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Вступ 

Специфіка та складність вирішення питань розвитку гірських територій 
зумовила увагу до них на глобальному рівні та знайшла відображення у главі 

13 «Раціональне використання вразливих екосистем: сталий розвиток 
гірських районів» стратегічного документу ООН «Порядок денний на XXI 
століття», ухваленого Конференцією ООН з навколишнього середовища і 

розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.). Стратегічні й програмні засади 
розвитку гірських територій також формалізовані у нормативно-правових 

актах та державних гірських політиках низки європейських країн, в основі 
яких лежить, серед іншого, збереження етнокультурної спадщини гірських 
територій.  

Для території Карпат визначальним міжнародним стратегічним 
документом являється Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток 
Карпат 2003 року із відповідними протоколами. В контексті цієї конвенції 

можна окреслити такі основні підходи до збереження культурної спадщини: 
сприяння сталому туризму в Карпатах, який приносить користь для 

місцевого населення та базується на неповторній природі, ландшафтах та 
культурній спадщині Карпат; збереження та підтримка культурної 
спадщини та традиційних знань місцевого населення, виробництва та 

продажу місцевих виробів, предметів мистецтва та народної творчості. 
5 вересня 2018 року уповноважені представники урядів Угорщини, Польщі, 

Словаччини та України підписали Декларації про наміри щодо створення 
макрорегіональної Стратегії ЄС для Карпатського регіону, що стала 
підґрунтям для створення нової Макрорегіональної стратегії ЄС для 

Карпатського регіону. 21 лютого 2020 року за участі представників урядів 
країн-підписантів Декларації відбулось перше засідання Карпатської 
виконавчої ради щодо створення Карпатської стратегії, у ході якого було 

обговорено основні цілі Карпатської стратегії . Наразі триває підготовка 
кожною країною-членом Карпатської виконавчої ради спільних 

транскордонних проєктів на території Карпатського макрорегіону, які 
ляжуть в основу майбутньої Стратегії. 

Починаючи з 2005 року Україна поступово вибудовує свою власну 

систему формування та реалізації державної регіональної політики, яка 
після ухвалення Закону "Про засади державної регіональної політики", 

визначення джерел фінансування регіонального розвитку через механізм 
Державного фонду регіонального розвитку та затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року набирає рис типово 

європейської. При цьому розпочався процес посилення уваги до гірських 
територій регіональної влади через формування окремих цілей в 
регіональних стратегіях розвитку чи навіть створення окремих стратегій 

розвитку гірських територій, зокрема у Львівської області. 
8 вересня 2020 року сейм Підкарпатського воєводства ухвалив 

постанову про прийняття Стратегії розвитку воєводства – Підкарпатське 
воєводство 2030 . Документ не лише є вирішальним для місцевого 
самоврядування та визначає тенденції розвитку, цілі та основні напрямки 

діяльності. Стратегія також визначає сферу співпраці з іноземними 
органами самоврядування, зокрема зі Україною та Карпатським регіоном, 
оскільки налагодження транскордонних відносин є один із пріоритетних 

напрямів розвитку воєводства. . 
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Основою для розроблення Стратегії розвитку та промоції туристичного 

маршруту “Карпатський маршрут дерев’яної архітектури” є затверджена 
Загальними Зборами Асоціації “Єврорегіон Карпати – Україна” 11 березня 

2021 року флагманська ініціатива “Дерев’яні церкви Карпат”, яка 
передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямків: здійснення 
реставраційних та ремонтних робіт на об’єктах сакральної спадщини, 

забезпечення просторової та інформаційної доступності до цих об’єктів, 
створення туристичних маршрутів та популяризацію об’єктів сакральної 

спадщини, підвищення свідомості громад щодо управління, збереження та 
використання потенціалу об’єктів сакральної спадщини, налагодження 
транскордонної та міжрегіональної співпраці у сфері збереження та промоції 

об’єктів сакральної спадщини. 
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1. Методологія розроблення Стратегії 

 
Стратегія є документом, що визначає основні виклики збереження дерев’яної 

архітектурної спадщини в Карпатському регіоні та можливості диверсифікації 
функції об’єктів, стратегічні цілі, основні завдання, етапи та механізми їх реалізації, 
систему моніторингу та оцінки результативності.  

Розробка проєкту концепції української частини маршруту відбувалася на 
основі аудиту об’єктів Карпатського маршруту дерев’яної архітектури (Додаток 2), 

проведеного Асоціацією органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – 
Україна” за підтримки Європейського Союзу. Концепція створювалась із 
врахуванням досвіду функціонування аналогічного маршруту на території 

Підкарпатського воєводства.   
Концепцію Карпатського шляху дерев’яної архітектури у Підкарпатському 

воєводстві створено ще у 2001 році. Шлях дерев'яної архітектури у Підкарпатському 

воєводстві налічує понад 130 унікальних об'єктів. Це костели, церкви, скансени, 
комплекси маломістечкової забудови, невеликі садиби та палаци. Шлях дерев'яної 

архітектури – це одне з наймасштабніших міжрегіональних починань, метою якого є 
популяризація унікальної культурної спадщини. Протяжність шляху 1202 км. 

Стратегія розроблена з урахуванням загальних рамок національних та 

регіональниих політик у сфері управління культурної спадщиною та тенденцій 
розвитку туризму, зокрема внутрішнього, а також з використанням закордонного 

зокрема, польського досвіду функціонування маршрутів дерев’яної архітектури у 
Підкарпатському та Малопольськомсу воєводствах Республіки Польща. Стратегія 
розроблена, в першу чергу, відповідно до цілей та пріоритетів, визначених 

багатовекторними стратегіями на національних та макрорегіональному рівнях, а 
саме: 
▪ Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року,  

▪ Концепція розвитку гірських територій українських Карпат до 2027 року,  
▪ Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат та 5 протоколів до неї,  

▪ Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону (Дунайська стратегія),  
▪ Державна програма розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки 
▪ Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (Україна) 

▪ Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років 
▪ Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років  

▪ Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки 
▪ Національна стратегія регіонального розвитку до 2030 року Республіки Польща 
▪ Стратегія розвитку воєводства – Підкарпатське воєводство 2030 

 
Джерелами для проведення аналізу слугували: 
▪ Регіональні Стратегії розвитку Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської 

областей та Стратегія розвитку воєводства – Підкарпатське воєводство 2030; 

- Звіти щодо соціально-економічного аналізу розвитку (в якості складових або 

додатків до регіональних Стратегій); 

- Матеріали регіональних служб автомобільних доріг. 
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2. Загальна характеристика дерев’яної культурної спадщини  

українсько-польського прикордоння  
 

Географія 
Карпатський шлях дерев’яної архітектури – це українсько-польський 
транскордонний маршрут, який об’єднує 4 карпатські області – Львівську, 

Закарпатську та Івано-Франківську із української сторони та Підкарпатське 
воєводство (Республіка Польща).   

Площа території становить – 66 359 км² (Львівська область - 21 833 км², 
Івано-Франківська область - 13 927 км², Закарпатська область - 12 753 км², 
Підкарпатське воєводство - 17 846 км²) 

Населення – 7,3 млн осіб(Львівська область – 2,5 млн осіб, Івано-Франківська 
область -  1,4 млн осіб, Закарпатська область – 1,3 млн осіб, Підкарпатське 
воєводство – 2,1 млн осіб) 

Протяжність міждержавного кордону – 307 км   
 

Мал. 1. Територія 
Карпатського шляху 
дерев’яної архітектури 
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Адміністративний устрій та населення 
А) Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області: 

 
Карпатський регіон України окреслюється межами чотирьох 

адміністративних областей – Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської 

та Чернівецької. Загальна площа регіону складає 56,6 тис. км2, населення 
6056,5 тис. осіб.  

На території Українських Карпат до реформи адміністративно-
територіального устрою кінця 2020 року було розташовано 22 міста 
обласного значення (9 – у Львівській області, 6 – в Івано-Франківській, 5 – у 

Закарпатській, 2 – у Чернівецькій) та 58 районів. На початок 2020 року тут 
створено 134 об’єднаних територіальних громад1 (41 – у Львівській області, 
39 – в Івано-Франківській області, 37 – у Чернівецькій, 17 – у Закарпатській).  

В результаті місцевих виборів, проведених у жовтні 2020 року у 
Львівській області створено 7 районів (Дрогобицький, Золочівський, 

Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський, Яворівський) та 
73 ОТГ, у Закарпатській області – 6 районів (Ужгородський, Берегівський, 
Мукачівський, Рахівський, Хустський і Тячівський) та 63 ОТГ, в Івано-

Франківській області  - 6 районів (Івано-Франківський, Верховинський, 
Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський) та 62 ОТГ, у 

Чернівецькій області – 3 райони (Чернівецький, Вижницький, 
Дністровський) та 52 ОТГ. 

