до 

реєстру пам’яток архітектури державного значення знаходиться у Вінницькій 

та Тернопільській областях; костелів – у Хмельницькій (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Кількість сакральних об’єктів, які внесені до реєстру пам’яток 

архітектури державного значення* 

 

 Храми 

муровані 

Храми 

дерев’яні 

Костели Монастирі Разом Місце 

Вінницька 10 10 7 8 35 2 

Тернопільська 28 18 14 8 68 1 

Хмельницька 5 6 12 5 28 3 

*За І. Костащуком 

 

Культурним надбанням Поділля є дерев’яні храми – пам’ятки сакральної 

архітектури. Їх збереглося близько п’ятисот, найдавніші з яких побудовано у 

XIV – XVI століттях. Користувачами всіх дерев’яних храмів є православні 

конфесії. У Тернопільській області нараховується 168 дерев'яних церков із 230 

дерев'яних культових споруд, до яких ще належать дзвіниці, каплиці тощо. З 

них 134 внесені до державного реєстру нерухомих пам'яток містобудування та 

архітектури місцевого та національного значення. Майже 100% дерев'яних 

храмів використовують як культові споруди, проте понад 50% з них 

потребують ремонту або відновлення [3]. 
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У Вінницькій області станом на 1 січня 2016 року нараховувалося 176 

дерев’яних культових споруд, 35 з яких є національно-культурним надбанням, 

серед них 13 пам’яток мають національне значення. Дерев’яні церкви 

збереглися у 26 адміністративних районах і двох містах обласного значення 

(Вінниці та Могилів-Подільському). Найбільше їх у Шаргородському (19), 

Вінницькому і Тульчинському (10), Гайсинському (12), Барському (18), 

Немирівському (9) районах. У Хмельницькій області збереглося 117 дерев’яних 

церков, із них під охороною перебувають лише 7 [3]. 

Природні сакральні простори. Найпоширенішими сакральними 

просторами природного походження на Поділлі є «цілющі» джерела. Їх 

виникнення завжди пов’язувалось з певною легендою, а цілющі властивості 

підтверджуються тим, що після вживання джерельної води покращується стан 

здоров’я, а сама вода не замерзає взимку. З наукової точки зору, лікувальний 

ефект джерельної води пояснюють вмістом мінералів та мікроелементів у воді, 

або ефектом самопереконання (так званим ефектом плацебо), а те, що вода не 

замерзає пов’язують з глибинним походженням води (це зумовлює підвищену 

температуру та тиск води) [45].  

У народі чудодійні властивості води сприймались як прояв Божої ласки, 

тому територію біля цілющих джерел розчищають, ставлять хрести або 

споруджують каплички, проводять культові дії на великі релігійні свята. Тобто 

джерела виступають основою формування сакральних просторів. На сьогодні 

відсутній офіційний реєстр чи перелік «цілющих» джерел, тому нами виділено 

найвідоміші «цілющі» джерела Поділля (табл. 3.3). 

Частково природне походження має сакральний простір Гори Божої, яка є 

частиною Кременецьких гір та культовим місцем паломників-християн через 

появу тут Богоматері. Через багатство рідкісної та реліктової фауни включена 

до природного заповідника «Медобори».  

Історичні сакральні простори. Поширені на Поділлі й історичні 

сакральні простори. Найвідомішим є державний історико-археологічний 

заповідник «Буша» (с. Буша Ямпільського району Вінницької області), де 
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археологи знайшли залишки давніх поселень. Крім цього, у Буші знайдено 

предмети побуту поселень часів трипільської, черняхівської, скіфської, а також 

давньоруської культур. На околиці села розташований скельний 

давньослов'янський язичницький храм. На території музею збереглась ратуша – 

частина відомої фортеці.  

З інших сакральних просторів, що мають історичне походження, є 

численні пам’ятники Голодомору і Могили Невідомого солдата. 

Незалежно від походження сакральні простори мають різні напрями їх 

використання. Домінуючим є використання сакральних просторів з релігійною 

метою. Водночас поступово зростає частка просторів, що використовуються 

для цілей туризму. Інші напрями використання є менш поширеними. 

Використання сакральних просторів з релігійною метою. У 

розпорядженні релігійних організацій Подільського регіону нині перебуває 

3690 культових споруд (у Вінницькій області – 1018; у Хмельницькій – 1137; у 

Тернопільській – 1535) (табл. 3.2). Приміщення, що пристосовані під молитовні 

цілі, становлять 30,5% від загальної кількості (1127). Крім того, відповідно до 

звернень релігійних організацій, лише протягом 2015 року, наприклад, у 

Вінницькій області повернено у власність церкви 38 храмів, тоді як протягом 

усього періоду незалежності було повернено лише 60 культових споруд [53]. 

Серед культових будівель у кількісному значенні на Поділлі переважають 

православні, греко-католицькі та римо-католицькі храми і монастирі. У 

Тернопільській області знаходиться 42 монастирі (з них: 4 – УПЦ МП; 6 – УПЦ 

КП; 5 – УАПЦ; 21 – УГКЦ; 6 – РКЦ), у Вінницькій – 26 (з них: 8 – УПЦ МП; 2– 

УПЦ КП; 1 – УАПЦ; 2 – УГКЦ; 13 – РКЦ), у Хмельницькій – 25 (з них: 9 – 

УПЦ МП; 2 – УГКЦ; 14 – РКЦ) (табл. 3.2). 

На території Подільського регіону розміщено 1592 культових будівель 

УПЦ МП, з них 716 у Вінницькій області, 745 – у Хмельницькій, 131 – у 

Тернопільській. Забезпеченість релігійних організацій УПЦ МП культовими 

будівлями та приміщеннями, пристосованими під молитовні потреби, становить 

97%. Найбільшим цей показник є в Тернопільській області. УПЦ МП на 
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Поділлі належить 21 монастир, у тому числі чотири найвідоміших у складі 

Вінницької єпархії (Свято-Троїцький жіночий монастир у Браїлові 

Жмеринського району, чоловічий Свято-Іоанно-Богословський монастир у 

с. Лемешівка Калинівського району, чоловічий монастир у с. Лядова Могилів-

Подільського району, Свято-Миколаївський чоловічий монастир у м. Шаргород 

та один Тульчинської єпархії: Свято-Троїцький жіночий монастир у 

м. Немирів).  

Таблиця 3.2 

Православні та католицькі культові будівлі Поділля* 

  

Конфесія 

Всього 

приміщень 

Культових 

будівель 

Монастирів Забезпеченість 

КБ 

Вінницька область 

УПЦ МП 908 716 8 87,2% 

УПЦ КП 185 79 2 67,8% 

УАПЦ 12 6 1 24,5% 

УГКЦ 5 5 2 26,3% 

РКЦ 121 86 13 88,3% 

Хмельницька область 

УПЦ МП 931 745 9 94,1% 

УПЦ КП 211 105 - 83,7% 

УАПЦ 22 19 - 27,5% 

УГКЦ 37 37 2 98,1% 

РКЦ 125 115 14 80,6% 

Тернопільська область 

УПЦ МП 136 131 4 109,7% 

УПЦ КП 306 299 6 86,9% 

УАПЦ 206 206 5 93,2% 

УГКЦ 733 698 21 88,4% 

РКЦ 86 84 6 90,5% 

*Розроблено автором 

 

На території Подільського регіону знаходиться 483 культові будівлі УПЦ 

КП, з них 79 у Вінницькій області, 105 – у Хмельницькій, 299 – у 

Тернопільській. 8 діючих монастирів належать УПЦ КП у межах Вінницької (2) 
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та Тернопільської (6) областей. У Хмельницькій області монастирів УПЦ КП 

немає.  

Також в регіоні діє 33 монастирі РКЦ, з них найбільше у Хмельницькій 

(14) та Вінницькій (13) областях, менше – у Тернопільській (6). 

Протестантські організації також використовують спеціальні культові 

споруди, але для відправлення богослужінь більшою мірою вони 

пристосовують колишні житлові будівлі та приміщення закладів соціальної 

сфери. 

Використання сакральних просторів для цілей туризму та 

паломництва. Другим за значенням напрямом використання сакральних 

просторів Поділля є релігійний туризм та паломництво. Сакральні простори 

Поділля належать до історико-культурних туристичних ресурсів. У 

туристичних фірмах відзначають, що останнім часом релігійним туризмом 

зацікавилася молодь. Все більший попит на короткострокові програми у 

школярів, студентів ліцеїв і коледжів, особливо учнів православних шкіл та 

гімназій. Проте в цілому релігійні сакральні простори Поділля використовує 

невелика кількість туристичних компаній [58]. 

Просвітницькою й організаційною діяльністю займаються управління у 

справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації, 

управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної 

державної адміністрації та департамент культури, релігій та національностей 

Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Сакральні об’єкти Вінницької області займають значиме місце у розвитку 

туристичної галузі Поділля. Визначним є той факт, що згідно рішення 14-ї сесії 

5 скликання Вінницької обласної ради (№ 449 від 18 грудня 2007 р.) визначено 

об’єкти, що входять до «Семи чудес Вінниччини», серед яких 3 об’єкти є 

сакральними:  

1) Браїлівська скарбниця: православний Свято-Троїцький жіночий 

монастир XVIII ст. (м. Браїлів);  

2) Історико-культурний центр духовності та злагоди: католицький 
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костьол Святого Флоріана ХVІ ст., православний Свято-Миколаївський 

чоловічий монастир ХVІІІ-ХІХ ст., юдейська синагога ХVІ ст. (м. Шаргород);  

3) Лядовський скельний монастир ХІ-ХІХ ст. тепер Свято-

Усікновенський скельний чоловічий монастир Української Православної 

Церкви (с. Лядова Могилів-Подільський район).  

Також визначено об’єкти, які мають статус «Перлини Вінниччини»:  

1) Кармелітський монастир (пам'ятка архітектури XVII ст. м. Бар). 

2) Комплекс пам'яток архітектури і містобудування національного 

значення «Мури» (Домініканський собор, ХVІІІ ст. та Єзуїтський монастир, 

XVII ст., м. Вінниця). 

3) Михайлівська церква (пам'ятка архітектури XVIII ст., с. Дашів 

Іллінецького району). 

4) Свято-Преображенська церква (пам'ятка архітектури XVII ст. 

с. Поличинці Козятинського району).  

5) Храм Покрови Пресвятої Богородиці (пам'ятка архітектури XVIII ст., 

с. Каташин Чечельницького району). 

Тернопільське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму та Вінницький обласний осередок Спілки сприяння розвитку 

сільського зеленого туризму також проводять заходи щодо розвитку туризму на 

Поділлі, що передбачає залучення сакральних просторів. Так, наприклад, з 

осені 2003 року на території кількох районів Тернопільщини і Хмельниччини 

силами Гусятинської громадської організації «Інститут соціально-культурних 

ініціатив» при підтримці канадського Фонду співробітництва посольства 

Канади в Україні реалізується проект «Відкриємо Західне Поділля для 

туризму» [86]. 

В цілому головними об’єктами релігійного туризму та паломництва в 

регіоні виступають собори, монастирі, чудотворні ікони та цілющі джерела 

(табл. 3.3).  

 

 



130 
 

Таблиця 3.3 

Найвідоміші об’єкти паломництва християн на Поділлі* 

Собори Монастирі Чудотворні 

ікони 

Цілющі джерела 

Вінницька область 

Преображенський 

собор 

 

Лядовський 

монастир; 

Жіночий Свято-

Троїцький 

монастир; 

Миколаївський 

чоловічий 

монастир 

 

Барська 

чудотворна 

ікона 

Богородиці 

Святе Джерело Віри, Надії, 

Любові та матері Софії; 

Святе Джерело Миколая 

Чудотворця; 

Святе Джерело Антонія 

Печерського; 

Цілюще джерело 

«Студенець» 

Тернопільська область 

Свято-

Воскресенський 

кафедральний собор 

УПЦ КП; 

Архікатедральний 

собор непорочного 

зачаття Пресвятої 

Богородиці УГКЦ 

Свято-Успенська 

Почаївська лавра; 

Бучацький 

монастир; 

Загаєцький 

монастир 

Почаївська 

чудотворна 

ікона Божої 

Матері, 

Цілюща Ікона 

Матері Божої 

Теребовля-

нської 

 

Святе Цілюще джерело Божої 

гори; 

Цілюща вода зі Стопи 

Богородиці;  

Святе джерело Свято-

Духівського скиту; 

Цілюще джерело святої 

Ганни 

Хмельницька область 

Собор Святого 

Апостола Андрія 

Первозванного; 

Свято-Покровський 

кафедральний собор; 

Собор Різдва 

Богородиці 

Свято-Троїцький 

монастир; 

Домініканський 

монастир і костел 

Святого Миколая 

 

 

Цілюща Ікона 

Святого 

Антонія 

Падуансь-

кого з 

немовлям 

Ісусом на 

руках 

«Кудюва криниця»; 

Джерело «Сльози матері»; 

Джерело Онуфрія Великого 

*Складено автором 

 

Серед найбільш відвідуваних туристами собори у обласних центрах 

Поділля: Преображенський у м. Вінниця, Святого Апостола Андрія 

Первозванного у м. Хмельницькому та Свято-Воскресенський кафедральний 

собор УПЦ КП і Архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої 

Богородиці УГКЦ у м. Тернополі; монастирі: Лядовський монастир на 

Вінниччині, Свято-Успенська Почаївська лавра на Тернопільщині, а також 

сакральні простори, що сформувалися на основі чудотворних ікон (які 
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знаходяться у великих паломницьких центрах): Ікони Матері Божої 

Теребовлянської у Тернопільській області, Святого Антонія Падуанського з 

немовлям Ісусом на руках у Хмельницькій області.  

Останніми роками активізувалося паломництво хасидів – представників 

містичного напряму в іудаїзмі, засновником якого був Баал Шем Тов із Поділля 

(смт. Меджибіж), а продовжувачем – його правнук цадик (праведник) Рабі 

Нахман, якого і донині вважають учителем хасидів. Основні місця паломництва 

хасидів – у Вінницькій області, де діють паломницькі маршрути, створюється 

відповідна туристична інфраструктура. 

З метою оцінки туристичного потенціалу сакральних просторів 

Поділля розроблено систему бальної оцінки атрактивності (привабливості), 

доступності та пристосованості сакральних просторів для здійснення 

туристичної діяльності.  

Атрактивність (привабливість) – властивість сакрального простору, що 

характеризує його здатність сприяти задоволенню мотиваційних потреб 

споживача туристичних послуг [1]. Доступність – властивість сакрального 

простору, що характеризує можливість у оптимальний спосіб забезпечити 

доступ споживача туристичних послуг, паломника в процесі відвідування. 

Пристосованість – властивість сакрального простору, що відображає наявність 

необхідної туристичної інфраструктури. 

Кожна складова туристичного потенціалу оцінюється від 1 (мінімальна 

оцінка) до 3 (максимальна оцінка) балів. Високий рівень туристичного 

потенціалу певного сакрального простору відповідає сумарній кількості балів 

атрактивності, доступності та пристосованості від 7 до 9 балів, середній рівень 

– від 4 до 6, низький від 1 до 3.  

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 [1]. На основі 

опрацьованих літературних джерел та звітних матеріалів обласного управління 

у справах національностей та релігій, обрано по 15 найвідоміших монастирів, 
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православних церков та католицьких костелів Вінницької області, що належать 

до різних релігійних конфесій (табл. 3.4, 3.5, 3.6). 

Таблиця 3.4 

Бальна оцінка туристичного потенціалу монастирів  

Вінницької області* 

 

№ 

п/п 

Назва сакрального 

об’єкта 
Місцезнаходження 

Оцінка 
Всього 

А Д П 

1 Монастир домініканців с. Мурафа 2 1 1 4 

2 
Жіночий монастир Святої 

Трійці 
смт. Браїлів 3 2 3 8 

3 
Чоловічий монастир Святого 

Миколая 
м. Шаргород 2 2 1 5 

4 Жіночий Троїцький монастир м. Немирів 1 2 2 5 

5 Монастир домініканців м. Вінниця 2 3 1 6 

6 Монастир єзуїтів м. Вінниця 2 3 1 6 

7 Монастир капуцинів м. Вінниця 3 3 2 8 

8 Монастир кармелітів м. Бар 1 2 2 5 

9 Монастир єзуїтів м. Бар 2 2 1 5 

10 
Чоловічий скельний монастир 

Усікновіння Голови Івана 

Предтечі 

с. Лядова 3 2 3 8 

11 Гранівський монастир с.Тишківська Слобода 1 1 1 3 

12 Монастир домініканців м. Тульчин 1 2 1 4 

13 Монастир домініканців смт. Тиврів 1 2 0 3 

14 Монастир бернардинів с. Іванів 1 1 1 3 

15 
Жіночий монастир 

Архістратига Михаїла 
смт. Чечельник 1 2 1 4 

*Розроблено автором 

 

За сумарною оцінкою високий рівень сакрально-туристичного потенціалу 

(атрактивності, доступності та пристосованості) мають Лядовський чоловічий 

скельний монастир Усікновіння Голови Івана Предтечі, Монастир капуцинів у 

м. Вінниці, Браїлівський жіночий монастир Святої Трійці. Середній рівень 

характерний для Монастиря домініканців та Монастир єзуїтів у м. Вінниця, 

Шаргородського чоловічого монастиря Святого Миколая, Немирівського 
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Троїцького монастиря, монастирів кармелітів та єзуїтів у м. Бар, Мурафського 

монастиря домініканців, Тульчинського монастиря домініканців та 

Чечельницького жіночого монастиря Архістратига Михаїла.  

Низький рівень мають Гранівський монастир, Тиврівський монастир 

домініканців та Монастир бернардинів с. Іванів, що пояснюється 

зруйнованістю або напівзруйнованістю монастирів, їх віддаленістю від 

обласного центру, відчуженістю від екскурсійної діяльності, відсутністю 

туристичної інфраструктури тощо (табл. 3.4). 

Таблиця 3.5 

Бальна оцінка туристичного потенціалу православних церков 

Вінницької області* 

 

№ 

п/п 

Назва сакрального 

об’єкта 

Місцезнаходження Оцінка Всього 

А Д П 

1 Церква Різдва Богородиці 

(дерев'яна) 

с. Печера 2 1 2 5 

2 Миколаївська церква 

(дерев'яна) 

м. Вінниця 3 3 1 7 

3 Церква Різдва Богородиці м. Вінниця 1 3 1 5 

4 Церква Воскресіння Христова м. Вінниця 1 3 1 5 

5 Церква-мавзолей хірурга 

Пирогова 

м. Вінниця 2 3 2 7 

6 Михайлівська церква смт. Вороновиця 1 2 1 4 

7 Церква Святого Миколи 

(дерев'яна) 

с. Гранів 1 1 1 3 

8 Михайлівська церква 

(дерев'яна) 

с. Дашів 2 1 1 5 

9 Миколаївська церква смт. Брацлав 1 2 1 4 

10 Миколаївський собор м. Могилів-Подільський 1 2 1 4 

11 Церква Святої Параскеви 

(дерев'яна) 

м. Могилів-Подільський 2 2 1 5 

12 Церква Воздвижения Чесного 

Хреста 

с. Шершні 1 1 1 3 

13 Церква Покрови (дерев'яна) с. Лозова 1 1 2 4 

14 Успенська церква м. Тульчин 1 2 1 5 

15 Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці 

м. Бар 2 2 3 7 

*Розроблено автором 
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Серед 15 обраних церков найвищий рівень атрактивності, доступності та 

пристосованості мають лише Миколаївська церква (м. Вінниця), Церква 

Успіння Пресвятої Богородиці (м. Бар) та Церква-мавзолей хірурга Пирогова 

(м. Вінниця). Низький рівень – Церква Святого Миколи у с. Гранів (дерев'яна), 

Церква Воздвиження Чесного Хреста у с. Шершні. Решта церков мають 

середній рівень сакрально-туристичного потенціалу, що пояснюється 

невисоким рівнем розвитку туристичної інфраструктури, відсутністю 

чудотворних ікон, цілющих джерел або унікальних архітектурних рішень тощо 

(табл. 3.5). 

Таблиця 3.6 

Бальна оцінка туристичного потенціалу костелів Вінницької області* 

 

№ 

п/п 

Назва сакрального 

об’єкта 

Місцезнаходження Оцінка Всього 

А Д П 

1 Костел Святої Анни м. Бар 3 2 2 7 

2 Костел Святого Олексія м. Жмеринка 2 2 1 5 

3 Костел Святого Йосипа м. Гнівань 2 2 1 5 

4 Костел Флоріана Шарого м. Шаргород 2 2 2 6 

5 Костел Святого Андрія с. Печера 2 1 1 4 

6 Костел Усікновення голови 

Івана Хрестителя 

м. Хмільник 2 2 1 5 

7 Костел Скорботної Матері 

Божої 

смт. Стрижавка 1 2 1 4 

8 Костел Опіки Святого Йосипа смт. Чечельник 1 2 1 4 

9 Костел Святого Миколая м. Чернівці 1 2 1 4 

10 Троїцький костел смт. Браїлів 2 2 1 5 

11 Костел Святого Михаїла с. Ободівка, Тростян. 1 1 1 3 

12 Костел Вознесіння Діви Марії с. Лучинець, Мог.-Под. 2 1 1 4 

13 Костел Архангела Михаїла смт. Вороновиця 1 2 1 4 

14 Костел Святого Станіслава м. Бершадь 1 2 1 4 

15 Костел Святого Йосипа 

Обручника 

м. Немирів 2 2 1 4 

*Розроблено автором 

 

Костели Вінницької області мають в порівнянні з монастирями та 

православними церквами найменші показники. Високий рівень атрактивності, 

доступності і пристосованості має лише Костел Святої Анни у м. Бар. Низький 
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рівень – Костел Святого Михаїла с. Ободівка. Решта костелів мають середній 

рівень атрактивності, доступності та пристосованості у зв’язку з тим, що мають 

низький рівень розвитку туристичної інфраструктури, не мають державного 

значення (лише регіональне і локальне), низький рівень доступності, 

переважаючою конфесією Вінницької області є православ’я тощо (табл. 3.6). 

Загалом сакрально-туристичний потенціал сакральних просторів 

Подільського регіону зумовлений насамперед наявністю великої кількості 

сакральних об’єктів різних конфесій, багатою історією, звичаями і традиціями, 

вигідним геополітичним та географічним положенням. 

Інші напрями використання сакральних просторів. Релігійні сакральні 

простори переважно використовуються різними конфесіями для проведення 

богослужінь. Проте деякі монастирі віддали частину своїх приміщень 

інтернатам або дитячим будинкам. Так, наприклад. у жіночому Троїцькому 

монастирі знаходиться школа-інтернат.  

Частина сакральних просторів адміністративно належать музейним 

комплексам або входять до складу природно-заповідного фонду. Це передусім 

стосується історичних та природних сакральних просторів.  

Також на Поділлі знаходяться сакральні простори, які взагалі не 

використовуються в релігійній діяльності чи туризмі. До них, зокрема, 

належать зруйновані монастирі, церкви, знищені в роки радянської влади і на 

місці яких зараз знаходяться магазини, клуби чи інші будівлі.  

 

3.3. Сакрально-географічне районування Поділля 

 

Під сакрально-географічним районом ми розуміємо значну частину 

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 
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пункти. В основі їх виділення лежить функціональна неоднорідність релігійних 

організацій та сакральних об’єктів, їх територіальне поєднання та 

функціональні зв’язки в межах одного чи кількох поселень [5]. 

Сакрально-географічний пункт – це населений пункт, в межах якого 

стаціонарно діють кілька релігійних громад однієї чи двох конфесій та наявні 

окремі сакральні простори. Сакрально-географічний центр – це населений 

пункт, в межах якого зосереджені декілька релігійних громад різних конфесій 

та наявні сакральні простори, що є об’єктами туризму чи паломництва для 

мешканців інших територій. Сакрально-географічний вузол – це зосередження 

на компактній, порівняно невеликій території кількох сакрально-географічних 

центрів, між якими спостерігаються активні функціонально-конфесійні зв’язки. 

Сакрально-географічні ядра – це порівняно значні території, в межах яких 

зосереджено значну кількість релігійних громад різних конфесій, розташовані 

сакральні простори загальноукраїнського та міжнародного значення [5]. 

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. 

Однією з умов виділення будь-якого географічного району є цілісність 

(неперервність), тому географічне положення передусім враховується при 

проведенні районування. Однак основними критеріями виділення сакрально-

географічних районів є конфесійна структура релігійних громад (тому що саме 

громада є операційною одиницею вимірювання частки тієї конфесії, до якої 

належить і реально об’єднує навколо себе віруючих), забезпеченість 

культовими об’єктами та наявність сакральних просторів певного напрямку 

використання.  
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Таблиця 3.7 

Показник інтенсивності релігійної діяльності у адміністративних 

районах Вінницької області у 2016 році* 

№ 

з/п 

Район Кількість 

релігійних 

громад 

Чисельність  

населення на 

01.01.2016, 

тис. осіб 

Показник 

інтенсивності 

релігійної 

діяльності 

Ранг 

1 Барський 77 52,5 0,92 17 

2 Бершадський 62 59,9 1,31 6 

3 Вінницький та м. Вінниця 198 454,4 3,06 1 

4 Гайсинський 74 57,5 1,05 11 

5 
Жмеринський та 

м. Жмеринка 

92 69,5 1,02 12 

6 Іллінецький 61 37,6 0,83 19 

7 Калинівський 60 58,3 1,31 6 

8 
Козятинський та м. 

Козятин 

74 65,1 1,12 8 

9 Крижопільський 45 33,8 1,01 13 

10 Липовецький 84 38,1 0,61 21 

11 Літинський 73 35,7 0,66 20 

12 
Могилів-Подільський та 

м. Могилів-Подільський 

64 69,2 1,36 3 

13 Мурованокуриловецький 55 25,7 0,63 22 

14 Немирівський 71 49,5 1,12 8 

15 Оратівський 73 21,5 0,40 24 

16 Піщанський 19 21,0 1,34 5 

17 Погребищенський 72 30,4 0,57 23 

18 Теплицький 45 28,5 0,86 19 

19 Тиврівський 61 42,7 0,94 15 

20 Томашпільський 46 33,7 0,97 14 

21 
Тростянецький та 

м. Ладижин 

51 60,0 1,59 2 

22 Тульчинський 56 55,9 1,35 4 

23 
Хмільницький та м. 

Хмільник 

79 65,1 1,11 9 

24 Чернівецький 28 21,6 1,09 10 

25 Чечельницький 33 21,5 0,89 18 

26 Шаргородський 83 57,5 0,93 16 

27 Ямпільський 48 41,5 1,15 7 

 Всього 2092 1602,2   

*Розроблено автором 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Для визначення центрів сакрально-географічних районів та спільних 

ознак адміністративних районів, що входять до їх складу обраховано показник 

інтенсивності релігійної діяльності (табл. 3.7, 3.8, 3.9). Чим вищий показник 

інтенсивності релігійної діяльності, тим активніша релігійна діяльність, більша 

кількість релігійних громад відносно кількості населення та переважаюча 

кількість культових об’єктів у межах сакральних просторів. 

Таблиця 3.8 

Показник інтенсивності релігійної діяльності у адміністративних 

районах Хмельницької області у 2016 році* 

№ 

з/п 

Район Кількість 

релігійних 

громад 

Чисельність  

населення на 

01.01.2016, 

тис. осіб 

Показник 

інтенсивності 

релігійної 

діяльності 

Ранг 

1 Білогірський 55 26,9 0,73 10 

2 Віньковецький 50 24,4 0,73 10 

3 Волочиський 111 51,5 0,69 12 

4 Городоцький 87 48,1 0,83 9 

5 Деражнянський 81 32,1 0,59 15 

6 Дунаєвецький 142 62,6 0,66 14 

7 Ізяславський 78 44,5 0,85 8 

8 
Кам'янець-Подольський та 

м. Кам'янець-Подільський 

235 167,4 1,06 4 

9 Красилівський 87 52,1 0,89 7 

10 Летичівський 59 28,2 0,71 11 

11 Новоушицький 83 28,8 0,52 17 

12 Полонський 74 44,7 0,90 6 

13 
Славутський та 

м. Славута, м. Нетішин 

86 102,7 1,60 3 

14 
Старокостянтинівський та 

м. Старокостянтинів 

83 64,3 1,00 5 

15 Старосинявський 55 20,4 0,55 16 

16 Теофіпольський 60 27,0 0,67 13 

17 
Хмельницький та 

м. Хмельницький 

222 321,8 2,60 1 

18 Чемеровецький 103 40,7 0,59 15 

19 
Шепетівський та м. 