 
Таблиця 1. Адміністративно-територіальний устрій Українських Карпат з 
2020 року 

 Львівська 
область 

Закарпатська 
область 

Івано-
Франківська 

область 

Чернівецька 
область 

Всього 
Українські 
Карпати 

Райони 7 6 6 3 22 

Міські ОТГ 39 10 15 11 72 

Селищні, 
сільські 

ОТГ 

34 53 47 41 175 

Всього ОТГ 73 63 62 52 247 

 

Транспортна доступність 
 

Пасажирські транспортні перевезення в Українських Карпатах 

впродовж останніх десятиліть зазнали суттєвого скорочення, яке було 
особливо стрімким на проміжку між 1995 та 2001 роками. Однак з 2010 року 

спостерігається певний підйом і пасажирських перевезень.  
Обсяги перевезень автобусами найбільшого скорочення зазнали у 

проміжку між 1995 і 2001 роками, і загалом для Українських Карпат 

скоротилися із 553,6 млн пасажирів до 221,6 млн, тобто у 2,5 рази. З 2001 
до 2010 року обсяги перевезень збільшились на 150 млн (на 68%), а з 2010 

до 2019 року знову скоротились на 121 млн (на 32%). Частка Українських 
Карпат у загальнодержавній структурі автобусних перевезень пасажирів 
скоротилася із 15,9% у 1995 році до 13,9% у 2019 році (оскільки в 2019 році 

 
1 https://decentralization.gov.ua/gromada - Об’єднані громади - перелік та основні дані – Портал 
«Децентралізація» 

https://decentralization.gov.ua/gromada
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не враховуються дані тимчасово окупованих територій, насправді ця частка 

знизилась ще більш суттєво).  
Натомість обсяги перевезень авіаційним транспортом у проміжку між 

1995 і 2019 роком в Українських Карпатах зросли дуже суттєво – у понад 7 
разів – із 1,91 млн пасажирів до 13,71 млн (а частка Українських Карпат у 
загальнодержавній структурі зросла із 8,4% до 17,5%). Слід відзначити, що 

таке зростання відбулося лише завдяки одному аеропорту – Львівському, 
обсяги перевезень пасажирів у якому з 1995 до 2019 року зросли у 17 разів 

– із 130 тисяч пасажирів до 2,22 млн.  
 
Таблиця 2. Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту, млн 
пасажирів 

Області Залізничний Автомобільний 
(автобуси) 

Авіаційний Трамвайний Тролейбусний 

Львівська 
(1995) 

33,2 283,3 0,13 72,0 40,1 

Львівська 
(2001) 

30,7 104,2 0,05 58,0 40,6 

Львівська 
(2010) 

29,4 213,6 0,48 49,6 25,9 

Львівська 
(2019) 

10,9 123,7 2,22 63,1 36,4 

Закарпатська 
(1995) 

17,1 40,8 - - - 

Закарпатська 
(2001) 

11,2 31,5 - - - 

Закарпатська 
(2010) 

8,2 49,8 0,01 - - 

Закарпатська 
(2019) 

? 2 33,4 0,003 - - 

Івано-
Франківська 

(1995) 

9,6 113,2 - - 11,6 

Івано-
Франківська 

(2001) 

6,7 64,4 0,001 - 23,4 

Івано-
Франківська 

(2010) 

6,3 70,0 0,03 - 22,1 

Івано-
Франківська 

(2019) 

2,3 64,4 0,1 - 13,5 

Українські 

Карпати 
(1995) 

65,4 553,6 0,16 72,0 73,3 

Українські 
Карпати 
(2001) 

52,3 221,6 0,061 58,0 149,2 

 
2 Головне управління статистики у Закарпатській області з невідомих причин засекретило 
інформацію щодо кількості перевезених пасажирів залізничним транспортом у 2016-2019 роках з 
формулюванням «дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України 
"Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації» 
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Українські 
Карпати 
(2010) 

45,7 372,5 0,58 49,6 ? 

Українські 
Карпати 
(2019) 

? 251,6 2,403 63,1 79,2 

Україна 
(1995) 

577,4 3 483,2 1,91 821,7 1 358,7 

Україна 
(2001) 

467,8 2 722,0 1,29 1 333,8 2 332,1 

Україна 
(2010) 

427,2 3 726,3 6,11 713,8 1 203,6 

Україна 
(2019) 

154,8 1 804,9 13,71 627,5 945,7 

Частка Укр. 
Карпат 

(1995) 

11,3% 15,9% 8,4% 8,8% 5,4% 

Частка Укр. 
Карпат 
(2001) 

11,2% 8,1% 4,7% 4,3% 6,4% 

Частка Укр. 
Карпат 
(2010) 

10,7% 10,0% 9,5% 6,9% ? 

Частка Укр. 
Карпат 
(2019) 

? 13,9% 17,5% 10,1% 8,4% 

 

Львівська область 
 

Львівська область забезпечена розвиненою мережею транспортних 

комунікацій, ділянки яких проходять за напрямками міжнародних 
європейських доріг, сприяють пропуску транзитних транспортних потоків 
через регіон, що обумовлює його стратегічне значення у розвитку економіки 

країни.  
Львівська область обслуговує достатньо розвинутий транспортний 

комплекс, який є найпотужнішим на заході України. З області достатньо 
близько до кордону з Республікою Польща, що є важливим для 
товаровиробників, інвесторів і туристичної діяльності. 

 
Мал. 2. Залізничні та автомобільні міжнародні транспортні 

коридори, що проходять через Львівську область 
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Через Львівську область проходять міжнародно комунікації, які з’єднують 

Україну з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною: 

- міжнародний Критський транспортний коридор № 9 Гельсінкі – 

Виборг – Санкт-Петербург – Псков – Москва – Калінінград – Київ – 

Любашівка/Роздільна – Кишинів – Бухарест – Димитровград 

Александруполіс;  

- міжнародний транспортний коридор №5 Венеція-Трієст-Любляна-

Будапешт-Ужгород-Львів; 

- міжнародний транспортний коридор №3 Берлін/Дрезден-Вроцлав-

Львів-Київ. 

- автодороги міжнародного значення (М-06 Київ – Чоп, М-09 Львів – 

Рава-Руська, М-10 Львів – Краковець, М-11 Львів – Шегині, М-12 Стрий – 

Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка); 

- автодороги національного значення (Н-02 Львів – Тернопіль, Н-09 

Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, Н-10 Стрий – Івано-

Франківськ – Чернівці – Мамалига, Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, Н-17 Львів 

– Радехів – Луцьк); 

- автодороги регіонального значення (Р-15 Ковель – Володимир-

Волинський – Червоноград – Жовква, Р-39 Броди – Тернопіль, Р-40 Рава-

Руська – Яворів – Судова Вишня); 

- автодороги територіального значення (16 доріг), які сполучають 

область і Україну з країнами Центральної, Східної та Південно-східної 

частини Європи. 

Львівська область має розгалужену мережу автомобільних доріг 

(державного та місцевого значення), яка забезпечує   вантажні  та 
пасажирські потоки  внутрішньодержавні  (України), транзитні  транспортні 
потоки (Європи), та внутрішньообласні.  

Територією області проходять ділянки  автомобільних  транспортних 
коридорів, які    навантажені переважно  транспортними потоками  з 
Центральної Європи  (коридор №3) та  Південної Європи (коридор №5). 

Львівський регіон розвивається спільно з польською частиною як єдина 
просторова структура і є провідником  для інтеграції нашої країни до 

європейської спільноти. Для забезпечення потреб економічного 
співробітництва України з Польщею у межах українсько-польського кордону  
працює мережа пунктів пропуску. 

На території області розташований Міжнародний аеропорт «Львів» імені 
Данила Галицького — найбільше летовище у Західній Україні за 
пасажиропотоком та маршрутною мережею, яка складається з 40 напрямків 

(38 міжнародні та 2 внутрішні). Потенційна зона охоплення аеропорту 10,5 
млн. осіб, довжина злітно-пасажирської служби 3305 м. 

Станом на 2018 р. протяжність автомобільних доріг загального 
користування Львівської області становила  8392,3,  з яких державного 
значення – 1866,3 км доріг загального користування державного значення, 

у тому числі: міжнародних – 552,0 км, національних – 347,1 км, регіональних 
– 148,5 км, територіальних – 818,7 км; місцевого значення – 6526,0 км, з 

них: обласних – 832 км, районних – 5681,9. 
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Мал. 3. Головні автомагістралі Львівської області 

 
На території області існує широка автобусна маршрутна мережа, яка 

складає 822 маршрутів, у тому числі: міських – 94; приміських – 425; 

міжміських внутрішньообласних – 303 та функціонує 38 автостанцій. 
В Львівській області працює 232 автобуси пристосованих для 

перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, з них: 5 – на 

міжміських автобусних маршрутах, 27 – на приміських автобусних 
маршрутах, а саме в районах, 200 – на міських автобусних маршрутах. 

 
Закарпатська область 
 

Транспортну інфраструктуру Закарпатської області можна відобразити 
наступним чином: залізничні колії – 604 км, автошляхи – 3348 км, аеропорти 
– 1, трубопроводи – 1896 км. 

На сьогодні напрямок траси міжнародного транспортного коридору 
проходить по міжнародній дорозі М-06- Київ – Чоп, яка в межах області має 

ділянки технічних категорій: І – 18,5 км; ІІ – 114,0 км. 
Напрямки проходження мережі транспортних коридорівв межах 

Закарпатської області наступні: 

1. Залізничний, що реконструюються: 
Крітський №5: Чоп – Стрий – Львів – Рівне – Сарни – Мінськ; 

2. Автомобільні: 
а) що реконструюються: Крітський №5 з відгалуженням: Трієст – 

Любляна – Будапешт – Львів – Рівне – Сарни – Мінськ, Сторожниця – Ужгород 

– Мукачеве. 
Проходження по Україні: 
Косини – Чоп – Стрий – Львів – Рівне – Сарни – Мінськ;  

б) що намічені до будівництва: 
Крітський №5: Любляна – Будапешт – Київ Проходження по Україні: 
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Косини – Івано-Франківськ – Тернопіль – Підгайці; 

Європа – Азія: Франкфурт – Краків – Львів – Дніпропетровськ – Алма-
Ата 

Проходження по Україні: 
Косини  –  Івано-Франківськ  –  Тернопіль  – Вінниця –  Кіровоград – 

Дніпропетровськ – Донецьк – Ізварине. 

 
Мал. 4. Карта автомобільних доріг Закарпатської області 

 
Пункти пропуску. На українському кордоні в межах Закарпатської 

області діє        19 пунктів переходу, у тому числі: 
10 автомобільних пунктів пропуску („Ужгород”, „Малий Березний”, 

„Тиса”, „Дружба”, „Дзвінкове”, „Косино”, „Лужанка”, „Вилок”, „Дяково”, 
„Солотвино”); 

7 залізничних пунктів пропуску („Страж”, „Павлово”, „Чоп – 

пасажирська станція», „Саловка”, „Ділове”, „Дяково”, „Тересва”); 
2 пішохідні пункти пропуску („Хижа”, „Селменці”); 1 повітряний пункт 

пропуску („Ужгород-аеропорт”). 
 
Івано-Франківська область 

 
На сьогодні транспортний комплекс Івано-Франківського регіону 

достатньо розвинений, має розгалужену мережу залізниць, автомобільних 
доріг, аеропорт, що визначає його місце і надає певної ваги серед інших 
регіонів країни. 

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення складає 3 117,5 км. В тому числі: обласного значення – 942,5 км, 
районного значення – 2175,0 км. На цих дорогах знаходиться 813 мостів і 

шляхопроводів, протяжністю 16 489 пог. метрів. 
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Мал. 5. Стратегія розвитку автомобільних доріг Івано-Франківської 

області у 2015-2022 роках3 

 
 

В області відсутні пункти пропуску через державний кордон України. 
 

 
Історико-культурна та туристична привабливість 

 

Львівська область 
Територія Львівської області багата унікальними історико-культурною 

спадщиною, мистецтвом, лікувально-оздоровчими, водними і 

ландшафтними ресурсами, самобутніми традиціями та звичаями в 
поєднанні з вигідним географічним положенням – є чудовою базою для 

розвитку найрізноманітніших видів і форм туризму та відпочинку.  
Аналізуючи практичний стан туристичної та курортної галузі області, 

насамперед слід наголосити на сталій позитивній динаміці, яка 

спостерігається в цих галузях за останні роки. Це знаходить своє 
відображення в зростанні туристичних потоків, поступово розвивається 
туристична й рекреаційна інфраструктура регіону, розширюється спектр 

 
3 Джерело: https://if.ukravtodor.gov.ua/press/news/v_ivano-
frankivskii_oblderzhadministratsii_vidbulasia_zustrich_holovy_oda_denysa_shmyhalia_z_nachalnykom_sluzh
by_avtomobilnykh_dorih_v_ivano-frankivskii_oblasti_vasylem_budzhakom.html Служба автомобільних 
доріг в Івано-Франківській області 
 

https://if.ukravtodor.gov.ua/press/news/v_ivano-frankivskii_oblderzhadministratsii_vidbulasia_zustrich_holovy_oda_denysa_shmyhalia_z_nachalnykom_sluzhby_avtomobilnykh_dorih_v_ivano-frankivskii_oblasti_vasylem_budzhakom.html
https://if.ukravtodor.gov.ua/press/news/v_ivano-frankivskii_oblderzhadministratsii_vidbulasia_zustrich_holovy_oda_denysa_shmyhalia_z_nachalnykom_sluzhby_avtomobilnykh_dorih_v_ivano-frankivskii_oblasti_vasylem_budzhakom.html
https://if.ukravtodor.gov.ua/press/news/v_ivano-frankivskii_oblderzhadministratsii_vidbulasia_zustrich_holovy_oda_denysa_shmyhalia_z_nachalnykom_sluzhby_avtomobilnykh_dorih_v_ivano-frankivskii_oblasti_vasylem_budzhakom.html
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туристичних послуг, зростає якість сервісу сфери обслуговування туризму і 

курортів.   
Свідченням цього є зростання кількості туристів, які відвідали 

Львівщину за останні роки з туристичною та рекреаційною метою. За 
минулий рік область серед регіонів України посіла: 2-місце за обсягом 
туристичного збору, 2-місце за кількістю розміщених у готельних закладах 

та 2-місце за кількістю туристів з України. 
Область має найбільшу в Україні кількість, різноманітність і ступінь 

збереження об‘єктів архітектурно-містобудівної спадщини, яка 
представлена всіма типами будівель широкого хронологічного періоду — від 
Княжої доби до середини XX століття. 

На території Львівщини на державному обліку перебуває 8 453 пам’ятки 
культурної спадщини (з них 816 – пам’яток національного значення): 3 755 
пам’яток архітектури (з них – 794 – національного значення), 3 833 пам’ятки 

історії (з них – 14 національного значення), 306 пам’яток монументального 
мистецтва (з них 5 – національного значення), 500 пам’яток садово-

паркового мистецтва (з них 5 – національного значення).   
На території Львівщини розташовані 5 об’єктів, які включено до Списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а саме: Ансамбль історичного центру 

Львова та чотири дерев’яні церкви: церква святого Юрія ХVІ – ХVІІ ст., 
Пресвятої Трійці 1720 року, Собор Пресвятої Богородиці 1838 року, Зіслання 

Святого Духа 1502 року.  
 
Закарпатська область 

Закарпатська область має 1837 пам’яток культурної спадщини, які 
взяті під охорону держави і потребують збереження: 506 пам’яток археології, 
524 пам’ятки історії, 93 пам’ятки монументального мистецтва, 489 пам’яток 

архітектури і містобудування, 41 пам’ятка садово-паркового мистецтва, 175 
ландшафтних пам’яток, 9 пам’яток культури і техніки. У тому числі – 177 

пам’яток національного значення, серед яких переважно середньовічні 
замки та пам’ятки сакральної архітектури. Постановою Кабінету Міністрів 
України №396 від 23 травня 2018 року до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України від Закарпаття занесено 39 пам’яток сакральної 
архітектури. До Списку історичних населених місць України внесено 19 

населених пунктів області. Історико-архітектурні опорні плани, у склад яких 
включена науково-проєктна документація з визначення меж історичних 
ареалів, розроблені і затверджені у встановленому законом порядку для 

таких населених  пунктів:  м. Ужгород, м. Хуст, м. Виноградів, м. Рахів, м. 
Тячів, м. Берегово,  смт Буштино; розроблені історико-архітектурні опорні 
плани для смт Тересва, смт Воловець, м. Перечин. 

 
Івано-Франківська область 

Івано-Франківщина має велику культурно-історичну спадщину. Такі 
давні і цінні пам'ятки як церква Пантелеймона під Галичем (XII ст.), 
Манявський скит (XVII ст.), дерев'яні гуцульські і бойківські храми відомі за 

межами країни, у т.ч. дві церкви-пам'ятки ЮНЕСКО у Рогатині та 
Нижньому Вербіжі Коломийського району. Косівська мальована кераміка є 
об’єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Всього на території області 

офіційно налічується 3944 нерухомих об‘єктів культурної спадщини (1490 – 
археології, 1443 – архітектури та містобудування, 869 – історії та 142 – 

монументального мистецтва). 
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Туризм 

Туризм є одним із найдинамічніших елементів господарства в світі. 
Україна і, зокрема Карпатський регіон стають все цікавішими для іноземних 
туристів – про це свідчить зростаюча статистика відвідування країни. Згідно 

доповіді Світового економічного форуму в галузі туризму за останні два роки 
Україна піднялася на 10 позицій в Індексі конкурентоздатності у сфері 
подорожей і туризму і посіла 78 сходинку. Співставлення основних 

показників областей Карпатського регіону за 2018-2019 роки згідно 
рейтингу Мінрегіону в сфері туризму наведене у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Показники оцінки за напрямами 
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Розвиток туризму      

*Сплата туристичного збору до 
місцевих бюджетів, тис. грн 

90725,
8 

3802,0 3699,4 13417,6 

Рейтинг (місце за результатами 
оцінки) 

- 3 4 1 

* Сплата податкових платежів 
суб’єктами туристичної діяльності до 
зведеного бюджету, млн.грн 

3498,8 94,7  119,5  351,2  

Рейтинг (місце за результатами 
оцінки) 

- 9 7 1 

* дані за 2018 рік 
 

Територія Карпатського регіону багата унікальними об’єктами історико-

культурної спадщини, мистецтва, лікувально-оздоровчими, водними і 
ландшафтними ресурсами, самобутніми традиціями та звичаями, які в 

поєднанні з вигідним географічним положенням, прекрасний потенціал для 
розвитку найрізноманітніших видів і форм туризму. Упродовж 2014-2018 
рр. всі області, займають лідерські позиції в Україні в сфері туризму. 