Шепетівка 

94 76,3 1,70 2 

20 Ярмолинецький 91 29,9 0,49 18 

 Всього 1851 1294,4   

*Розроблено автором 
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Найвищий показник інтенсивності релігійної діяльності у Вінницькій 

області спостерігається у м. Вінниця та Вінницькому районі. У м. Вінниця 

знаходиться найбільша кількість і релігійних громад, що є передбачуваним, так 

як м. Вінниця є обласним центром. Також високі показники у Тростянецькому 

та Могилів-Подільському районах, які включають міста Ладижин та Могилів-

Подільський. Найнижчі показники інтенсивності релігійної діяльності у 

Оратівському, Погребищанському, Мурованокуриловецькому районах. В даних 

районах відсутня значна кількість релігійних громад та сакральних об'єктів 

(табл. 3.7). 

Таблиця 3.9 

Показник інтенсивності релігійної діяльності у адміністративних районах 

Тернопільської області у 2016 році* 

№ 

з/п 

Район Кількість 

релігійних 

громад 

Чисельність  

населення на 

01.01.2016, 

тис. осіб 

Показник 

інтенсивності 

релігійної 

діяльності 

Ранг 

1 Бережанський 77 41,2 0,91 11 

2 Борщівський 103 67,4 1,15 6 

3 Бучацький 106 63,8 1,02 8 

4 Гусятинський 104 60,6 0,99 10 

5 Заліщицький 79 47,0 1,01 9 

6 Збаразький 97 57,9 1,02 8 

7 Зборівський 92 41,9 0,78 14 

8 Козівський 51 38,2 1,27 5 

9 Кременецький 88 68,7 1,33 3 

10 Ланавецький 39 29,7 1,29 4 

11 Монастирський 53 28,4 0,91 11 

12 Підволочиський 100 42,7 0,73 15 

13 Підгаєцький 47 18,6 0,67 16 

14 Теребовлянський 103 66,0 1,09 7 

15 
Тернопільський та 

м. Тернопіль 

157 285,5 3,78 1 

16 
Чортківський та 

м. Чортків 

116 45,1 2,09 2 

17 Шумський 70 63,0 0,82 12 

 Всього 1745 1065,7   

*Розроблено автором 
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У Хмельницькій області найвищий показник релігійної діяльності у 

Хмельницькому районі та м. Хмельницький, а також Шепетівському, 

Славутському та Кам’янець-Подільському районах. Проте Шепетівський та 

Славутський райони знаходяться на півночі Хмельницької області і межують 

один з одним, тому не є доцільним виділяти їх окремо у складі різних 

релігійних районів. Низькі показники мають Ярмолинецький, Новоушицький та 

Старосинявський райони (табл. 3.8). 

У Тернопільській області показник інтенсивності релігійної діяльності є 

найвищим у м. Тернопіль та Тернопільському районі. Високі показники у 

Чортківському та Кременецькому районах, а найнижчі – у Підгаєцькому та 

Підволочиському районах (табл. 3.9). 

Масштаб 1:2 000 000 

Рис. 3.4. Сакрально-географічні райони Поділля (розроблено автором) 
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З врахуванням вищезазначених критеріїв на території Подільського 

регіону виділено 9 сакрально-географічних районів: Вінницький, 

Тростянецький, Могилів-Подільський, Хмельницький, Шепетівський, 

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

3.4, табл. 3.10). 

До складу Вінницького сакрально-географічного району входять 

Вінницький, Хмільницький, Літинський, Калинівський, Липовецький, 

Погребищанський, Козятинський, Тиврівський, Оратівський, Немирівський та 

Іллінецький адміністративні райони та міста обласного підпорядкування 

Вінниця, Хмільник, Козятин. Він є найбільшим, на нього припадає 22,7% 

населення, 18,9% площі та 17,4% релігійних громад регіону. 

Таблиця 3.10 

Сакрально-географічні райони Подільського регіону у 2016 році* 

№ 

з/п 

Сакрально-

географічний 

район 

Центр району  

(сакрально-

географічний   

вузол) 

Частка району 

за населенням, 

% 

Частка району 

за площею, % 

Частка району 

за кількістю 

релігійних 

громад, % 

Поділ-

ля 

Обла-

сті 

Поділ-

ля 

Обла-

сті 

Поділ-

ля 

Обла-

сті 

 1 Вінницький м. Вінниця 22,7 56,1 18,9 43,6 17,4 50,8 

 2 Тростянецький м. Тростянець 7,1 17,5 10,5 24,2 6,3 18,5 

 3 
Могилів- 

Подільський 

м. Могилів- 

Подільський 
10,7 26,4 13,9 32,2 10,6 30,7 

 4 Хмельницький 
м. Хмельни-

цький 
16,4 50,1 15,4 44,9 16,8 45,2 

 5 Шепетівський м. Шепетівка 8,1 24,9 9,9 28,9 8,6 23,1 

 6 
Кам'янець-

Подільський 

м. Кам'янець- 

Подільський 
8,3 25,0 8,6 26,2 11,8 31,7 

 7 Тернопільський м. Тернопіль 13,4 50,2 9,2 40,4 11,1 39,1 

 8 Чортківський м. Чортків 8,5 32,3 8,2 35,9 11,7 41,1 

 9 Кременецький м. Кременець 4,8 17,5 5,4 23,7 5,7 19,8 

*Розроблено автором 

 

Центром даного сакрально-географічного району та найбільшим 

релігійним дискретним утворенням є м. Вінниця. Найбільшою конфесією за 
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кількістю релігійних організацій є УПЦ МП, якій належить 5 пам’яток 

архітектури. У місті знаходяться центральні управління більшості конфесій [6].  

Перше місце в конфесійній структурі району займають православні 

релігійні громади, серед яких переважає УПЦ МП. Проте у Липовецькому та 

Оратівському районах переважає УПЦ КП. Хоча у решті районів переважають 

релігійні громади УПЦ МП, але особливістю є те, що для багатьох з них 

характерні високі показники частки громад УПЦ КП.  

Спільним для району є те, що в конфесійній структурі адміністративних 

районів, які до нього входять, громади УПЦ КП і УАПЦ становлять разом 

більше 11%, що є високим показником порівняно з іншими районами (де ці 

показники в основному не перевищують 5%). 

У районі представлені різні напрямки протестантських релігійних громад. 

Значно переважають громади Всеукраїнського об’єднання церков 

Євангельських Християн-Баптистів і Союзу церков Християн Віри 

Євангельської п’ятидесятників. У Вінницькому районі найбільше серед інших 

сакрально-географічних районів неправославних релігійних храмів.  

Серед сакральних просторів істотно переважають монофункціональні. 

Серед поліфункціональних можна виділити міста Козятин, Хмільник, 

Калинівка, смт. Оратів, Липовець, село Вахнівку [6]. 

У межах Вінницького сакрально-географічного району знаходиться 

значна кількість релігійних об’єктів, які мають історичну цінність. До найбільш 

цікавих в архітектурному і духовному значенні релігійних об’єктів варто 

віднести дерев’яну Михайлівську церкву 1752 р. у м. Вінниця, Церкву Ікони 

Божої Матері Казанської (дер.) 1896 р. у с. Лука Мелешківська, Костьол 

Михаїла Архангела 1793 р. у смт. Вороновиця, склеп-усипальницю 

М. І. Пирогова у м. Вінниці [6]. 

Тростянецький сакрально-географічний район включає Тростянецький, 

Гайсинський, Теплицький, Бершадський, Крижопільський, Піщанський, 

Чечельницький райони та місто обласного підпорядкування Ладижин. Він 

займає 7,1% площі і всього 10,5% від загальної кількості релігійних громад та 
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6,3% від загальної кількості населення Вінницької області. Центром району є 

смт Тростянець. 

Серед найвідоміших релігійних сакральних просторів району варто 

відзначити церкву Іоанна Богослова (1853 р.) у с. Тростянчик, церкву Святого 

Димитрія (1832 р.) у с. Гордіївка, а також дерев’яні церкву Пресвятої 

Богородиці (1862 р.) у с. Велика Стратіївка, Михайлівський храм (1852 р.) у 

с. Нова Ободівка. 

До складу Могилів-Подільського сакрально-географічного району входять 

Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Шаргородський, Ямпільський, 

Чернівецький, Томашпільський, Тульчинський, Жмеринський, Барський 

райони та міста обласного підпорядкування Могилів-Подільський, Жмеринка. 

У Могилів-Подільському районі проживає 10,7% населення Вінницької області, 

він займає 13,9% площі і 10,6% чисельності релігійних громад.  

Важливими сакральними просторами району є залишки скельних храмів, 

зокрема, печерного храму VI – VII ст. у скелі над річкою Бушка (с. Буша), 

Покровська церква з келіями (1787 р.) та Скельний монастир ХІ ст. у с. Лядова 

над р. Дністер, до якого входять 3 печерних церкви (Усікновення голови 

Святого Іоанна Предтечі, Святої Параскеви П’ятниці, Святого Антонія 

Печерського). 

Окремий осередок сакральних просторів сформувався на території 

Мурованокуриловецького району, зокрема церква Різдва Пресвятої Богородиці 

у смт. Муровані Курилівці, Спасо-Преображенський монастир у с. Галайківці, 

жіночий католицький монастир Місійного Згромадження Служниць Святого 

Духа у с. Вербовець, католицький храм Святої Трійці середини ХУІІІ ст. у 

с. Лучинець а також Обухівська ікона Божої Матері (кінця XVI – початку XVII 

століття) у с. Обухів тощо [8]. 

Хмельницький сакрально-географічний район розташований в центрі 

Хмельницької області і включає Хмельницький, Волочиський, Красилівський, 

Старокостянтинівський, Старосинявський, Летичівський, Деражнянський, 

Ярмолинецький, Городоцький райони та міста обласного підпорядкування 
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Хмельницький, Старокостянтинів. Він є другим сакрально-географічним 

районом Поділля за площею, кількістю населення та релігійних громад. У 

ньому проживає 16,4% населення Хмельницької області, він займає 15,4% її 

території і 16,8% від загальної кількості релігійних громад. Центром 

Хмельницького релігійного району є місто Хмельницький. Завдяки впливу 

обласного центру район має більші територіальні масштаби порівняно з іншими 

сакрально-географічними районами Хмельницької області. У місті знаходяться 

центральні управління більшості конфесій.  

У конфесійній структурі переважають громади УПЦ МП. У 

Волочиському, Хмельницькому районах та місті Хмельницький найбільша 

кількість громад УАПЦ у порівнянні з іншими районами Хмельницької області. 

У Старокостянтинівському районі знаходиться найменше релігійних конфесій у 

порівнянні з іншими районами: представлені лише 4 релігійні конфесії – УПЦ 

МП, УПЦ КП, РКЦ, Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-

баптистів. 

Найвідомішим релігійним сакральними просторами району є 

Михайлівська церква XVII ст., костьол Пресвятої Діви Марії у м. Летичів. У 

с. Сутківці Ярмолинецького району знаходиться Покровська церква-фортеця. 

Шепетівський сакрально-географічний район включає Шепетівський, 

Полонський, Теофіпольський, Білогірський, Ізяславський, Славутський райони 

та міста обласного підпорядкування Шепетівка, Славута, Нетішин. У межах 

цього району проживає 8,1% населення Хмельницької області, він займає 9,9% 

її території і 8,6% від загальної кількості релігійних громад.  

Особливістю конфесійної структури району є найменша кількість 

релігійних громад УГКЦ. У межах Ізяславського, Славутського та 

Шепетівського районів релігійні громади УГКЦ взагалі відсутні. 

Переважаючою за кількістю громад є УПЦ МП. 

Найвідомішими релігійними сакральними просторами району є комплекс 

споруд монастиря бернардинців, костьол Св. Іоанна Хрестителя XVI ст. 
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Кам'янець-Подільський сакрально-географічний район включає 

Кам'янець-Подільський, Чемеровецький, Дунаєвецький, Віньковецький, 

Новоушицький райони та місто обласного підпорядкування Кам'янець-

Подільський. Тут проживає 8,3% населення Хмельницької області, він займає 

8,6% її території і 11,8% від загальної кількості релігійних громад. 

Особливістю даного району є наявність такого великого сакрального 

центру як Кам'янець-Подільський – великий релігійний, історичний та 

туристичний центр, у межах якого знаходяться найвідоміші культові будівлі, 

зокрема, Кафедральний костел Святих Петра і Павла (архітектурний ансамбль  

– єдина в світі культова споруда, яка поєднує культуру двох релігій: 

християнської і мусульманської), Хрестовоздвиженська церква (1739 р.), 

Церква Святого Георгія (1740 р.) тощо. 

До складу Тернопільського сакрально-географічного району входять 

Тернопільський, Підволочиський, Козівський, Бережанський, Теребовлянський, 

Зборівський райони та місто обласного підпорядкування Тернопіль. У цьому 

релігійному районі проживає 13,4% населення Тернопільської області, він 

займає 9,2% її території і охоплює 11,1% від загальної кількості релігійних 

громад.  

У конфесійній структурі переважають релігійні громади УГКЦ. Релігійні 

громади УПЦ МП відсутні у всіх адміністративних районах, крім 

Бережанського. Незначною є кількість релігійних громад УПЦ КП. У 

м. Тернопіль висока частка протестантських релігійних громад.  

У межах Тернопільського сакрально-географічного району знаходяться 

найвідоміші сакральні простори, що мають важливе духовне й туристичне 

значення, серед них Марійський духовний центр Зарваницької Матері Божої в 

с. Зарваниця Теребовлянського району, що є місцем прощі віруючих греко-

католицької церкви.  

У районі сконцентрована значна кількість культових споруд. Наприклад, 

у Бережанах збереглися костел Святого Миколая (1630 р.), костел святих 

апостолів Петра і Павла (1620 р.), костел-усипальниця Святої Трійці (1554 р.) та 
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костел Різдва Пресвятої Богородиці (1600 р.), дерев’яна Миколаївська церква 

(1691 р.), Троїцький собор та синагога. Також у Бережанському районі 

знаходяться церква святих апостолів Петра і Павла (1688 р.) та чоловічий 

монастир святого Івана Хрестителя провінції Найсвятішого Спасителя чину 

святого Василія Великого УГКЦ.  

В с. Колодіївка Підволочиського району знаходяться жіночий монастир 

Згромадження сестер Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії РКЦ та 

чоловічий монастир святого Теодора Студита УГКЦ; у м. Теребовля – церква 

святого Миколая ХVІ ст.; у м. Тернопіль – церква Воздвиження Чесного Хреста 

ХVІ ст. та церква Різдва Христового (1608 р.).  

Чортківський сакрально-географічний район включає Чортківський, 

Заліщицький, Борщівський, Гусятинський, Бучацький, Монастириський райони 

та місто обласного підпорядкування Чортків. Тут проживає 8,5% населення 

Тернопільської області, він займає 8,2% її території і охоплює 11,7% від 

загальної кількості релігійних громад.  