Практично в кожній із стратегій розвитку областей туризм визначений як 
стратегічна чи оперативна ціль, яка позитивно впливає на розвиток регіону 
в цілому. 

Важливо відзначити, що в регіоні накопичений позитивний досвід 
розумного використання туризму. До основних досягнень щодо 

впровадження сталого туризму в Карпатському регіоні можна віднести: 
використання природоохоронних територій (біосферні заповідники, 
національні і ландшафтні парки) для розвитку пізнавального і 

кваліфікованого туризму; добра збереженість культурної й етнографічної 
спадщини місцевих жителів, що сприятлива для розвитку різноманітних 

форм сталого туризму; відродження сільського туризму і перетворення його 
в один з брендових продуктів; інституційне забезпечення впровадження 
елементів сталого туризму через регіональні туристичні асоціації, 

природоохоронні установи, місцеві органи самоврядування та робочі групи 
з розвитку окремих форм туризму; досвід впровадження державними і 
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громадськими організаціями проєктів зі сталого туризму на регіональному і 

локальному рівні. 
 

Підкарпатське воєводство 
 

До складу Підкарпатського воєводства Республіки Польща входять 21 

повіт та 4 міста на правах повіту. Зараз воєводство займає площу 17 845,76 
км² і займає 11 місце в країні. За кількістю жителів (близько 2,13 млн. осіб) 

[4] посідає 9 місце у країні.  
 Підкарпатське воєводство розташоване на південному сході Польщі та 

є найпівденнішим воєводством країни.  Створене досить недавно — у 1999 

році після адміністративної реформи. Столиця воєводства — місто Ряшів, 
яке є найбільшим містом.  

Майже половина території воєводства — ліси, що охороняються. Тут 

містяться Бещадський і Маґурський Національні парки, 10 ландшафтних 
парків, 16 територій з цінними ландшафтами, 70 заповідників. У воєводстві 

чимало джерел мінеральної води. [5] 
Підкарпатське воєводство межує на заході — з Малопольським 

воєводством, на півдні — зі Словаччиною (Пряшівський край), на сході — з 

Україною (Закарпатська та Львівська області) ,на півночі — з Люблінським 
воєводством, на північному заході — зі Свентокшиським воєводством. 

Вісім міст, які розташовані на території воєводства мають населення 
більше 40 тисяч населення (Ряшів, Перемишль, Стальова Воля, Мелець, 
Тарнобжег, Коросно, Дембиця, Ярослав). 

 
Транспортна доступність 
 

У 2019 році мережа доріг місцевого значення з твердим покриттям 
Підкарпатського воєводства включала 6482,1 км повітових та 8173,2 км 

комунальних доріг.  
Загальна щільність повітових та гмінних доріг у 2019 році на 

Підкарпатті становила 82,1 км на 100 км2 (у Польщі 82,6 км) (Згідно до 

даних Регіональний огляд. Підкарпатське воєводство 2019, GUS, Ряшів 
2020) 

Територією воєводства проходить автомагістраль А4 : державний 
кордон ( Німеччина ) - Єнджиховіце - Згожелець - Болеславець - Кшижова - 
Легніца - Вроцлав - Ополе - Глівіце - Катовіце - Мисловіце - Баліце - Краків - 

Тарнув - Дембиця - Ряшів - Ряшів - Ярослав - Корчова - державний кордон ( 
Україна) 

Територією воєводства проходить дев’ять національних 

автомагістралей. Дві швидкісні автомагістралі на етапі будівництва та 
планування (S 19, S74).  

Залізничний транспорт має добре розгалужену мережу. Територією 
Підкарпатського воєводства проходить 13 залізничних ліній.  

Повітряне сполучення забезпечено за допомогою функціонування 

міжнародного аеропорту Ряшів-Ясьонка та 8 локальних аеропортів. 
 
Джерело: 4 geoportal.gov.pl.  
Джерело: 
5/https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%
B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B
4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 
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На державному кордоні в межах Підкарпатського воєводства діють 7 
автомобільних прикордонних переходів (Корчова – Краковець, Будомир –

Грушів, Кросценко – Смільниця, Медика – Шегині,  Ожинна – Нижня 
Полянка, Вишній Комарник – Барвінок, Радошиці – Полата), 4 залізничні 
переходи (Перемишль – Мостиська, Рава-Руська – Гребенне, Лупків– Полата, 

Кросценко -Хирів). Повітряні прикордонні переходи здійснюються за 
допомогою аеропорту Ряшів-Ясьонка. 

 
Мал. 6. Транспортна мережа 
Підкарпатського воєводства [6]  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Джерело: 6 Стратегія розвитку Підкарпатського воєводства до 2030 року 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C5%9Bcie_graniczne_Korczowa-Krakowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C5%9Bcie_graniczne_Budomierz-Hrusz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C5%9Bcie_graniczne_Budomierz-Hrusz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C5%9Bcie_graniczne_Kro%C5%9Bcienko-Smolnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C5%9Bcie_graniczne_O%C5%BCenna-Ni%C5%BEn%C3%A1_Polianka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C5%9Bcie_graniczne_O%C5%BCenna-Ni%C5%BEn%C3%A1_Polianka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C5%9Bcie_graniczne_Radoszyce-Palota
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Rzesz%C3%B3w-Jasionka
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Історико-культурний та туристичний потенціал 
Вигідне географічне та геополітичне розташування Підкарпатського 

воєводства на кордоні трьох країн, у спорідненій за природою (Карпати), 
культурно (історичні кордони до 1939 року) та функціонально (сучасні 
форми транскордонного соціального, економічного, культурного та 

туристичного співробітництва) території створює потенціал для розвитку 
туризму у воєводстві. Туристичної привабливості регіону також додають 

багаті й різноманітні ресурси історико-культурної спадщини, різноманіття 
природної спадщини, численні річкові мережі з мальовничими ущелинами, 
мінеральними водами чи великими водосховищами, та комфортний клімат. 

Всі ці чинники створюють сприятливі умови для розвитку різних видів 
туризму та формування стабільних потоків туристів, не зважаючи на сезон.   

На території Підкарпатського воєводства знаходиться багато старих 

костелів, світських споруд, а також замків. До списку Світової спадщини 
ЮНЕСКО увійшли два дерев'яні храми Бжозовського повіту Підкарпаття. 

Один з них під назвою "Покликання Всіх Святих", був зведений в XV столітті 
у с. Блізне, а інший, збудований на межі XIV та XV століть, — "Вознесіння 
Богородиці" знаходиться у с. Гачув. Окрім них, на території воєводства 

розташовані ще близько 30-ти дерев'яних костелів, греко-католицьких та 
православних церков, які були збудовані в період з XV по XVIII століття. 

Також на території Підкарпатського воєводства збереглася велика кількість 
замків та інших фортифікаційних споруд. Найвідоміші з них: (Бараново-
Сандомирський замок (1591-1606), м. Баранув Сандомирський 

(Тарнобжезький повіт), Палацово-парковий комплекс Мнішхів (XVIІІ ст.), м. 
Дукля (Кросненський повіт), Замок Любомирських(XVI-XVII ст., ХІХ-ХХ cт.), 
м. Ряшів, Завадський замок (XVI ст.), с. Завада (Дембіцький повіт), 

Красічинський замок (1580-1631), с. Красічин (Перемишльський повіт), 
Замок Любомирських і Потоцьких (1629-1641), м. Ланьцут (Ланьцутський 

повіт), Замок Кмітів (1538), м. Лісько (Ліський повіт), Бункери лінії Молотова 
(1939-1941), м. Пшемисль; села Медика, Сєдліска, Лучице, Красічин 
(Перемишльський повіт), Казимирський замок (XI ст., 1340), м. Перемишль  

(Перемишльський повіт), Фортеця Перемишль  (XIX-ХХ ст.), м. Перемишль  
(Перемишльський повіт), Саноцький королівський замок (XIV-XV ст.), м. 

Санок (Саноцький повіт), залишки оборонних споруд (1664-1680), м. Сєнява 
(Переворський повіт), Замок Тарновських (XV ст.), м. Тарнобжеґ 
(Тарнобжезький повіт). 

Станом на 31 липня 2018 року в Підкарпатському воєводстві діяло 642 
заклади розміщення туристів, що становило 5,8% від діючих закладів в 
країні - сьоме в країні і перше серед воєводств Східної Польщі.  

Кількість ночівель на 1000 жителів воєводства склала 594, у Польщі – 
882. За значенням індексу Підкарпаття займає 11 місце в країні.. 

Воєводство відвідують переважно внутрішні туристи. Серед осіб, 
зареєстрованих у закладах розміщення туристів у 2018 році, іноземні 
туристи становили лише 12,0%. Більше 1/3 туристів, які приїжджають до 

воєводства, щороку відвідують Ряшів та повіти Леський, Бещадський, 
Кросненський та Сяноцький.  