У межах району переважають релігійні громади УГКЦ. Низькою є частка 

релігійних громад УПЦ МП, а у Заліщицькому, Монастириському релігійні 

громади УПЦ МП взагалі відсутні. 

Сакральні простори району представлені наступними культовими 

будівлями: чоловічий монастир Чесного Хреста Господнього провінції 

Найсвятішого Спасителя чину Святого Василія Великого УГКЦ та церква 

святого Миколая (1610 р.) у м. Бучач;  церкви святого Миколая (1763 р.), Івана 

Богослова (1775 р.) та святого Миколая (1777 р.) у Борщівському районі; 

церкви святої Параскеви ХVІІ ст., Воздвиження Чесного Хреста (1630 р.) у 

Гусятинському районі; церкви Святого Успіня (1635 р.), Вознесіння 

Христового (1717 р.) у м. Чортків. 

Кременецький сакрально-географічний район є найменшим за площею, 

кількістю релігійного населення й часткою релігійних громад. Район включає 

Кременецький, Шумський, Лановецький та Збаражський адміністративні 

райони. У його межах проживає 4,8% населення Тернопільської області, він 
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займає 5,4% її території і охоплює 5,7% від загальної кількості релігійних 

громад.  

Цей район можна назвати найбільш «православним» на Території 

Тернопільської області, оскільки серед релігійних громад переважають 

православні конфесії: у Лановецькому районі – УПЦ КП, у Шумському та 

Кременецькому – УПЦ МП, що зумовлено історичними чинниками. Крім того, 

у Лановецькому та Шумському районах релігійні громади УГКЦ взагалі 

відсутні, що не є характерним для Тернопільської області, де переважаючою 

конфесією є УГКЦ. Низькою є частка релігійних громад РКЦ. Частка 

протестантських релігійних громад найвища у порівнянні з іншими сакрально-

географічними районами. У Кременецькому релігійному районі найбільше 

серед інших сакрально-географічних районів Тернопільської області 

неправославних релігійних храмів. 

Найвідомішим релігійним сакральним простором району є Свято-

Успенська Почаївська Лавра – ставропігійний чоловічий монастир та Свято-

Духівський Скит – чоловічий монастир УПЦ МП, які знаходиться в м. Почаїв 

Кременецького району. У Свято-Успенському соборі Почаївської Лаври 

знаходиться джерело, яке витікає з-під відбитку стопи Божої Матері [111]. Біля 

с. Лішня Кременецького району знаходиться джерело «Святої Анни». У 

Збаразькому районі знаходяться церкви Воскресіння Христового (1530 р.) та 

Святого Миколая (1575 р.), у Шумському районі – церква Святого Іоанна 

Милостивого (1623 р.). 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. 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 
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Хмельницької областей, а в 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. 

2. В 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. 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 сформувалися на основі державного історико-

археологічного заповідника «Буша» на Вінниччині та численних меморіальних 

комплексів і окремих пам’ятників жертвам Голодомору та загиблим у Другій 

світовій війні. 

3. Сакральні простори Поділля використовуються переважно у двох 

напрямках: 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. 
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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. 

Вищою є частка УГКЦ (22,2%) та УПЦ КП (14,5%). З 93 монастирів 45.1% 

зосереджено на території Тернопільської області, 28,0% – Вінницької та 26,9% 

– Хмельницької області. Більшість монастирів належить РКЦ (35,5%), вищою є 

частка УГКЦ (26,9%) та УПЦ МП (22,6%).  

Сакральні простори Поділля належать до історико-культурних 

туристичних ресурсів. В цілому рівень їх використання для туристичних цілей є 

порівняно низьким. Головними об’єктами релігійного туризму та паломництва 

виступають собори, монастирі, чудотворні ікони та цілющі джерела. З метою 

оцінки туристичного потенціалу сакральних просторів Поділля розроблено 

систему бальної оцінки атрактивності (привабливості), доступності та 

пристосованості сакральних просторів для здійснення туристичної діяльності. 

Найбільший сакрально-туристичний потенціал мають монастирі та православні 

церкви регіону. Серед інших напрямів використання сакральних просторів – 

створення музеїв, а також інтернатів та дитячих будинків. Частина сакральних 

просторів взагалі не використовується. 

4. 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. 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 
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забезпеченості культовими об'єктами, наявність сакральних просторів певного 

територіально-ієрархічного рівня, генезису та функціонального спрямування.  

Для визначення центрів сакрально-географічних районів та спільних 

ознак адміністративних районів, що входять до їх складу обраховано показник 

інтенсивності релігійної діяльності. Найвищі значення показника інтенсивності 

релігійної діяльності 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 спостерігаються в Оратівському, Погребищанському, 

Мурованокуриловецькому (Вінницька), Ярмолинецькому, Новоушицькому, 

Старосинявському (Хмельницька), Підгаєцькому та Підволочиському 

(Тернопільська область) районах.  

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. 

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. 

 

Перелік посилань зі списку використаних джерел: 

[23, 27, 33, 41, 45, 53, 86, 111, 125, 126, 138] 

Перелік посилань зі списку використаних джерел на власні наукові 

праці: 

[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58] 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ САКРАЛЬНИХ 

ПРОСТОРІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

4.1. Проблеми використання сакральних просторів регіону 

 

Ефективне поліфункціональне використання сакральних просторів 

Подільського регіону обмежується через наявність низки проблем, значною 

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

діяльності. Використання сакральних просторів для потреб туризму пов’язане із 

розвитком «релігійної свідомості». Релігія – це особлива сфера життя і 

діяльності окремої людини та суспільства загалом. Саме через це важливо 

презентувати сакральні простори у двох аспектах: з одного боку, роблячи 

акцент на пізнавальній функції, яку відіграє той чи інший сакральний простір, 

та, з іншого боку, на його духовній функції. У першому випадку – це зацікавить 

допитливого туриста, який цікавиться історією краю, архітектурними 

особливостями споруди. В другому ж випадку увага буде зосереджена на 

віруюче населення, що переслідує певну духовну ціль – поклоніння святому 

місцю, прощення, спокутування гріхів.  

На сьогодні сакральні простори активно використовують у релігійній 

діяльності та релігійному туризмі, проте існує ряд проблем, які можна 

об’єднати в такі групи: проблеми інфраструктурного забезпечення, проблеми 

інформаційного забезпечення, проблеми ефективного регіонального 

менеджменту щодо використання сакральних просторів. 

Проблеми інфраструктурного забезпечення використання сакральних 

просторів, зокрема: 

– занедбаний стан сакральних об’єктів. Основною проблемою є охорона 

культових споруд як основи сакральних просторів. Більша частина релігійних 

об'єктів є давніми пам'ятками, які з часом під впливом природних, 

антропогенних, політичних чинників зазнають руйнувань [50]. Головне 
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завдання – це збереження унікальних культових споруд Поділля (церков, 

костелів, монастирів, синагог і т. п.). Проте частою проблемою стає відсутність 

фінансування для ремонту та приведення до стану придатності для відвідування 

сакральних просторів; 

– застарілість, а інколи й відсутність дорожньо-транспортної 

інфраструктури, регулярного транспортного сполучення. Більша частина 

духовних святинь знаходиться у сільській місцевості, в периферійних районах, 

де переважають ґрунтові дороги, а це означає, що в дощову погоду доступ до 

сакральних просторів практично відсутній. Іншою ж проблемою є погане 

транспортне сполучення, коли адже регулярні транспортні маршрути 

здійснюються лише один-два рази на добу, а інколи й на тиждень, внаслідок 

чого знижується доступність сакральних просторів; 

– недостатній рівень розвиту туристичної інфраструктури. Більшість 

сакральних просторів незабезпечені елементарною туристичною 

інфраструктурою – місцями розміщення, харчування туристів, санітарно-

гігієнічними закладами тощо. Торгівля туристичними сувенірами носить 

переважно стихійно-неорганізований характер [58]. 

Проблеми інформаційного забезпечення використання сакральних 

просторів, зокрема: 

– відсутність чи нестача доступної та достовірної інформації про 

сакральні простори. Останнім часом значно збільшився доступ до інформації 

про місцезнаходження сакральних просторів з використанням джерел мережі 

Інтернет знайти необхідну інформацію в мережі Інтернет, проте фактично 

відсутні розроблені спеціалізовані маршрути релігійного напряму;  

– незначна кількість релігійної довідкової літератури про сакральні 

простори Подільського регіону. До цього часу немає змістовного повного 

посібника по сакральних об'єктах Поділля, який би вміщував інформацію про 

різні за походженням сакральні простори, їх історію, розміщення, архітектурну 

й туристичну цінність [58]. 

Проблеми ефективного регіонального менеджменту щодо 
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використання сакральних просторів, зокрема: 

– відсутність комплексної програми розвитку релігійного туризму в 

Подільському регіоні; 

– необхідність відновлення або відбудови пошкоджених, зруйнованих 

культових споруд, повернення їм релігійних функцій; 

– незацікавленість туристичних фірм у розробці внутрішньорегіональних 

турів релігійного спрямування, використання туристичного потенціалу 

сакральних просторів регіону; 

– інші проблеми фінансового, юридично-правового змісту, оскільки 

переважна більшість сакральних просторів є приватною власністю релігійних 

конфесій, які є відокремленими від держави й не завжди мають бажання 

співпрацювати з туристичними фірмами або іншими туристськими 

структурами й підрозділами сфери послуг як державного, так і приватного 

сектора [58]. Близькими до них є й проблеми виникнення міжконфесійних 

конфліктів. 

 

 

4.2. Перспективні шляхи використання сакральних просторів регіону 

 

Сакральні простори Поділля є перспективними для розвитку релігійної, 

туристичної, наукової діяльності та здійснення паломництва. Проте необхідно 

визначити складові, що впливають на ефективне використання сакральних 

просторів та сприяють подальшому покращенню ситуації не лише в межах 

регіону, але й держави загалом. Тому визначено три основні складові, що 

впливають на стан сакральних просторів і є вирішальним у їх використанні та 

розвитку: ресурсне забезпечення, споживання та організація використанням.  

Базовим фактором є ресурсне забезпечення, що включає три види 

ресурсів – власне сакральні (релігійні) об’єкти як туристичні ресурси, 

туристично-інфраструктурні ресурси та інформаційні ресурси (рис. 4.1). 

Сакральні ресурси представлені сукупністю природних сакральних просторів 



154 
 

(цілющі джерела, печери, гори тощо), релігійних сакральних просторів (храми, 

монастирі різних конфесій) та історичних сакральних просторів (місця 

видатних боїв, пам’ятники, що мають сакральне значення і т.п.). В свою чергу, 

усі сакральні ресурси повинні мати суспільне, духовне, пізнавальне значення, а 

також використовуватися або бути придатними для використання у релігійній 

або туристичній діяльності. Також важливе значення має туристичний 

потенціал сакральних просторів.  

Туристично-інфраструктурні ресурси представлені закладами 

харчування й проживання туристів або паломників, наявністю транспортного 

забезпечення. Важливою складовою інфраструктури є заклади громадського 

харчування (їдальні, трапезні). До складу інфраструктури сакральних просторів 

(зокрема релігійних об’єктів) входять заклади проживання та розміщення: 

готелі, гостьові кімнати або інші місця для ночівлі паломників чи туристів 

(наприклад, намети).  

Інформаційні ресурси – це ресурси, що передбачають наявність 

релігійних (благословення, сповідь, причастя) та екскурсійних послуг, іконних 

лавок, сувенірних магазинів, а також наукової та довідкової літератури, 

спеціальних релігійних або туристичних брошур, інформаційних щитів, 

вказівників і т.п. 

 

 

Рис. 4.1. Ресурсне забезпечення використання сакральних просторів 

(розроблено автором) 

Ресурсне забезпечення використання  

сакральних просторів 

Сакральні (релігійні) 

об’єкти як туристичні 

ресурси 

Туристично-

інфраструктурні 

ресурси 

Інформаційні 

ресурси 
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Додатковим ресурсом є обслуговуючий персонал – священнослужителі, 

екскурсоводи, перекладачі тощо. Також це можуть бути спеціалісти, що 

надають медичні, фінансові, страхові, кредитні послуги, візову підтримку тощо.  

Оптимізація використання сакральних просторів Поділля, зростання 

попиту на них та збільшення їх ролі у економічному розвитку регіону потребує:  

- збереження та реконструкції сакральних об’єктів; 

- проведення інформаційних заходів з популяризації використання 

сакральних просторів (зокрема, випуск маршрутних листів, буклетів, створення 

художніх та документальних фільмів про історичний шлях релігійних напрямів 

на Поділлі тощо);  

- розвиток туристичної та транспортної інфраструктури регіону 

(покращення стану доріг, забезпечення належних умов для перебування 

туристів). 

Друга важлива складова – споживання релігійних та сакрально-

туристичних послуг. Головними споживачами виступають віруюче населення, 

туристи, паломники та науковці. Усі споживачі відрізняються за віком, 

етнічною приналежністю соціальним статусом, походженням, ступенем 

духовного чи інтелектуального розвитку. Тому важливим завданням для 

розвитку сакральних просторів Поділля є зацікавлення споживача, що 

передбачає:  

- просторове поширення інформації про сакральні простори 

Подільського регіону, їх популяризація як важливих туристичних ресурсів, що 

є духовною спадщиною регіону, держави; 

- залучення населення до участі у заходах релігійного спрямування 

(недільних школах, богословських студіях, храмових святах, хресних ходах 

тощо);  

- забезпечення продажу супутніх товарів (свічки, іконки, магніти, фото- 

та відеоматеріали про сакральні простори, релігійної та довідкової літератури 

тощо). 
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 Третьою складовою є організація використання сакральних просторів 

для цілей туристичного споживання. Організацію використання сакральних 

просторів забезпечують, з одного боку, релігійні організації (у тому числі їхні 

паломницькі центри), з іншого – міська влада, управління у справах 

національностей та релігій облдержадміністрацій, громадські організації та 

туристичні фірми.  

Серед пріоритетів організаційної діяльності з оптимізації використання 

сакральних просторів необхідно визначити такі: 

- здійснення правових та організаційно-економічних заходів, 

спрямованих на забезпечення обліку, паспортизації та моніторингу 

використання сакральних просторів;  

-  організацію сучасних інформаційно-просвітницьких заходів 

(наприклад, виставок сакрального мистецтва, фестивалів духовної музики та 

співу, тематичних кінофестивалів, наукових конференцій тощо);  

- видання наукових та науково-популярних праць сакрально-

географічної тематики;  

- розробку та організацію туристичних та паломницьких маршрутів 

(наприклад, тематичних – з відвідуванням дерев’яних культових споруд, місць 

перебування святих тощо). 