У Підкарпатському воєводстві також розвивається діловий туризм. У 

2017 році у воєводстві було підготовлено до конференцій понад 35% закладів 
розміщення. Таким чином, воєводство займало восьме місце в країні та 
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перше серед воєводств Східної Польщі. Важливу роль у Підкарпатському 

регіоні відіграє також агротуризм [6]. 
 

 
СПАДЩИНА ЮНЕСКО 
 

Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі і України є унікальним 
явищем, що в контексті європейського мистецтва відзначається 

своєрідністю, яку не можна легко вкласти в загальні схеми історії 
архітектури. Цей феномен не має прямих аналогів у світовій спадщині, бо 
дерев’яне будівництво на цих теренах було явищем не другорядним чи 

маргінальним, а провідним і розвивалося паралельно з мурованим 
будівництвом. Дерев’яні церкви є неповторними за своїми композиційно-
просторовими побудовами, розпланувальною структурою та мистецьким 

вирішенням і як оригінальна культурна спадщина заповнює прогалину в 
картині традиційного сакрального будівництва Європи, без якої вона не є 

універсальною. 
 Українські дерев'яні храми у міжнародному історико-культурному 

контексті — явище не менш потужне й оригінальне, ніж широко знана в 

світі дерев'яна храмова архітектура Японії. Проблемою було переконати 
світову пам'яткоохоронну спільноту, у т. ч. і в тому, що українці здатні 

самостійно подбати про ці раритети. В англомовній назві номінації (яка є 
основною) спеціально вжито термін «Tserkva», а не «Church» чи «Temple», щоб 
підкреслити належність цього історико-культурного феномена саме до 

місцевих традицій. Попри те, що номінація спільна і номінаційне досьє 
підписали міністри культури України і Польщі.  

Усі пам’ятки є унікальними у світовому масштабі, автентичними, добре 

збереженими й реставрованими, а також добре адміністрованими. Вони 
відповідають двом усталеним критеріям: 

Церкви є винятковим свідченням сталої церковно-будівельної традиції, 
яка ґрунтується на канонічних засадах православної церкви, поєднаних з 
місцевою архітектурною мовою. Композиції, конструкції та принципи 

застосування декору характерні для звичаєвих культурних практик 
місцевих мешканців Карпатського регіону та ілюструють безліч символічних 

посилань та сакральних значень, пов’язаних із традиціями. 
Церкви — видатний приклад групи будівель традиційного зрубного 

конструктивного типу, що представляє важливий історичний етап розвитку 

архітектури в Карпатському регіоні. Спираючись на будівельні практики, 
вироблені для потреб православного богослужіння і пристосовані до 
місцевих культурних традицій, ці церкви, розвиваючись з 16 по 19 ст., 

відображають локальну релігійно-культурну тотожність місцевих громад [7] 
Дерев'яні церкви карпатського регіону Польщі та України — група 

історично цінних унікальних дерев'яних церков, які 21 червня 2013 року на 
37-й сесії Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, що проходила у Камбоджі, 
були занесені до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 

До списку внесено 16 українських церков — 8 з яких розташовані в Польщі 
та 8 в Україні. Церкви представляють такі типи архітектури: 

 
Джерело: 7 Вечерський В. В. Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі і України // Велика українська 

енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі і України (дата звернення: 
11.12.2021). 

https://vue.gov.ua/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92._%D0%92.
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гуцульський (Україна), галицький (чотири Україна і дві на території 

Польщі), бойківський (дві в Україні та одна в Польщі) і лемківський (всі 
п'ять на території Польщі).  

 
З української сторони це такі об’єкти: 
1)Ансамбль пам’ятки архітектури 1745 р. церкви Собору св. Архистратига 

Михайла в с. Ужку, Закарпатської обл. 
2)Ансамбль пам’ятки архітектури 1813-1824 рр. церкви Вознесення 

Господнього (Струківської) в с. Ясіні, Закарпатської обл. 
3) Ансамбль пам’ятки архітектури 1808 р. церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в с. Нижньому Вербіжі, Івано-Франківської обл. 

4) Ансамбль пам’ятки архітектури 1598 р. церкви Зіслання Святого Духа в 
м. Рогатині, Івано-Франківської обл. 
5) Ансамбль пам’ятки архітектури 1670-1678 рр. церкви св. Юра в м. 

Дрогобичі, Львівської обл. 
6) Пам’ятка архітектури 1720 р. церква Пресвятої Трійці в м. Жовкві, 

Львівської обл. 
7) Ансамбль пам’ятки архітектури 1502-1600 рр. церкви Зіслання Святого 
Духа в с. Потеличі, Львівської обл. 

8) Ансамбль пам’ятки архітектури 1838-1902 рр. церкви Собору Пресвятої 
Богородиці в с. Маткові, Львівської обл. 

 
Із польського боку це: 
1) Церква Св. Параскеви 1583 р., Радруж,  Підкарпатське воєводство 

2) Церква Різдва Пресвятої Богородиці 1615 р., Хотинець, Підкарпатське 
воєводство. 
3) Церква Архангела Михаїла 1791р., Смільник, Підкарпатське воєводство. 

4) Церква Архангела Михаїла 1803р., Туринськ Підкарпатське воєводство. 
5) Церква св. Якова 1600, 1778, 1814р., Поворазник, Малопольське 

воєводство. 
6) Церква Покрови Пресвятої Богородиці 1653, 1710р., Овчари, 
Малопольське воєводство. 

7) Церква Св. Параскеви 1811р., Квятонь,  Малопольське воєводство. 
8) Церква Архангела Михаїла, Брунари 1830р.,  Малопольське воєводство. 

 
Вісім об’єктів дерев’яної архітектури  із української сторони та чотири із 
польської сторони із Списку Світової спадщини ЮНЕСКО входять до 

транскордонного туристичного маршруту – Карпатський шлях дерев’яної 
архітектури. (Додаток 1. Аудит об’єктів дерев’яної архітектури українсько-
польського прикордоння, які належать до Списку Світової спадщини 

ЮНЕСКО)   
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3. Створення, функціонування та промоція Карпатського шляху дерев’яної 
архітектури на території Підкарпатського воєводства 

Шлях дерев’яної архітектури Підкарпатського воєводства та його 
малопольський напрямок – це перші ділянки Шляху дерев’яної архітектури 

Польщі. З ініціативи Краківського агентства розвитку туризму та 
Адміністрації Підкарпатського воєводства було розроблено міжрегіональний 

Шлях дерев’яної архітектури, який об’єднав найцінніші дерев’яні пам’ятки. 
Сьогодні під егідою Шляху дерев’яної архітектури також  функціонують 
маршрути у Сілезькому і Свентокшиському воєводствах. 

Концепція Шляху дерев’яної архітектури Підкарпатського воєводства 
з’явилася у 2001 р. у Регіональному центрі дослідження і документації 
пам’яток у Ряшеві. Розробку окремих маршрутів підкарпатської частини 

Шляху було доручено групі експертів у складі Анни Фортуни-Марек, 
Ярослава Ґемзи, Ришарда Кволека та Януша Мазура. Вже у 2002 р. був 

промаркований Шлях дерев’яної архітектури Підкарпатського воєводства, 
який зараз налічує 130 об’єктів.  Доповненням до інформаційно-
популяризаційних заходів, присвячених Шляху, став туристичний путівник, 

виданий Підкарпатською регіональною туристичною організацією, а також 
туристична мапа і тематична інтернет-сторінка, які швидко здобули широку 

популярність. Нещодавно з’явився і віртуальний маршрут «Шлях об’єктів 
ЮНЕСКО на польсько-словацькому   прикордонні».  

Шлях дерев’яної архітектури Підкарпатського воєводства поділений на 

9 регіональних маршрутів-напрямків загальною протяжністю 1202 км, 
зокрема Кросно – Березів, Сянок – Динів, Устрики – Лісько, Сянок – Дукля, 
Перемишль, Любачів, Ряшів – Ярослав, Дембиця – Ропчиці, Тарнобжег – 

Нисько. До найцінніших об’єктів підкарпатського Шляху належать унікальні 
церкви і костели, внесені у Список Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них 

варто окремо згадати найбільший готичний дерев’яний костел в Європі – 
костел Успіння Пресвятої Богородиці  та Архангела Михаїла в Гачуві. Не 
меншу історичну і мистецьку цінність має костел Всіх Святих у Близному XV 

ст. Список підкарпатських дерев'яних скарбів ЮНЕСКО замикають чотири 
неповторні церкви з сіл Хотинець, Радруж, Туринське і Смільник. 

Підкарпатські церкви і костели, які визначають унікальність 
культурного ландшафту південної Польщі, являють собою безцінну 
культурну спадщину усього карпатського регіону. Найстаріші дерев’яні 

сакральні пам’ятки на Шляху – храми, що знаходяться у селах Домарадз, 
Ґольцова, Любля, Радруж, Гораєць, Улюч, Бжезіни та Поремби-Димарські. 
Вони вирізняються майстерно збудованим підтінням, банями, куполами, 

аркатурними фризами і мальовничими вежами. Неповторне враження 
справляють інтер’єри з унікальною поліхромією, готичні кам’яні  хрестильні 

купелі, скульптури, середньовічні триптихи та іконостаси.   
Окрім численної групи сакральних пам’яток на Шляху дерев’яної 

архітектури є також ансамблі історичної міської забудови, садиби, 

промислові і господарські споруди (млини, лісопильні, вітряки), музеї 
народної архітектури та санаторно-курортні об’єкти. Особливої уваги 
заслуговують дерев’яні пам’ятки народної матеріальної культури різних 

етнічних груп, що проживали у Підкарпатському регіоні, зокрема бойків і 
лемків. Здійснити подорож у минуле і познайомитися з їхнім життям можна 

в одному з найбільших в Європі етнографічних парків – музеї народного 
будівництва у місті Сянок. Музей присвячений культурі польсько-
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українського прикордоння. На його території знаходиться понад 100 об’єктів 

дерев’яного будівництва XVII - XX століть. 
Другий, але не менш важливий етнографічний парк на Шляху 

дерев’яної архітектури Підкарпатського воєводства – музей народної 
культури у Кольбушові. У ньому представлені зразки будівництва та 
архітектури етнічних груп, які колись проживали у центральній і північній 

частині воєводства – лясов’яків та ряшівців. Об’єкти традиційної сільської 
забудови XIX – початку XX століть чудово вписані у природний ландшафт 

місцевості. Натомість у ще одному музеї на підкарпатському Шляху 
дерев’яної архітектури – музеї народної архітектури і побуту у селі Маркова 
під Ряшевом – можна побачити характерні для цього регіону вітряки та 

будинки   каркасної конструкції.  
Цікавими дерев’яними об’єктами на Шляху є старі шляхетські садиби та 

такі зразки сільської і міської забудови, як плебанії, корчми, вілли і житлові 

будинки. Підкарпатським дерев’яним садибам притаманні характерні 
класицистичні елементи: портики з колонами, ґанки та високі дахи з 

уступами чи мансардами. Особливо цінні і популярні пам’ятки цієї групи – 
садиба у Тшеснюві і мисливський палац у швейцарському стилі в Юлині.    

У Кальварії Пацлавській, Порохнику, Мриголоді та Яслиськах, в яких 

було знято фільм «Тіло Христове», номінований на премію Оскар,  можна 
побачити унікальну і рідкісну для Польщі дерев’яну міську забудову.   

Популяризувати туристичний потенціал Шляху дерев’яної архітектури 
Підкарпатського воєводства допомагають різноманітні заходи 
Підкарпатської регіональної туристичної організації. Протягом літнього 

сезону 2020 р. завдяки співпраці з Управлінням маршала Підкарпатського 
воєводства усі польські та іноземні туристи, які оглядали пам’ятки зі списку 
ЮНЕСКО, могли відвідати безкоштовні екскурсії у дерев’яних церквах і 

костелах. Крім цього, в останні роки були організовані такі рекламні і 
туристичні заходи, як фотовиставка «Підкарпатське ЮНЕСКО – Шлях 

дерев’яної архітектури»,  туристичний продукт «Від церковного спокою до  
палацових пишнот», літній конкурс «Щоденник туриста – відпустка за 
маршрутом дерев’яних традицій», концерти сакральної музики «Радуйся, 

Маріє!», цикл концертів «Музика, що застигла у дереві».    
Музеї, розташовані на Шляху дерев’яної архітектури, регулярно 

організують культурні заходи з метою залучення ще більшої кількості 
відвідувачів та урізноманітнення асортименту туристичних послуг. 
Особливою популярністю серед туристів користуються майстер-класи з 

забутих ремесел та приготування традиційних страв, які дозволяють у 
цікавій атмосфері познайомитися з давніми звичаями, традиціями і 
культурою різних етнічних груп.  

Неурядові організації та органи самоврядування Підкарпатського 
воєводства також беруть активну участь у популяризації унікальної спільної 

культурної і історичної спадщини, частиною якої є  пам’ятки дерев’яної 
архітектури. Серед багатьох заходів і програм можна згадати проєкт 
«Сакральне і світське у деревині», присвячений світській дерев’яній 

архітектурі Підкарпатського регіону.        
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4. Сучасні виклики для Карпатського регіону у сфері збереження, 

управління та популяризації культурної спадщини  
 

Головними викликами у сфері збереження та управління об’єктами 
дерев’яної архітектури  є: 

1. Відсутність спільних дій/ініціатив між органами виконавчої вдали і 

місцевого самоврядування, релігійними громадами, місцевими 
мешканцями, які б сприяли збереженню пам’яток. Дерев’яні пам’ятки 

руйнуються в процесі реконструкції, зокрема при використанні сучасних 
будівельних чи оздоблювальних матеріалів. 

2. Відсутність системного бачення управління об’єктами дерев’яної 

культурної спадщини та використання їх туристичного потенціалу. 
3. Низька транспортна, архітектурна та інформаційна доступність до 

пам’яток дерев’яної культурної спадщини. 

4. Низька обізнаність місцевих громад і відвідувачів щодо унікальності 
дерев’яної архітектури та необхідності її збереження в автентичному 

вигляді. Такі висновки випливають не лише з руйнації первинного вигляду 
значної кількості пам’яток, а й відсутності або невеликої кількості 
культурних заходів, організованої на цих об’єктах, а, отже, незначного 

туристичного потоку. 
5. Недостатня інформація про привабливість окремих пам’яток та 

відсутність широкої промоції потенціалу – зокрема брак відповідних, 
пристосованих до сучасних стандартів, цифрових електронних продуктів з 
інформацією та візуалізацією пам’яток.  

6. Брак коштів на якісну реставрацію пам’яток в місцевих громад. 
7. Поганий стан значної частини церков перешкоджає вільному доступу 

до них та унеможливлює комплексне розуміння пам’ятки, а отже є потреба 

нагальної реставрації задля збереження унікальних об’єктів; 
8. Обмежені години доступу до споруд, які зберегли сакральну функцію. 

9. Відсутність позитивного досвіду просторової інклюзії дерев’яної 
сакральної архітектури для маломобільних груп, людей з проблемами зору та 
слуху. Це складно технічно та потребує високого рівня професіоналізму 

проєктантів та залучених архітекторів, реставраторів, пам’яткоохоронців. 
10. Неготовність світських та церковних громад до відкритості. 

11. Неготовність стейкхолдерів працювати над темою сакральної 
спадщини, часто через табуйованість релігійних тем. 

12. Відсутність доступної, зрозумілої та презентабельної інформації про 

пам’ятки для туристів, мандрівників, усіх зацікавлених, з чіткою 
орієнтацією на різні цільові аудиторії. 

13. Не розпрацьованою є тема презентації унікальної спадщини для 

іноземців та її вписання у світовий контекст. 
Це призводить до занепаду пам’яток дерев’яної архітектури, їх 

поступової руйнації або втрати первинного автентичного вигляду. 
Відповідно, актуальною є потреба в збереженні та популяризації дерев’яної 
архітектурної спадщини і створенню на її основі якісного туристичного 

продукту, що призведе до зростання туристичної привабливості регіону. 
Українсько-польська прикордонна територія володіє  значним 

природним та культурним потенціалом. Багатство культурної спадщини 

етнічних та етнографічних груп, які мешкають тут, демонструють старі 

дерев’яні споруди. Варто зазначити, що з польської сторони вони 
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здебільшого виконують роль музеїв. З метою захисту та популяризації цих 

об’єктів, було створено маршрут дерев’яної архітектури, що охоплює 

Підкарпатське воєводство, а також інші польські воєводства.  

Ситуація з українського боку зовсім інша. Більшість дерев’яних церков, 

віднесених до об’єктів архітектурної спадщини в Україні, розташовані на 

заході країни. У Львівській (517 збережених дерев'яних церков, визнаних 

об’єктами архітектурної спадщини), Івано-Франківській (462 збережені 

дерев'яні церкви, визнані об’єктами архітектурної спадщини) та 

Закарпатській областях (110 збережених дерев'яних церков, визнаних 

об’єктами архітектурної спадщини) знаходиться 1,089 з 2553 дерев’яних 

церков в Україні.  

Збереглися як світські, так і сакральні споруди. Переважна більшість із 

них досі використовується, але часто охороняється неналежним чином. 

Якщо з польської сторони усвідомлення значущості, цінностей та потенціалу 

дерев’яної архітектури, безсумнівно, більше, то з української сторони все ж 

проводяться певні заходи, які приносять більше шкоди, ніж користі. 

Маркованих маршрутів, подібних до зазначених у Підкарпатському 

воєводстві, не існує. Це впливає на розвиток регіону, знижуючи його 

привабливість, перешкоджаючи розвитку туризму, що є однією з 

найважливіших галузей економіки цього регіону.  