Однією з порівняльних переваг Поділля є зручне та вигідне транспортно-

географічне положення, оскільки через регіон проходять важливі автомобільні 

та залізничні шляхи як державного, так і міжнародного значення. На сьогодні 

Поділля є перспективним для розвитку релігійного туризму, оскільки тут 

знаходиться значна кількість релігійних споруд, унікальних «святих місць», 

цілющих джерел, чудотворних ікон. Всі ці об’єкти можуть привабити не лише 

вітчизняних, але й закордонних туристів.  

Важливим кроком щодо активізації використання сакральних просторів 

для цілей туризму є розробка відповідних туристичних маршрутів. В якості 

кейсу для розробки таких маршрутів обрано Вінницьку область. По сакральних 

об’єктах Вінниччини більшістю туристичних фірм регіону організовуються 
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нерегулярні екскурсії. Наприклад, до Лядовського Свято-Усікновенського 

скельного монастиря, Браїлівського, Брацлавського жіночих монастирів, 

кафедральних православного та католицького Соборів Вінниці та інших. Разом 

з тим, ми пропонуємо для запровадження в практику роботи туристичних фірм 

декілька власних маршрутів (рис. 4.2):  

1. «Відомими духовними святинями». Протяжність – 350 км. Час – 12-

13 год. Вид – автобусна. Вікова група екскурсантів – всі вікові групи. Кількість 

об’єктів – 5. Маршрут: Шаргород – Голинченці (Йосафатова долина хрестів) – 

Буша. Цей маршрут поєднує різні конфесійні уподобання і є релігійно-

пізнавальним, так як туристи зможуть порівняти об'єкти різних релігійних течій 

– юдейської, католицької, православної та дохристиянської культури). Цей 

маршрут може бути «маршрутом одного дня», або ж дводенним.  

2. «Монастирями Вінниччини». Протяжність – 400 км. Час – 2 доби. Вид – 

автобусна. Вікова група екскурсантів – всі вікові групи. Кількість об’єктів – 3. 

Маршрут: Шаргород – Лядова – Лядовський монастир – Браїлів. 

3. «Православними святинями». Протяжність – 350 км. Час – 12-13 год. 

Вид – автобусна. Вікова група екскурсантів – всі вікові групи. Кількість 

об’єктів – 2. Маршрут: Браїлів – Лядова. Це маршрут по православним 

монастирям, що передбачає певну пізнавальну або ж духовну функцію. Обидва 

монастирі є діючими, але вони охоче зустрічають туристів і проводять екскурсії 

по цим духовним святиням. 

4. «Святинями півдня Вінницької області». Протяжність – 400 км. Час – 

10-11 год. Вид – автобусна. Вікова група екскурсантів – всі вікові групи. 

Кількість об’єктів – 3. Екскурсія за маршрутом: Могилів-Подільський – 

Кукавка – Лядова, Лядовський скельний монастир. Програма: відвідування 

старовинного торговельного міста, що виникло в XVII ст. Могилів був центром 

полку, до якого увійшли Ямпіль, Шаргород та ін. Відвідування пам'яток історії: 

дерев'яна церква Параскеви (1775), Миколаївської церкви (1754) та Лядівського 

монастиря. 
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Рис. 4.2. Перспективні туристичні маршрути, що передбачають 

відвідування сакральних просторів Вінницької області  

(розроблено автором) 
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5. «Духовна Вінниця». Протяжність – 12 км. Час – 4-6 год. Вид – 

автобусна. Вікова група екскурсантів – всі вікові групи. Кількість об’єктів – 5. 

Оглядова екскурсія по м. Вінниця. Програма: відвідування Миколаївської 

дерев'яної церкви XVIII ст., історико-культурного комплексу «Мури», 

католицьких монастирів (єзуїтського, домініканського, капуцинів) XVII-

XVIII ст. 

Сакральні простори Поділля є основою для розвитку не лише сакрального 

(релігійного) туризму, а й паломництва. В наш час ці об'єкти приваблюють 

паломників з всієї України та закордону [48]. Залежно від поєднання наявних 

ресурсів, найбільш істотних проблем для різних територій визначаються 

загальні та специфічні перспективні напрями використання сакральних 

ресурсів.  

Серед загальних перспектив використання сакральних просторів Поділля 

слід акцентувати увагу на необхідності використання таких передумов, як:  

– наявність значної кількості сакральних просторів, які представлені 

культовими спорудами, «намоленими місцями», чудотворними іконами, 

цілющими джерелами і т. п.;  

– доцільність використання сакральних просторів з метою підвищення 

туристичної привабливості Подільського регіону;  

– порівняно високий рівень зацікавленості потенційних туристів й 

паломників у релігійних та паломницьких турах;  

– функціонування у межах Поділля мережі туристичних маршрутів, які 

частково презентують сакральні простори регіону;  

– значний природний потенціал (природно-заповідні об’єкти, джерела 

мінеральних вод, мальовничі ландшафти), які можуть взаємодоповнювати 

сакральні простори як об’єкти туризму;  

– зацікавленість місцевих жителів та органів влади в організації 

релігійного туризму й паломництва в регіоні. 
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Специфічні особливості перспективного використання сакральних 

просторів розглянемо в розрізі виділених 9 сакрально-географічних районів 

(табл. 4.1). 

Найбільший туристичний потенціал мають Вінницький, Тернопільський, 

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

пов’язано з великою кількістю сакральних об’єктів або наявністю великих 

паломницьких центрів, високою доступністю та достатнім (проте не належним) 

розвитком інфраструктури сакрально-географічних районів. 

На збільшення туристичних та паломницьких поїздок суттєво впливає 

такий фактор як транспортна доступність. Переважно паломники відвідують 

святині, що розташовані неподалік від місця їхнього проживання, хоча кожен 

християнин-українець хоча б раз у житті прагнув побувати, наприклад, у 

Почаївській Лаврі, завдяки якій активно розвивається Кременецький сакрально-

географічний район.  

Релігійні поїздки в Почаївську лавру здійснюють переважно православні, 

під час екскурсій туристи (паломники) оглядають святині Свято-Успенської 

Почаївської Лаври. Віруюче населення може доторкнутися до Чудотворної 

ікони Божої Матері, побачити склеп, де зберігаються мощі Іова та Амфілохія, а 

також відвідати Свято-Духівський Почаївський Скит. Дорогою до Почаївської 

Лаври можна набрати води з джерела Святої Анни і піднятися на Божу гору [23; 

39]. Проте попри високу туристичну та паломницьку активність все-таки існує 

ряд проблем, серед яких релігійні конфлікти між окремими конфесіями, погане 

транспортне сполучення та незадовільний стан доріг, низька забезпеченість 

кваліфікованим персоналом. І хоча впроваджується проект «Почаївський світ», 

який фактично є перспективним для розвитку релігійного туризму району, 

проте низький рівень інфраструктури пригнічує позитивні настрої, адже сучасні 

туристи прагнуть до певного комфорту, сервісу [16; 19]. Тому першочерговими 

завданнями для подальшого розвитку релігійного туризму Кременецького 

сакрально-географічному районі є покращення інфраструктури, стану доріг, за 

лучення висококваліфікованого персоналу у сфері релігійного туризму. 
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Таблиця 4.1 

Проблеми і перспективи розвитку сакрально-географічних  

районів Подільського регіону* 

Сакрально-

географічний 

район 

Проблеми розвитку Перспективи розвитку 

Вінницький 

1.Подекуди використання 

сакральних об’єктів не за 

призначенням. 

3.Занедбаність деяких 

сакральних об’єктів. 

4.Мало туристичних фірм, що 

займаються розвитком 

конкретних релігійних турів. 

 

1.Проведення моніторингу місцевих 

сакральних об’єктів, їх внесення до 

Держреєстру (інвентаризація).  

2.Реконструкція та відновлення 

сакральних об’єктів. 

3.Реалізація запроваджених проектів 

та регіональних програм з розвитку 

релігійного туризму. 

4.Створення нових релігійних 

маршрутів. 

5.Розвиток інфраструктури. 

6.Підвищення рівня туристичних 

послуг. 

Тростянець-

кий 

1.Відсутність інформації та 

реклами сакральних об'єктів. 

2.Занедбаність деяких 

сакральних об’єктів. 

3.Периферійність в масштабах 

області. 

4.Погано розвинена 

туристична інфраструктура. 

1.Дослідження та покращення 

туристичної інфраструктури. 

2.Реконструкція та відновлення 

сакральних об’єктів. 

3.Рекламування сакрально-

туристичних об’єктів. 

4.Підвищення рівня туристичних 

послуг. 

Могилів-

Подільський 

1.Занедбаність деяких 

сакральних об’єктів.  

2.Погане транспортне 

сполучення та стан доріг. 

3.Не усі сакральні простори 

представлені на належному 

інформаційному рівні. 

4.Погано розвинена 

туристична інфраструктура. 

1.Рекламування сакрально-

туристичних об’єктів. 

2.Розвиток інфраструктури 

георелігійного району. 

3.Реконструкція та відновлення 

сакральних об’єктів. 

4.Покращення туристичної 

інфраструктури. 

Хмельниць-

кий 

1.Непрофільність 

використання деяких 

сакральних об’єктів. 

2.Занедбаність деяких 

сакральних об’єктів. 

3.Периферійність 

розташування важливих 

сакральних об’єктів. 

4.Мало туристичних фірм, що 

займаються розвитком 

конкретних релігійних турів. 

1.Проведення моніторингу місцевих 

сакральних об’єктів, їх внесення до 

Держреєстру. 

2.Реконструкція та відновлення 

сакральних об’єктів. 

3.Реалізація запроваджених проектів 

та регіональних програм з розвитку 

релігійного туризму. 

4.Створення нових релігійних 

маршрутів. 

5.Розвиток інфраструктури. 

6.Підвищення рівня туристичних 

послуг. 
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Сакрально-

географічний 

район 

Проблеми розвитку Перспективи розвитку 

Шепетівський 

1.Занедбаність сакральних 

об’єктів. 

2.Периферійність в масштабах 

області. 

3.Відсутність комплексної 

програми розвитку релігійного 

туризму. 

4.Погано розвинена 

туристична інфраструктура. 

1.Дослідження та покращення 

туристичної інфраструктури. 

2.Реконструкція та відновлення 

сакральних об’єктів. 

4.Покращення туристичної 

інфраструктури. 

 

 

Кам'янець-

Подільський 

1.Периферійність 

розташування важливих 

сакральних об’єктів. 

2.Недостатня кількість 

готельних місць. 

3.Низька забезпеченість 

кваліфікованим персоналом. 

1.Покращення інфраструктури як 

туристичної, так і загальної. 

2.Навчання кваліфікованих кадрів. 

3.Підвищення рівня туристичних 

послуг. 

 

 

Тернопільсь-

кий 

1.Релігійні конфлікти між 

окремими конфесіями. 

2.Мало туристичних фірм, що 

займаються розвитком 

конкретних релігійних турів. 

3.Низький рівень туристичних 

послуг. 

1.Реалізація запроваджених проектів 

та регіональних програм з розвитку 

релігійного туризму. 

2.Створення нових релігійних 

маршрутів. 

3.Розвиток інфраструктури. 

4.Підвищення рівня туристичних 

послуг. 

5.Врегулювання релігійних 

конфліктів. 

Чортківський 

1.Низька забезпеченість 

кваліфікованим персоналом. 

2.Периферійність 

розташування важливих 

сакральних об’єктів. 

3.Погане транспортне 

сполучення та стан доріг. 

4.Погано розвинена 

туристична інфраструктура. 

5. Відсутність інформації та 

реклами сакральних об'єктів. 

1.Навчання кваліфікованих кадрів. 

2.Покращення інфраструктури як 

туристичної, так і загальної. 

3.Рекламування сакрально-

туристичних об’єктів. 

 

 

Кременецький 

1.Релігійні конфлікти між 

окремими конфесіями. 

2.Погане транспортне 

сполучення та стан доріг. 

3.Низька забезпеченість 

кваліфікованим персоналом. 

1.Врегулювання релігійних 

конфліктів. 

2.Реалізація проекту «Почаївський 

світ» та інших у цьому ж напрямку. 

3.Розвиток інфраструктури 

георелігійного району. 

*Розроблено автором 
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Щодо залучення висококваліфікованого персоналу, то мається на увазі 

підготовка екскурсоводів, провідників туристських груп, організаторів 

туристських маршрутів із знанням історії, культури, релігії, традицій, звичаїв, 

обрядів відповідних сакрально-географічних районів, а також іноземних мов. 

Могилів-Подільський сакрально-географічний район має велику кількість 

сакральних просторів, перспективних для розвитку релігійного туризму та 

залучення нових потоків паломників, адже саме тут знаходиться Свято-

Усікновенський Лядівський чоловічий монастир, який є унікальним 

паломницьким центром з тисячолітньою історією [41]. Проте загалом 

туристично-паломницький комплекс на території Могилів-Подільського 

сакрально-географічного району є недостатньо розвинутим у питаннях надання 

туристичних послуг. Це, насамперед, стосується матеріально-технічної бази, а 

особливо інфраструктури (включаючи заклади харчування та місця для 

ночівлі). Крім того, ще однією проблемою є погане транспортне сполучення та 

стан доріг. Багато об’єктів сакральної архітектури є невідомими і 

використовуються лише з релігійною метою на локальному рівні. Тому 

перспективними для розвитку сакральних просторів Могилів-Подільського 

сакрально-географічного району стануть наступні заходи: рекламування 

сакрально-туристичних об’єктів, розвиток інфраструктури району, 

реконструкція та відновлення сакральних об’єктів, покращення туристичної 

інфраструктури та послуг [9].  

Вінницький, Хмельницький та Тернопільський сакрально-географічні 

райони мають високий туристичний потенціал, адже на їх території розміщена 

велика кількість сакральних просторів, які мають важливе загальнодержавне 

значення. Зокрема у Тернопільському сакрально-географічному районі 

знаходиться найбільший духовний центр Української греко-католицької церкви 

– Зарваницький Марійський духовний центр, що приваблює греко-католиків не 

лише України, але й багатьох країн світу [138].  

Камянець-Подільський сакрально-географічний район відрізняється 

особливою й різноманітною структурою релігійних та історичних сакральних 
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просторів. На території Кременецького сакрально-географічного району серед 

значної кількості сакральних просторів вагоме значення має відома 

православна святиня – Почаївська Лавра. 