Головними сучасними викликами у сфері функціонування 

транскордонного маршруту є: 
1. Відсутність системного підходу до промоції та збереження спільної 

історичної і культурної спадщини українсько-польського прикордоння, 

2. Відсутність комплексних транскордонних туристичних продуктів,  
3. Недостатній рівень обізнаності місцевого населення про важливість 

спадщини (особливо з української сторони), 
4. Труднощі, які виникають при перетині кордону та невелика кількість 

пунктів перетину кордону, 

5. Сучасні виклики розвитку міжнародного туризму спричинені 
пандемією СOVID-19 

Стратегія розвитку та промоції  Карпатського шляху дерев’яної  

архітектури має на меті формування цілісних підходів до створення 
спільного транскордонного шляху та його промоції, а також підвищення 

обізнаності місцевого населення щодо управління культурною спадщиною. 
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5  SWOT-аналіз  

 
SWOT-аналіз проведено з урахуванням тенденцій розвитку українсько-

польського Карпатського регіону, виявлених проблемних аспектів у сфері 
збереження та управління об’єктами дерев’яної архітектури, можливих 
зовнішніх впливів та викликів. SWOT-аналіз базується на висновках до 

аналітичної частини стратегії. 
 

Сильні сторони 
1. Безпрецедентно велика кількість пам’яток дерев’яної архітектури. 
2. Наявність історико-архітектурних пам’яток, включених до світової 

спадщини дерев’яної архітектури ЮНЕСКО. 

3. Вигідне економіко-географічне розташування відносно туристичних 
потоків. 

4. Розвинена дорожньо-транспортна мережа. 

5. Потужний туристичний потенціал реґіону.  
6. Наявність розвинутої інфраструктури готельно-ресторанного бізнесу, 

мережі колективних та індивідуальних засобів розміщування для 
туристів.  

7. Збережені національні традиції і фольклор, сільська народна 

архітектура, дизайн і ремісництво. 
8. Активна участь в міжнародних та транскордонних проєктах. 

Успішний досвід в залученні інвестиційних та грантових проектів 
9. Зростання рівня громадської активності. 

 

 

Слабкі сторони 
1.  Неналежне утримання та недостатнє фінансування більшості об‘єктів 

історико- архітектурної спадщини (особливо із української сторони) 
2.  Відсутність достатньої кількості якісних сучасних громадських 

просторів та значний фізичний і моральний знос існуючих. 

3. Недостатній рівень доступності до об’єктів соціально-культурного 
призначення для людей з інвалідністю, а з української сторони 

фактично відсутність доступності 
4. Брак робочих місць у сільській та гірській місцевостях.  
5. Високий рівень зовнішньої міграції, зокрема молоді та кваліфікованих 

кадрів 
6. Дисбаланси ринку праці, зумовлені невідповідністю професійної 

структури та кваліфікації випускників освітніх закладів потребам 

підприємств.  
7. Відсутність важливої для ЄС мережі автодоріг по осі Північ-Південь.  

8. Недостатня кількість облаштованих міжнародних автомобільних та 
пішохідних контрольно-пропускних пунктів (їх відсутність у Івано-
Франківській області) 

9. Застарілість аеропортної інфраструктури та обмежене повітряне 
сполучення (за винятком аеропорту «Львів», аеропорт Ряшів-Ясьонка) 

10. Нерозвинутість мережі швидкісного інтернету в сільських, а особливо 
в гірських районах регіону 

11. Невирішеність проблеми поводження з відходами.  
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Можливості 
1. Посилення євроінтеграційних процесів.  

2. Використання потенціалу Європейської політики згуртування (фондів 
ЄС) через діючі оперативні програми, у тому числі транскордонного 

співробітництва,  Дунайську стратегію  
3. Схвалення ЄС підготовленої Карпатської стратегії як платформи для 

співпраці між країнами  і регіонами, що беруть участь в його реалізації.  

4. Пріоритетність покращення Трансєвропейської транспортної мережі 
та її доступності, що дає можливість використання транзитно-

транспортного потенціалу регіону за умов подальшого розвитку 
інфраструктури міжнародних пунктів пропуску, міжнародних 
транспортних магістралей, а також включення обласних автошляхів до 

міжнародних транспортних коридорів 
5. Активне продовження галузевих реформ.  
6. Активізація політики регіонального розвитку в Україні, зокрема в 

частині розвитку гірських територій, розвитку туризму та збереження 
культурної спадшини. 

 

Загрози 
1. Високі темпи депопуляції населення. Суттєве скорочення населення 

працездатного віку та посилення демографічного навантаження  
2. Посилення міграції та відтік трудових кадрів закордон, зокрема, 

найбільш високоосвічених та креативних, зумовлений нижчим 

рівнем оплати праці в порівнянні з сусідніми країнами.  
3. Суспільно-політична та економічна нестабільність в Україні та на її 

східних кордонах.  

4. Послаблення конкурентних переваг вигідного геополітичного 
розташування регіону - перенаправлення  та/або закриття 

транспортно-логістичних потоків внаслідок триваючої військової 
агресії на Сході України.  

5. Динамічне зростання ринків туристичних послуг країн-сусідів на 

фоні низької конкурентоспроможності сектора зарубіжного туризму 
на в'їзд в регіоні, що загрожує втратою цього сегменту ринку 

6. Низький рівень координованості практичних дій карпатських 
регіонів у сфері збереження культурної спадщини 

7. Сучасні виклики розвитку міжнародного туризму спричинені 

пандемією СOVID-19 
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5  Сценарії розвитку 

 
а) Відмова від будь-яких дій. Доведення об’єктів дерев’яної 

архітектури до аварійного стану, здійснення робіт без збереження 
автентичності об’єктів та їх окремих елементів, відсутність промоції 
сакральної архітектури як локального туристичного магніту, відсутність 

взаємодії ключових гравців – територіальних і релігійних громад, органів 
виконавчої влади, туристичного бізнесу, неурядового сектору та місцевих 

лідерів у питанні збереження та промоції об’єктів сакральної архітектури; 
б) Несистемна і нескоординована робота над виведенням з аварійного 

стану, реставрацією окремих об’єктів культурної спадщини. Така ситуація 

призведе до неефективного використання бюджетних коштів, "латання 
дірок", яке не матиме суттєвого впливу на покращення стану галузі загалом; 

в) Об’єднання зусиль 4 карпатських регіонів з метою популяризації 

спільної для усіх культурної спадщини – пам’яток дерев’яної архітектури. 
Розробка спільного транскордонного Карпатського маршруту дерев’яної 

архітектури, системний підхід до відновлення пам’яток на маршруті та 
промоції не лише кожного з об’єктів зокрема, але і комплексного 
туристичного продукту. Така інтегрованість та синергія діяльності дозволять 

досягнути поставленої мети. 
Створення спільного для чотирьох карпатських областей 

транскордонного туристичного продукту на основі спільної для всіх регіонів 
культурної спадщини – пам’яток дерев’яної архітектури дозволить 
апробувати системний підхід карпатських регіонів до вирішення проблем як 

збереження пам’яток культурної спадщини, так і переосмислення та 
наповнення змістом об’єктів сакральної архітектури як туристичних 
магнітів.  
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6. Опис маршруту 

 
Карпатський шлях дерев’яної архітектури об’єднує 9 локальних 

туристичних шляхів на території України та 9 шляхів на території Польщі. . 
До маршруту включено 225 пам’яток дерев’яної архітектури 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської  областей та Підкарпатського 

воєводства. Карпатський маршрут дерев’яної архітектури включатиме не 
лише перелік об’єктів дерев’яної архітектури, а й інформацію для туристів: 

туристичні інформаційні центри, місця для ночівлі та харчування, 
залізничні та автобусні станції, додаткові туристичні атракції та природні і 
культурні пам’ятки. 

Сам маршрут буде як одним цілим туристичним продуктом 
Карпатського регіону України, так і включатиме 18 окремих маршрутів. 

Карпатський шлях дерев’яної архітектури може бути, як маршрутом для 

індивідуального проходження, так і для групового туру. Враховуючи 
протяжність загального маршруту, маршрут розрахований для пересування 

транспортом. 
Таблиця 3 

 

Перелік об’єктів Карпатського маршруту дерев’яної архітектури 
 

Карпатський шлях дерев’яної архітектури на території України: 

 
I      Маршрут Жовква – Яворів 
1. Церква Святого Духа, Потелич 

2. Церква святого архістратига Михаїла (1508р.), Стара Скварява 
3. Церква Архістратига Михаїла (1598р.), Воля Висоцька 
4. Церква святої Параскеви (1724р.), Крехів 

5. Церква Різдва Богородиці (1670р.), Яворів 
6. Церква святої Трійці (1720 р.), Жовква 

 

ІІ     Маршрут Кам’янка-Бузька – Поморяни 
7. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Село Вузлове 
8. Церква святого Миколая (1667р.), Кам’янка-Бузька 

9. Церква святого Юра (1759р.), Батятичі 

10. Церква святого Микити (1666р.), Дернів. 

11. Костел Відвідування Єлизавети Дівою Марією і Святої Теклі (1734р.),  

Тадані. 
12. Церква Святого Архистратига Михаїла, Кути 
13. Церква Святого Онуфрія, Буськ 

14. Церква Успення Пресвятої Богородиці (1749р.), Глиняни. 
15. Церква Кузьми та Дем'яна (1697р.), Махнівці. 