Таким чином, визначено, що усі сакрально-географічні райони 

Подільського регіону мають значний потенціал для розвитку у релігійній та 

туристичній сферах, адже мають ряд перспектив, серед яких: реалізація 

запроваджених проектів та регіональних програм з розвитку релігійного 

туризму, створення нових релігійних маршрутів, розвиток інфраструктури, 

підвищення рівня туристичних послуг, реконструкція та відновлення 

сакральних об’єктів, рекламування сакрально-туристичних об’єктів тощо. 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. 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.  

2. 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 
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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. 

3. 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; організацію сучасних інформаційно-просвітницьких заходів; залучення 

населення до участі у заходах релігійного спрямування; забезпечення продажу 

супутніх товарів. 

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».  
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4. 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. 

 

Перелік посилань зі списку використаних джерел: 

[16, 19, 23, 39, 41, 48, 50, 138] 

Перелік посилань зі списку використаних джерел на власні наукові 

праці: 

[9, 58] 
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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 

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 
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(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 

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.   
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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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ДОДАТОК А 

Сакральні простори Вінницької області, які є пам’ятками архітектури 

національного культурного надбання 

№п/п Назва сакрального об'єкту Рік заснування Місце розташування 

Костели 

1 Костел Святої Анни 1550, (1807) м. Бар 

2 Костел Святого Олексія 1909 М. Жмеринка 

3 Костел Святого Йосипа 1906 М. Гнівань 

4 Костел Флоріана Шарого 1595 М. Шаргород 

5 Костел Святого Андрія 1905 С. Печера 

6 Костел Усікновення голови Івана 

Хрестителя 

1603 М. Хмільник 

7 Костел Скорботної Матері Божої 1827 М. Стрижавка 

8 Костел Опіки Святого Йосипа 1751 М. Чечельник 

9 Костел Матері Божої Шкаплерної 1812 М. Томашпіль 

10 Костел Святого Миколая 1640 М. Чернівці 

11 Костел Вознесіння Пресвятої Богородиці 1784 С. Межирів 

12 Костел Вознесіння Діви Марії 1860 С. Лучинець, Мог.Под. 

13 Костел Непорочного Зачаття Марії Панни 1747 С. Городківка 

14 Костел Святого Станіслава К. ХІХ ст. М. Бершадь 

15 Костел Святого Йосипа Обручника 1805 М. Немирів 

16 Костел Архангела Михаїла 1793 Смт. Вороновиця 

17 Костел Станіслава Костки 1805 М. Тульчин 

18 Костел Шкаплерівської Божої Матері 1743 М. Брацлав 

19 Троїцький костел 1848 М. Браїлів 

20 Костел Святого Михаїла 1822 С. Ободівка 

Церкви 

22 Церква Різдва Богородиці (дерев'яна) 1764 С. Печера 

23 Миколаївська церква (дерев'яна) 1746 М. Вінниця 

24 Церква Різдва Богородиці 1907 М. Вінниця 

25 Церква Воскресіння Христова 1910 М. Вінниця 

26 Церква-мавзолей хірурга Пирогова  М. Вінниця 

27 Михайлівська церква 1752 Смт. Вороновиця 

28 Церква Святого Миколи (дерев'яна) 1845 С. Гранів 

29 Михайлівська церква (дерев'яна) 1764 С. Дашів 

30 Миколаївська церква 1837 М. Брацлав 

31 Миколаївський собор 1754 М. Могилів-Подільський 

32 Грецька церква Святого Георгія 1819 М. Могилів-Подільський 

33 Церква Святої Параскеви (дерев'яна) 1775 М. Могилів-Подільський 

34 Церква Воздвижения Чесного Хреста 1825 С. Шершні 

35 Воздвиженська церква 1775 С. Канатківці 

36 Церква Покрови (дерев'яна) 1702 С. Лозова 

37 Церква Миколи Мірлікійського  С. Лозова 

38 Дмитрівська церква К. ХІХ ст. С. Попелюхи 

39 Успенська церква (дерев'яна) 1767 С. Марківка 

40 Успенська церква 1789 М. Тульчин 

41 Церква Святого Дмитра 1806 С. Кукавка 

42 Церква Успіння Пресвятої Богородиці 1757 М. Бар 

43 Церква Різдва Богородиці 1910 С.Круподеренц 

44 Церква Різдва Богородиці 1750 С. Слобода - Шаргородська 

45 Церква Архістрига Михаїла (дерев'яна) 1720 С.Михайлівка 

Монастирі 

46 Монастир домініканців 1624 С. Мурафа 

47 Жіночий монастир Святої Трійці 1744 Смт. Браїлів 

48 Чоловічий монастир Святого Миколая 1747 М. Шаргород 

49 Жіночий Троїцький монастир 1783 М. Немирів 
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50 Монастир домініканців 1639 М. Вінниця 

51 Монастир єзуїтів 1619 М. Вінниця 

52 Монастир капуцинів 1761 М. Вінниця 

53 Монастир кармелітів 1759 М. Бар 

54 Монастир єзуїтів 1614 М. Бар 

55 Чоловічий скельний монастир 

Усікновіння Голови Івана Предтечі 

1013 С. Лядова 

56 Монастир капуцинів 1773 С. Куна, Тивр. 

57 Спасо-Преображенський монастир  С.Тишківська Слобода, 

Гайс. 

58 Монастир домініканців 1784 М. Тульчин 

59 Монастир домініканців 1760 М. Тиврів 

60 Монастир бернардинів 1760 С. Іванів 

61 Жіночий монастир Архістратига Михаїла  М. Чечельник 

Синагоги 

 

63 Синагога 1588 М.Шаргород 

64 Синагога  М.Бершадь 

65 Синагога  М.Браїлів 

66 Синагога  М.Могилів-Подільський 

67 Синагога  М.Вінниця 

Інші святині 

68 Історико-культурний заповідник «Буша»  С.Буша, Ямпільського р-ну 
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ДОДАТОК Б 

Сакральні простори Тернопільської області, які є пам’ятками архітектури 

національного культурного надбання 

№ Назва сакрального об'єкта Датування Місце розташування 

 

Церкви 

1 Здвиженська церква (мур.)  16-17 ст. м. Тернопіль  

2 Церква Воскресіння 

Христового (мур.)  

1602-1608 

рр. 

м. Тернопіль 

3 Троїцький собор (мур.)  1768 р. пл.Ринок, м.Бережани 

4 Миколаївська церква (дер.)  1691 р. вул.Шевченка, м.Бережани 

5 Церква Петра i Павла(дер.)  1688 р. с.Урмань, Бережанський р-н 

6 Миколаївська церква (дер.)  1763 р. с.Висічка, Борщівський р-н 

7 Церква Успiння Дiви Марiї  1801 р. с.Дзвенигород, Борщівський р. 

8 Церква Св.Миколи (мур.)  14 ст. с.Збручанське, Борщівський р-н  

9 Церква Iоанна Богослова (дер.)  1775 р. с.Іване-Пусте, Борщівський р-н 

10 Здвиженська церква (мур.)  18 ст. с.Міжгір'я, Борщівський р-н 

11 Церква Св.Миколи (дер.)  1777 р. с.Окопи, Борщівський р-н 

12 Здвиженська церква (мур.)  1753-1770  Бучацький р. 

13 Покровська церква (мур.)  1755-1764 Бучацький р-н 

14 Церква Св.Миколи (мур.)  1610 р. Бучацький р-н 

15 Церква в урочищі Монастирок 

(руїни)(мур.)  

16 ст. Бучацький р-н 

16 Церква Св.Миколи (мур.)  1551 р. с.Язлiвець Бучацький р-н 

17 Церква Св.Онуфрія (мур.)  16 ст. вул.Наливайка, 14 м. Гусятин 

18 Церква Воздвиження Чесного 

Хреста (дер.)  

1630 р. М.Копиченці 

19 Ганнозачатiївська церква (дер.)  17 ст. с.Волиця Гусятинський р-н 

20 Церква Св.Параскеви (дер.)  17 ст. с.Козина Гусятинський р-н 

21 Церква Св.Параскеви (дер.)  18 ст. с.Крогулець Гусятинський р-н 

22 Церква Св.Георгiя (мур.)  с.17 ст. с.Касперівці  

23 Церква Успiння Богородицi  1746 р. с.Касперівці  

24 Церква Св.Миколи (мур.)  17 ст. с.Нагiряни  

25 Церква Воскресiння 

Христового (мур.)  

1530 р. смт.Вишнiвець Збаразький р-н 

26 Церква Св.Миколи та 

дзвiниця (мур.)  

1575 р. с.Залужжя Збаразький р-н 

27 Покровська церква (мур.)  1740 р. смт.Золожці Зборівський р-н 

28 Успенська церква (дер.)  1700 р. с.Конюхи Козівський р-н 

29 Почаївська лавра (мур.)  16-19 ст. пл.Возз'єднання м.Почаїв 

30 Всесвятська церква (мур.)  1773 р. на цвинтарi м. Почаїв 

31 Покровська церква (мур.)  1643 р. с.Старий Почаїв  

32 Церква Iоанна Богослова   1700 р. с.Скорики Підволочинський р 

33 Успенська церква (мур.)  1653 р. вул.Бережанська м.Підгайці 

34 Спасо-Преображенська церква 

(дер.)  

1772 р. вул.Галицька м.Підгайці  

35 Церква Св.Бориса i Глiба 

(дер.)  

1711-1772 

рр. 

с.Шумляни Підгаєцький р-н 

36 Церква Cв.Миколи (мур.)  к.16 ст. Василька, м.Теребовля  

37 Церква Іоанна Предтечi (мур.)  16 ст.-1747  с.Баворiв Тернопільський р-н 

38 Церква Св.Петра і Павла 

(мур.)  

1774 р. с.Буцнiв Тернопільський р-н 
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39 Церква Вознесіння (дер.)  1717 р. вул.Ломоносова, м.Чортків 

40 Успенська церква (дер.)  1635 р. вул.Котовського, м.Чортків  

41 Церква Св.Миколи (дер.)  1672-1782 

рр. 

с.Нагiрянка,  Чортків 

42 Спасо-Преображенськацерква 

(мур.)  

1637-1715 

рр. 

вул.Українська, 13 Шумський 

р-н 

43 Церква Св.Iоанна 

Милостивого (мур.)  

1623 р. с.Малi Загайцi Шумський р-н 

44 Церква Св.Михаїла (дер.)  1786-1865  с.Новостав Шумський р-н 

Монастирі 

45 Монастир домініканів 1749 – 

1779 рр. 

М.Тернопіль 

46 Монастир бернардинів 17 ст. М.Бережани 

47 Василіанський монастир 

(келії) 

16 ст. С. Міжгір'я 

48 Василіанський манастир 1753 – 

1770 рр. 

М.Бучач 

49 Бернардинський монастир  1610 р. М. Гусянин 

50 Бернардинський монастир 

(мур.)  

1627 р. М.Збараж 

51 Богоявленський монастир 

(мур.)  

1760-і рр. М.Кременець 

52 Монастир Кармелiтiв (мур.)  1635 р. М. Теребовля 

53 Монастир Кармелiтiв (мур.)  1635 р. М. Теребовля 

54 Монастир Св.Iоанна 

Милостивого (мур.)  

1637 р. с.Малi Загайцi смт. Шумськ 

56 Францисканський монастир  1636 р. М. Кременець 

Костели 

57 Костел монастиря Домініканів 

(мур.)  

1749-1779 

рр. 

М.Тернопіль 

58 Троїцький замковий костел-

усипальниця (мур.)  

1554 р. вул.І.Франка м.Бережани 

59 Костел Рiздва Дiви Марiї 

(мур.)  

1600 р. вул.Лепких, 1 м. Бережани 

60 Миколаївський 

костелмонастиря бернардинів  

1630-1683 

рр. 

М.Бережани 

61 Костел Успiння Дiви Марiї  1644-1653  М.Бережани 

62 Костел Успiння Дiви Марiї 

(мур.)  

1763 р. вул.Ковпака, 2 м.Бучач 

63 Костел Успiння Дiви Марiї  1590 р. с.Язлiвець Бучацький р-н 

64 Костел (мур.)  1730 р. с.Сидорiв  

65 Костел Св.Iгнатiя Лойоли  1731-1743 

рр. 

М. Кременець 

66 Троїцький костел (мур.)  1779 р. смт.Микулинці, вул.Хоткевича, 

11 Теребовлянський р-н 

67 Троїцький костел (мур.)  1611-1634  c.Долина Теребовлянський р-н 

Інші споруди 

68 Давньослов'янський печерний 

храм (мур.)  

9-11 ст. с.Міжгір'я Борщівський р-н 

69 Синагога (мур.)  к.16-п.17 

ст. 

М. Підгайці 

70 Синагога (мур.)  к.16-п.17 

ст. 

М.Гусятин 
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ДОДАТОК В 

Сакральні простори Хмельницької області, які є пам’ятками архітектури 

національного культурного надбання 

№ Пам'ятка Датування Місцезнаходження 

1 Комплекс споруд 

Тринітарського монастиря 

(мур.) 

1750-1765 рр. Кам'янець-Подільський 

2 Комплекс споруд 

кафедрального костелу 

(мур.) Костел Св.Петра і 

Павла (мур.) 

16-18 ст. Кам'янець-Подільський 

3 Миколаївська вiрменська 

церква (мур.) 

13-14 ст. Кам'янець-Подільський 

4 Францисканський монастир 

(мур.) 

17-18 ст. Кам'янець-Подільський 

5 Комплекс Домініканського 

чоловічого монастиря (мур.) 

Костел Св.Миколи (мур.) 

14-18 ст. Кам'янець-Подільський 

6 Костел Св.Миколи (руїни) 

(мур.) 

14-18 ст. Кам'янець-Подільський 

7 Хрестовоздвиженська церква 

(дер.) 

1799-1801 рр. Кам'янець-Подільський 

8 Комплекс споруд 

Домініканського жіночого 

монастиря (мур.) Костел 

Св.Михайла (мур.) 

с.18 ст. Кам'янець-Подільський 

9 Покровська церква (мур.) 1773 р. с.Адамiвка, 

Віньківецький р-н 

10 Михайлiвська церква (дер.) 1769 р. с.Зинькiв, Віньківецький 

р-н 

11 Костел Св.Трiйцi (мур.) 1750 р. с.Зинькiв, Віньківецький 

р-н 

12 Троїцький монастир (мур.) 

Троїцька церква (мур.) 

16-18 ст. с.Сатанiвська Слобiдка, 

Городоцький р-н 

13 Церква Iоанна Богослова 

(мур.) 

1839-1862 рр. с.Маків, Дунаєвецький 

р-н 

14 Костел мiсiонерiв Св.Йосифа 

(мур.) 

1750-1760 рр. М.Ізяслав 

15 Кафедральний костел 

Св.Iоанна Хрестителя (мур.) 

1599 р. М.Ізяслав 

16 Монастир бернардинцiв 

(мур.) Костел бернардинцiв 

(мур.) 

п.17 ст. М.Ізяслав 

17 Михайлiвська церква (дер.) к.18 ст. с.Велика Радогощ 

18 Покровська церква з 

дзвiницею (дер.) 

1800 р. с.Велика Радогощ 

19 Скельний монастир (мур.) 14 ст. с.Бакота, урочище 

Монастирище 

20 Вірменський костел (мур.) 17 ст.-1786 р. с.Жванець 

21 Костел Св.Дiви Марiї (мур.) 1772-1776 рр. с.Китайгород 

22 Костел Успiння Дiви Марiї 1606-1638 рр. Смт.Летичів 
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(мур.) 

23 Михайлiвська церква (мур.) 15-16 ст.   

24 Михайлiвська церква (дер.) 1733 р. с.Западинцi 

25 Костел Св.Трiйцi (мур.) 1632 р. Смт. Меджибіж 

26 Костел Св.Яна Непомука 

(мур.) 

1808-1820 рр. с.Замехiв,Новоушицький 

р-н 

27 Костел Св.Ганни (мур.) 1607 р. м.Полонне 

28 Воскресенська церква(дер.) 1763 р. с.Старий Кривин 

29 Костел Св.Iоанна Хрестителя 

(мур.) 

1754 р. М. Старокостянтинів 

30 Церква Св.Параскеви 

П'ятницi (мур.) 

1772 р. с.Самчики 

31 Церква Спасо-

Преображенська(мур.) 

1840 р. с.Старий Остропіль 

32 Церква Св.Димитрiя (дер.) 1738 р. с.Залуччя, 

Чемеровецький р-н 

33 Покровська церква-фортеця 

(мур.)  

14-15 ст., д.п.18 

ст. 

с.Суткiвцi, 

Ярмолинецький р-н 

34 Покровська церква-фортеця 

(мур.)  

14-16 ст., 1773 

р. 

с.Шарiвка, 

Ярмолинецький р-н 

35 Єврейський некрополь 

(могила Баал-Шем-Това), 

пов'язаний з історією 

іудаїзму та мистецтвом 

єврейського народу 

XVI-XIX 

століття 

Смт. Меджибіж 
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ДОДАТОК Г 

Найвідоміші православні монастирі Поділля 

 Назва монастиря Адреса 

Монастирі 

Вінницької єпархії 

Свято-Миколаївський 

Шаргородський чоловічий 

монастир 

м. Шаргород Вінницької 

обл. 

Свято-Іоанно-Богословський 

чоловічий монастир 

с. Лемешівка 

Калинівського р-ну 

Вінницької обл., вул. 

Шкільна, 14, 

Скальний чоловічий 

монастир 

с. Лядово Могилів-

Подільського р-ну 

Винницької обл., 

Свято-Троїцький 

Браїлівський жіночий 

монастир 

смт. Браїлов 

Жмеринського р-ну 

Вінницької обл., 

Монастирі 

Хмельницької та 

Шепетівської єпархії 

Свято-Різдва Богородиці 

чоловічий монастир 

с. Городище 

Шепетівського р-ну 

Хмельницької обл., 

Свято-

Хрестовоздвиженський 

чоловічий монастир 

м. Старокостянтинів, вул. 

І. Федорова 

Спасо-Преображенський 

жіночий монастир 

с. Головчинці 

Летичівського р-ну 

Хмельницької обл., 

Святої праведної Анни 

жіночий монастир  

м. Славута Хмельницької 

обл., вул. Жовтнева, 9. 

Святого Благовірного 

Великого князя Олександра 

Невського жіночий монастир 

с. Чернієвка Полонського 

р-ну Хмельницької обл., 

Свято-Іоанно-

Предтеченський скит 

Городищенського чоловічого 

монастиря 

Велика Калинівка 

Хмельницького р-ну 

Хмельницької обл., вул. 

Бессонова, 57 

Монастирі 

Тернопільської 

єпархії 

Свято-Успенська Почаївська 

Лавра (ставропігійний 

чоловічий монастир) 

м. Почаїв Кременецького 

р-ну Тернопільської обл., 

вул. Возз’єднання, 8, 

Свято-Духівський чоловічий 

монастир  

м. Почаїв Кременецького 

р-ну Тернопільської обл., 

скит, 

Свято-Богоявленський 

жіночий монастир  

м. Кременець 

Тернопільської обл., вул. 

Дубенська, 2, 

Монастирі 

Тульчинської єпархії 

Свято-Троїцький жіночий 

монастир 

м. Немирів Вінницької 

обл., вул. Леніна, 190 
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ДОДАТОК Д 

Методика дослідження релігійної діяльності і сакральних просторів* 

 

Етап дослідження 

релігійної діяльності і 

сакральних просторів 

Методи дослідження 

Теоретичний етап 

 

o Аксіоматичний метод; 

o структуризація; 

o наукометрія; 

o індуктивний метод; 

o гіпотетико-дедуктивний метод; 

o бібліометрія; 

o інформетрія. 

Оціночний 

етап 

 

Методика оцінки 

релігійної діяльності: 

o системно-структурний 

аналіз; 

o генетичний метод; 

o ретроспективний 

метод; 

o біографічний метод; 

o метод історико-

географічних зрізів; 

o літературний метод; 

o формаційний метод; 

o цивілізаційний метод. 

Методика оцінки 

сакральних просторів: 

o просторово-

порівняльний метод; 

o порівняльний метод; 

o історичний метод; 

o системний метод; 

o картографічний 

метод. 

Аналітичний етап 

o Розрахунковий метод; 

o центрографічний метод; 

o якісний аналіз; 

o просторовий аналіз; 

o порівняльний аналіз; 

o картографічний метод. 

Конструктивний етап 

o Метод районування; 

o системно-структурний аналіз; 

o просторово-порівняльний метод; 

o системний метод; 

o картографічні методи. 

*За Мезенцев К., Когатько Ю. 
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ДОДАТОК Е  

Етапи суспільно-географічного дослідження релігійної сфери  

(За Л. Ключко) 

Види роботи  Результат  

Перший етап: планування дослідження  

Розробка плану і програми дослідження; 

формулювання загальної цілі та завдання 

дослідження. 

Визначення об’єкту та предмету досліджень, одиниці 

спостереження, ознаки, що характеризують кожну 

одиницю, способу, виду і характеру спостережень, 

розроблення спеціальних анкет, картосхем, макетів 

документів для вибіркового дослідження релігійних 

вподобань окремих груп населення. 

 

Другий етап: збір фактичного матеріалу 

Статистичне спостереження; 

організація і проведення спеціальних 

соціологічних та інших вибіркових 

досліджень на території регіону; 

вивчення літературних та картографічних джерел 

інформації про об’єкт дослідження. 

Формування джерельної бази дослідження. 

Третій етап: первинна  обробка матеріалів 

Статистичне  групування і зведення матеріалу; 

первинна статистична обробка; 

релігійно-географічний опис території 

дослідження; 

Виявлення  факторів природного та  соціально-

економічного середовища, що  впливають на 

формування, функціонування та розвиток релігійної 

сфери регіону, виявлення особливостей 

функціонування і розвитку окремих їх складових; 

Здійснення релігійно-географічного районування 

території. 

Четвертий етап: аналітично-синтетична обробка результатів дослідження матеріалів 

- Науковий аналіз  даних з використанням методів 

багатомірної статистики, картографічного та 

математичного моделювання з метою виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків між певними 

соціально-економічними, демографічними, 

політичними та ін. показниками з релігійними 

вподобаннями 

населення певних районів; 

 

Встановлення характеру й ступеня впливу між 

певними соціально-економічними явищами та 

релігійними вподобаннями населення, діяльністю 

релігійних закладів. 

П’ятий етап: прогнозування та розробка рекомендацій 

Розробка заходів по удосконаленню релігійної 

сфери; конкретних пропозицій та рекомендацій 

щодо спірних міжконфесійних питань, будівництва 

нових церков, каплиць, храмів, тощо та реставрації 

старих культових споруд, активізації роботи щодо 

підняття рівня духовності і культури серед 

місцевого населення, здорового способу життя, 

ведення антиалкогольної й антинаркотичної 

агітації населення, формуванні морально-етичних 

основ особистості у громадян, формуванню в 

молоді морального способу життя 

Розробка прогностичної оцінки зміни розвитку 

релігійної сфери; 

розроблення рекомендацій, системи заходів по 

удосконаленню релігійної сфери та її підсистем. 

Шостий етап: літературне і графічне оформлення роботи 
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ДОДАТОК Ж 

Визначення «сакрального ландшафту»* 

Автор, рік Визначення 

Ханцеверов 

Ф.Р., 1999 

Сакральне місце – ділянка земної поверхні, відмічена 

культовими спорудами різних епох і релігій, зберігає сліди їх 

існування або зберегла його сліди, як попереднє або теперішнє 

житло певного божества або духу; заповідна територія, яка з 

погляду тих або інших магічних шкіл є «місцем скупчення 

окультної сили».  

Романчук С. 

П., 2000 

Сакральними ландшафтами ми пропонуємо називати природні 

або природно-антропогенні геосистеми, які виконують духовну 

функцію, пов’язану, в першу чергу, з релігійними запитами 

людства, які є об’єктами паломництва, тобто викликають 

прагнення до спілкування з ними у певної категорії населення. 

Важливою ознакою сакральних ландшафтів є збереження 

духовної (священної або сакральної) функції території 

протягом значного часу (іноді багато тисяч років), навіть при 

зміні релігійної та етнічної приналежності.  

Гродзинський 

М.Д., 2005 

Сакральний ландшафт – це образ священного простору, 

значення місць та конфігурацій якого сприймаються й 

успадковуються певними групами людей як прояви Вищої 

Сили (зокрема, Бога або богів). 

Ковальов 

О.П., 2009 

Духовний (сакральний) ландшафт – це дещо, подібне до 

розподілу духовного потенціалу і виникнення сакральних 

вузлів у просторі денної поверхні. 

Денисик Г. І., 

2011 

Сакральні ландшафти – це сукупність сакральних місць чи 

просторів певної території, яка пов'язується з дуже істотними 

подіями або через її унікальні географічні характеристики..  

Воловик В.М. 

2013  

Сакральний ландшафт є сукупністю місць і розташувань 

етнокультурного простору (регіону), які мають ознаки 

взаємодії людини (етносу) і священного. 

*За Воловиком В. М. 
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ДОДАТОК З 

Православна група християнського підкласу* 

№ Варіант Характеристика Приклади 

1 Соборний Головний храм у місті, містечку або 

монастирі з прилягаючими ландшафтними 

комплексами. Храмові комплекси 

включають територію з церквою, 

дзвіницею, цвинтарем, часто – 

огороджений. Довкола церкви насаджували 

липу гостролисту.  

Свято-

Преображенський 

(м. Вінниця), Олексан-

дро-Невський 

(м. Кам’янець-

Подільський) 

2 Монастирський  У складі комплексу може бути декілька 

храмів, їдальня, лікарня, надбрамна та 

домова церкви, каплиця, дзвіниця; споруди 

допоміжного призначення: келійний 

корпус, будинок намісника, господарчі 

служби, недільна школа, готель, виробничі 

майстерні. 

Лядавський (біля 

м. Могилів-

Подільський) 

3 Храм-пам’ятка Розташовані у значимих місцях, на честь 

визначних подій. Через меморіальне 

значення та острівне розташування у 

селитебних ландшафтах мають специфічні 

архітектурні особливості. 

 

4 Храмовий (при 

установах) 

Входять до складу комплексів загального 

призначення: лікарні, приюти, училища. 

Храм Святителя Луки 

Кримського 

(м. Вінниця) 

5 Храмовий 

(усипальниця) 

Виконує одночасно сакральну і тафальну 

функції 

Церква-некрополь у 

музеї-садибі 

М.І. Пирогова 

6 Оборонний 

храмовий 

Виконує одночасно сакральну і 

белігеративну функції. Споруджували у 

XIV-XVII сторіччях 

Покровська церква-

замок (с. Шарівка 

Хмельницької області) 

7 Кладовищний 

храмовий 

Виконує одночасно сакральну і тафальну 

функції. Розташовані на території 

кладовищ 

Храм Вінницької 

єпархії УАПЦ на 

Підлісному кладовищі 

(м. Вінниця) 

*За Воловиком В. М. 
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ДОДАТОК К 

Структурно-логічна схема вибору критеріїв оцінки сакральних об’єктів 

для туристичних потреб*  

 

 
*За Божук Т.  
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ДОДАТОК Л 

Показники і критерії оцінки сакральних об’єктів для потреб 

туризму* 

№ 

п/п  Критерії оцінки  
Показники оцінювання  

3 бали  2 бали  1 бал  

1  Картографічне 

відображення  

показано на картах, 

рекламноінформаційних 

довідниках і щитах  

відображено на картах, 

є маркування маршруту  

не показано на картах  

2  Положення у 

ландшафті 

(композиційна 

цінність)  

знаходиться на підвищенні, 

наявність різноманітних 

компонентів ландшафту  

відсутність окремих 

елементів  

сусідство великих 

житлових або 

промислових районів з 

багатоповерховими 

будинками, розміщення 

в низовині, відсутність 

рослинного покриву, 

плоска рівнинна 

місцевість  

3  Кольорова палітра  різноманітність барв, 

переважають заспокоюючі 

тони (зелений, голубий)  

різноманітність барв  кольорова 

одноманітність, тони 

сірі, не яскраві  

4  Панорамність  наявність фокусних пунктів, 

з яких відкриваються широкі 

і далекі види  

наявність фокусних 

пунктів з незначною 

панорамою  

відсутність фокусних 

пунктів  

5  Унікальність  єдиний у своєму роді  рідко зустрічається   звичайний  

6  Правовий статус  підпорядковане правлячому 

архієрею, перебуває на 

обліку при раді народних 

депутатів  

невизначеність статусу, 

недавня зміна статусу 

або музей  

приміщення або будівля 

в оренді представниками 

конфесій  

7  Значення об’єкта  міжнародне або національне 

(регулярне відвідання 

іноземцями або жителями 

різних регіонів країни)  

регіональне 

(відвідується жителями 

регіону, області)  

місцеве (відвідується 

жителями міста або 

іншого населеного 

пункту)  

8  Історична значимість  побудований до 1910 р., 

пам’ятні історичні події  

побудований в 1911-

1980 рр. або за останні 

10 р. на місці більш 

давньої побудови  

побудований за останні 

10 р.  

9  Розташування  поблизу великих магістралей  

(залізничних, автомобільних, 

морських і річкових шляхів) 

або в структурі міста  

поза межами міста 

поблизу великих 

магістралей  

поза межами міста (на 

околиці сіл і хуторів), 

пряме сполучення лише 

ґрунтовими дорогами  

10  Доступність для  

відвідування  

не більше 1.5 години при їзді 

на транспорті і не більше 25 

хвилин пішки, є можливість 

доїхати багатьма видами 

транспорту, в тому числі 

маршрутним  

2-4 години їзди, є 

можливість доїхати 

одним із видів 

транспорту, пішки 

необхідно затратити 25-

40 хвилин  

більше 4 годин їзди і 

більше 40 хвилин пішки, 

відсутні під’їзні дороги  

11  Зовнішній вигляд 

споруди  

не зруйнована,  

відповідає нормам  

містобудування, не потребує 

ремонту   

зруйнована і відновлена, 

потребує косметичного 

ремонту  

зруйнована і не 

відновлена, перебуває у  

аварійному стані  

12  Атракційна ємність  

комплексу  

не більше 2 годин  не більше 2.5 години  більше 3 годин  

13  Ступінь збереження  після реставрації, сприятливі 

інженерногеологічні умови  

потребує косметичного 

ремонту, задовільні 

інженерно-геологічні 

аварійний стан, 

несприятливі  

інженерно-геологічні 
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умови  умови  

14  Безпечність об’єкту  відповідає будівельним 

нормам, вимогам пожежної 

безпеки  

застарілі елементи 

конструкції, які можуть 

перейти в аварійний 

стан  

невідповідність 

будівельним нормам, 

вимогам пожежної 

безпеки  

15  Рівень організації 

об’єктів для показу  

спеціально підготовлені  є можливість  не підготовлені  

16  Архітектурний 

напрям  

повна відповідність 

історикоархітектурним 

напрямам у даній конфесії  

відносна відповідність  невідповідність  

17  Місце 

перебування  

туриста до 

об’єкта 

огляду  

інтер’єр  Насичений інтер’єр, 

відповідає вимогам  

даної конфесії  

достатня ступінь 

насиченості інтер’єру  

бідний інтер’єр  

18  Есте-

р’єр  

насичений екстер’єр, 

відповідає вимогам даної 

конфесії  

достатня ступінь 

насиченості екстер’єру  

бідний екстер’єр  

19  Сакральна цінність  наявність чудотворних ікон, 

мощей святих  

історико-культурна 

значимість храму  

сакрально-мистецьке 

убранство храму  

20  Наявність 

інфраструктури  

можливість проживання, 

харчування, надання послуг 

екскурсовода, придбання 

сакральних сувенірів  

надання послуг 

екскурсовода, придбання 

сакральних сувенірів  

наявність іконної лавки  

21  Рівень 

психофізіологічного 

комфорту рекреантів  

число позитивних відгуків 

складає понад 60 % загальної 

кількості відвідувачів  

число позитивних 

відгуків складає 60-40 

% загальної кількості 

відвідувачів  

число позитивних 

відгуків складає менше 

40% загальної кількості 

відвідувачів  

22  Наявність питної 

води  

є власне артезіанське джерело  немає власного 

джерела, 

використовуються 

джерела іншого 

закладу або  

водопровідна вода  

вода привізна  

23  Стійкість  до  

навантаження  

стійкий, може витримати 

значний потік рекреантів без 

збитків  

відносно стійкий  нестійкий, при великому 

потоці людей 

порушується цінність  

*За Божук Т. 
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ДОДАТОК М 
 

Вивчення питань релігійного туризму в географії 
Джерело (автор), рік Запропоноване визначення 

О. І. Шаблій, 1994, 2001 Уводить термін «сакральна географія» для означення нового наукового напряму, який 

вивчає кількісні та якісні зміни в релігійній ситуації, релігійному житті населення і 

діяльності служителів культу 

С. Павлов, К. Мезенцев, 

О. Любіцева, 1998  
Географічне вивчення релігії полягає в тому, що її розглядають як феномен духовного 

життя людства, надбання його культури, що розвивається в часі й просторі і набуває 

різних проявів: суттєвих та хронохорологічних. Як система духовних цінностей, вона 

функціонує в просторі й часі, відтворюючись в елементах матеріальної та духовної 

культури, набуваючи чинності як морально-етична основа повсякденного людського 

буття. Діяльність цих елементів забезпечує людині можливість задовольняти свої 

духовні потреби. Тому до зазначених вище підходів треба додати ще діяльнісний підхід, 

який розглядає релігію як сукупність обрядів з відправлення культів. Об’єктом географії 

релігій є духовна складова ноосфери, предметом – закономірності територіальної 

організації релігії в просторі й часі в певних природних і соціально-економічних умовах 
Л. Т. Шевчук, 1999  Підтримує і розвиває думку проф. О. І. Шаблія і зазначає, що сакральна географія – це 

самостійна галузь знань, яка має власний об’єкт, аспект, мету, завдання дослідження, 

предмет вивчення, виконує низку функцій, необхідних і корисних для суспільства 

А. С. Ковальчук, 2003 У структурі географії релігії виділяє географію сакрального мистецтва, релігійного 

виробництва та господарської діяльності конфесій (окреме місце в цьому підрозділі 

посідає географія культових споруд) та географія прочанства (або паломництва), 

релігійного (або сакрального) туризму, релігійних міграцій та об’єктів поклоніння 

(релігійних об’єктів рекреації і туристичного відвідування) 

Antoni Jackowski,  

2003  
У географії релігій виділяє два окремі напрями: географія окремих релігійних напрямів 

(або конфесійна географія); географія паломництва (або географія релігійного туризму) 
І. І. Ровенчак, 2008  Розглядає тричленну структуру сакральної географії: некрогеографія (або тафальна 

географія), конфесійна географія та географія паломництва. Структура сакральної 

географії охоплює два ієрархічні рівні: на першому (вищому) виділяє два блоки – 

некрогеографію та географію релігії, на другому (нижчому) рівні – географію релігії 

поділяє на географію конфесій та географію паломництва. Об’єкти і предмети 

досліджень усіх трьох напрямів часто перетинаються 

Antoni Jackowski, 

1991  
Релігійний туризм – подорож або перебування, головною метою яких є насамперед 

релігійно-пізнавальні або лише пізнавальні аспекти. Виокремлює релігійний туризм і 

паломництво, категорично проти терміна “релігійно-туристичне паломництво” 

ЮНВТО, 1993 У класифікації серед видів подорожей і перебування за метою виділяє релігійні та 

паломницькі 
О. П. Дуткіна, 1996  Виділяє релігійне паломництво і вважає його перспективним видом туризму 
С. В. Дутчак, М.В. Дутчак, 1999  Релігійний сегмент туристсько-рекреаційної діяльності поділяється на власне релігійний 

туризм (до програми огляду включено сакральні об’єкти) і паломництво (віра людини, 

пов’язана з певними територіями і сакральними об’єктами). За основу виділення взято 

специфіку релігій, умови перебування та правила поведінки відвідувачів у межах (чи на 

території) сакральних об’єктів 

І. Л. Беліков, 2000  Релігійний туризм – подорож, метою якої є виконання релігійних процедур, місій, 

обітниць. Туристичні фірми організовують доставку груп до святих місць і розміщення 

поблизу, надають екскурсійне обслуговування; можуть організувати маршрут за 

індивідуальними запитами 

А. С. Ковальчук, 2000, 2003 Розрізняє паломництво і релігійний туризм. Паломництво – це подорож до релігійного 

об’єкта як рекреаційного ресурсу, що може сприяти духовному оздоровленню, 

пізнавальній діяльності і насиченості туристичними враженнями подорожнього. 

Релігійний туризм – подорож досить тривала (понад 24 години), без оплачуваної 

діяльності із зобов’язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін 

і повернутися до місця свого постійного проживання; подорож до релігійного об’єкта не 

лише як до атрактивно-рекреаційного явища, що несе значну культурно-пізнавальну 

інформацію, а подорож з метою поклоніння святості релігійного об’єкта, що є одним із 

виявів віри такого подорожнього у догмати своєї релігії, свідченням його належності до 

певної релігії чи конфесії 
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Закон “Про туризм” ст. 4, 2003 Залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), 

їхніх цілей, об’єктів, які використовують або відвідують, чи інших ознак є такі види 

туризму: дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку, для інвалідів, 

культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний 

(зелений), сільський, підводний, гірський, пригодницький, мисливський, автомобільний, 

самодіяльний тощо 
В. Ф. Кифяк, 2003  Релігійний туризм – подорож, яка має на меті виконання релігійних процедур, місій, 

відвідування святих місць та ін. 
М. Б. Біржаков, 2003  Розрізняє паломницький і релігійний туризм. Паломництво – ходіння або подорож до 

святих місць з чітко визначеною метою. Паломницькі тури, на відміну від релігійно-

пізнавальних чи культурно-історичних, мають певний зумовлений вірою зміст 

здійснення обряду, а не лише пізнавальні цілі. Значно скорочений розважальний розділ 

програми, хоча оздоровчий і пізнавальний відпочинок дозволено 
Władysław Gaworecki, 2003  Є прихильником терміна “паломницький туризм”. Уважає для релігійного туризму і 

паломництва спільними цілі, і тому впевнений, що не варто розділяти релігійний туризм 

і паломництво. Подає спільні риси паломницьких і туристичних пересувань. Уживає 

термін “релігійно-паломницький туризм”, який передає цілісну сукупність: участі у 

релігійних подіях, мету (релігійно-пізнавальну чи пізнавальну), а також прощі 

О.В. Ільїна, 2004  Туризм релігійний – різновид туризму, пов’язаний із регулярним відвідуванням 

віруючими “святих місць” і релігійних центрів 

М. Мальська, В. Худо, 
В. Цибух, 2004, 
М. Мальська, Н. Антонюк, 
Н. Ганич, 2008  

Релігійний туризм – подорожі, які мають на меті які-небудь релігійні процедури, місії. 

Можна виокремити такі види поїздок: паломництво, тобто відвідування святих місць, 

щоб вклонитися церковним реліквіям, святиням і взяти участь у відправленні релігійних 

обрядів; екскурсійний туризм релігійної тематики (пізнавальні поїздки) – щоб 

ознайомитися з релігійними пам’ятками, історією релігії та релігійною культурою; 

науковий туризм з релігієзнавчими цілями – поїздки науковців, які вивчають різні релігії 

І. М. Школа, 
Т. М. Ореховська, 
І. Д. Козьменко, 
І. Р. Лошенюк, 
Р. В. Кравчук, 2005  

Релігійний туризм – історично найдавніший вид міжнародного туризму; розрізняють такі 

види поїздок: паломництво, тобто відвідування святих місць з метою поклоніння 

церковним реліквіям, святиням і з ціллю відправлення релігійних обрядів; пізнавальні 

поїздки з ціллю ознайомлення з релігійними пам’ятниками, історією релігії і релігійною 

культурою; наукові поїздки – поїздки науковців, які займаються питаннями релігії. 

Звертають увагу на актуальність підготовки кадрів, які могли б не тільки показати 

архітектурні та історичні пам’ятники, а й розкрити туристам духовність релігійних 

цінностей 

Т. Т. Христов, 2005 Релігійний туризм – це види діяльності, пов’язані із наданням послуг і задоволенням 

потреб туристів, що їдуть до святих місць і релігійних центрів, які розташовані поза 

межами звичного для них середовища. Виділяє такі різновиди: паломницький та 

релігійно-екскурсійний 

А. В. Кузишин, 2006  Підтримує думку Т. Христова щодо визначення релігійного туризму, однак виділяє два 

напрями: паломницький та релігійний туризм екскурсійного спрямування 
Т. І. Божук, 2006  Релігійний туризм можна схарактеризувати як відпочинок душі та тіла 

І. М. Мініч, 2006  Виділяє релігійний туризм, представлений паломництвом (відвідання святих місць для 

поклоніння реліквіям), пізнавальні подорожі (знайомство з релігійними пам’ятками, 

історією релігії, культурою релігії), наукові поїздки (поїздки богословів, істориків, що 

займаються питаннями релігії). 

М. П Мальська, М. Й. 

Рутинський, Н. М Паньків, 

2008  

Розрізняють паломництво і релігійний туризм. Паломництво – це особлива форма 

духовної рекреації, що полягає в духовному очищенні, спокуті й прилученні до святинь 
віри, яку сповідує людина шляхом відвідин особливих сакральних центрів тієї чи іншої 

релігії. 
Релігійний туризм має основною рушійною силою культурологічну мотивацію і 

передбачає екскурсійне відвідування не лише визначних культових об’єктів своєї релігії, 

а й ознайомлення з іншими релігійно-культовими традиціями регіонів планети. Якщо 

для прочанина є духовний момент, то турист вирушає у подорож святими місцями із 

культурно-пізнавальною метою. 

Т. І. Божук, 2009  Виокремлює лише паломництво і релігійний (чи сакральний) туризм. Обґрунтовує 

відмінності між ними на основі таких критеріїв: сприйняття об’єкта, мета, мотивація 

(потреба), місія (спонукальний мотив), світогляд людини, туристичний продукт, 

організаційні моменти при створенні туру, приуроченість до подій, тривалість подорожі, 

форма одягу, норми поведінки. 

* За Божук Т. І.  
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ДОДАТОК Н 

 

Сакральні простори Поділля (монастирі, костели, церкви) 
 

  
Мурафський комплекс домініканського монастиря (костел Непорочного 

Зачаття Діви Марії) 

 

 

Браїлівський монастир 

 

  

Свято-Миколаївський Шаргородський монастир, XVII ст. 
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Немирівський монастир 

 

  

Христо-Різдвяний кафедральний собор (18 ст. домініканський костел та 

монастир) 

 

  

Домініканський монастир смт. Тиврів 
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Монастир бернардинів с. Іванів 

 

  

Костел св. Анни м. Бар 

 

  

Православна церква Успіння Богородиці м. Бар 
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Римо-католицький костел св. Андрія Боболі, мавзолей Потоцьких, 

архітектор Городецький, 1904 р. с. Печера, Тульчинський район 

 

 

Дерев'яна церква Різдва Богородиці с. Печера 

 

 

Михайлівська церква, 1751 смт. Вороновиця 

 

  

 

 



208 
 

ДОДАТОК П 
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