16. Церква Собору Богородиці (1690р.), Поморяни. 

ІІІ    Маршрут Львів - Дрогобич - Стара Сіль       
17. Церква Премудрості Божої (святого Миколая) (1761р.), Львів 
18. Сихівська церква Пресвятої Трійці (1600р.), Львів 

19. Церква Стрітення Господнього, Черепин. 
20. Церква Богоявлення Господнього (1693), Кугаїв 
21. Церква святого Михаїла, Комарно 

22. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Меденичі 
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23. Церква святого Юрія (XV ст., 1657р.), Дрогобич 

24. Церква святого Архангела Михаїла, Ісаї 

25. Дзвіниця церкви св. Михайла, Ясениця-Замкова. 

26. Церква Параскеви П’ятниці (1440р.), Стара Сіль 

27. Церква Пресвятої Трійці, Нижанковичі 

28. Церква Введення в храм Діви Марії (1702р.), Вовків 

 
IV   Маршрут Матків – Добрівляни 

29. Церква Воздвиження Чесно Хреста (1738р.), Добрівляни 

30. Церква Собору Пресвятої Богородиці, Матків 

31. Церква Покрови Пресвятої Богородиці (1817р.), Моршин 

32. Церква Пантелеймона, Сколе 

33. Церква Святого Миколая (1650р.), Стрілків 

34. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (1858р.), Тухолька 

35. Церква Зіслання Святого Духа (1804р.), Верхня Рожанка. 

36. Дзвіниця церкви св. Михайла, Ясениця-Замкова. 

37. Церква Успіння Святої Анни, м. Болехів 

38. Церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці, с. Тисів  

39. Церква Богоявлення Господнього, с. Слобода-Болехівська 

40. Церква Вознесіння Господнього, с. Липа, Витвицька ОТГ  

 
V    Маршрут Ужок - Ужгород – Дешковиця 
41. Церква Святого Архангела Михаїла, с. Ужок 

42. Церква Святого Іоана Предтечі, с. Сухий 
43. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Кострино 
44. Церква Святого Миколи Чудотворця, с. Чорноголова 

45. Шелестівська церква (Церква Св. Арх. Михаїла), м. Ужгород   
46. Церква святого Василя Великого, с. Лікіцари 

47. Церква Святого Архистратига Михаїла, м. Свалява 
48. Церква Святого Михаїла, с. Івашковиця 
49. Церква Введення Пресвятої Богородиці, с. Локіть 

50. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Дешковиця 
51. Церква Святої Анни, с. Буківцьово 

 
 
VI   Маршрут Гукливий – Колочава 

52. Церква Святого духа, Гукливий 
53. Церква Введення Пресвятої Богородиці, с. Розтока 
54. Церква Святого Миколи Чудотворця,с. Рекіти 

55. Церква Святого Миколи Чудотворця, с. Ізки 
56. Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці, с.Буковець 

57. Церква Введення Пресвятої Богородиці, с. Торунь 
58. Церква Святого Архангела Михайла, с. Негровець 
59. Церква Св. Духа, с. Колочава 

 
VII  Маршрут Новоселиця – Ділове 

60. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, вул. Борканюка, 12а, с. Новоселиця,  
61. Церква святого Миколая Чудотворця, с.Колодне 
62. Церква Святої Параскеви, с. Олександрівка 

63. Церква Святого Михайла, с. Крайніково 
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64. Церква Святого Миколи, с. Нижня Апша 

65. Церква Святого Миколи, «Верхня» або «Горішня», с. Середнє-Водяне 
66. Церква Святого Миколи, «Нижня» або «Долішня», с. Середнє Водяне 

67. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Ділове 
68. Миколаївська Церква, с.Данилово 
 

VIIІ Маршрут Рогатин – Манява 
69. Церква Зішестя Святого Духа, м. Рогатин  

70. Церква Святого Василія Великого, с. Черче  
71. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, м. Тисмениця 
72. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Погоня 

73. Церква Воскресіння Христового, с. Липівка 
74. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Гвізд  
75.  Манявський Скит, Хресто-Воздвиженський храм, с. Манява 

 
IX   Маршрут Делятин - Нижній Вербіж- Ясіня 

76. Церква Вознесіння Господнього, Струківська, с. Ясіня 
77. Церква Св. Ап. Петра і Павла, с. Ясіня 
78. Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії, м. Коломия 

79. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Нижній Вербіж 
80. Церква Преображення Господнього, с. Спас  

81. Церква Воздвиження Чесного Хреста, с. Микитинці  
82. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Пістинь 
83. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Криворівня 

84. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с-ще Верховина  
85. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с-ще Ворохта  
86. Церква Святого Дмитрія, с. Татарів  

87. Церква Пресвятої Трійці, с. Микуличин  
88. Монастир Святого пророка Іллі, прис. Дора, м. Яремче  

89. Церква Вознесіння Господнього, м. Снятин 
90. Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Делятині, с-ще Делятин,  
91. Церква Святого Дмитрія у Печеніжині, с-ще Печеніжин 

92. Церква Різдва Пресвятої БогородицІ у Яворові, с. Яворів 
93. Церква Святого Архистратига Михаїла, с. Чорний Потік 

94. Церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії, с. Заріччя 
95. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, с. Вербовець,  
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Мал. 7 Карта української частини 
транскордонного маршруту 

Карпатський шлях дерев’яної 
архітектури 
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Карпатський шлях дерев’яної архітектури на території Польщі: 

 
 І. Маршрут Кросно - Березів         

1. Філіальний костел святого Войцеха (Кросно) 
2. Греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці (Бонарівка) 
3. Парафіяльний костел Успіння Пресвятої Діви Марії (Лютча) 

4. Парафіяльний костел святої Варвари і Різдва Пресвятої Богородиці (Ґольцова) 
5. Парафіяльний костел святого Миколая (Домарадз) 

6. Парафіяльний костел Непорочного зачаття Діви Марії (Ясениця-Росельна) 
7. Ансамбль парафіяльного костелу Всіх Святих (Близне) 
8. Парафіяльний костел святого Станіслава єпископа (Гумниська) 

9. Парафіяльний костел Ченстоховської Матері Божої (Яблонка) 
10. Стара плебанія (Дидня) 
11. Парафіяльний костел Успіння Пресвятої Діви Марії (Ячмір) 

12. Садиба (Тшеснюв) 
13. Парафіяльний костел Успіння Пресвятої Діви Марії та Архангела Михаїла 

(Гачув) 
14. Парафіяльний костел святої Маргарити (Тарговиська) 
15. Ансамбль історичної курортної забудови (Риманів-Здруй) 

16. Парафіяльний костел Різдва Пресвятої Богородиці і святого Вацлава (Королик 
Польський) 

17. Греко-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці (Балутянка) 
18. Парафіяльний костел Архангела Михаїла (Климківка) 
19. Філіальний костел Воздвиження Хреста Господнього та Ісуса Розп’ятого 

(Климківка) 
20. Ансамбль історичної забудови (Івонич-Здруй) 
21. Парафіяльний костел святого Іво і Матері Божої Зцілення Хворих (Івонич-

Здруй) 
22. Парафіяльний костел Всіх Святих (Івонич) 

23. Парафіяльний костел святого Варфоломія (Роги) 
24. Парафіяльний костел Архангела Михаїла (Ветшно) 
25. Парафіяльний костел Всіх Святих (Вроцанка)  

 
 

ІІ. Маршрут Сянок – Динів 
26. Колишня греко-католицька парафіяльна церква святої Параскеви (Голучків) 
27. Колишня греко-католицька філіальна церква Преображення Господнього 

(Семушова) 
28. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Іоанна Хрестителя (Тирява 
Сільна) 

29. Ансамбль історичної забудови (Мриголод) 
30. Греко-католицька церква Собору Пресвятої Богородиці (Гломча) 

31. Церковний ансамбль: греко-католицька церква Воздвиження Хреста 
Господнього  (колишня святого Миколая) і надбрамна церква Воздвиження 
Хреста Господнього з дзвіницею в ізбиці (Добра Шляхоцька) 

32. Греко-католицька церква Вознесіння Господнього (первісно монастирська) 
(Улюч) 
33. Колишня греко-католицька парафіяльна церква святого Георгія (Юрівці) 

34. Греко-католицька парафіяльна церква Преображення Господнього (Чертіж) 
35. Музей народного будівництва (Сянок) 

36. Греко-католицька церква Вознесіння Господнього (Обарим) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Wojciecha_w_Kro%C5%9Bnie
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37. Греко-католицька церква святого Дмитра (П’яткова) 

38. Греко-католицька церква Архангела Михаїла (Брижава) 
 

 ІІІ. Маршрут Устрики - Лісько 
39. Греко-католицька церква Архангела Михаїла (Лодина) 
40. Парафіяльний костел Успіння Пресвятої Діви Марії (Середнє Село) 

41. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Різдва Пресвятої Богородиці 
(Коростенко) 

42. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Різдва Пресвятої Богородиці 
(Ліскувате) 
43. Греко-католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці (Войткова) 

44. Колишня греко-католицька парафіяльна церква святої Параскеви (Устянова) 
45. Греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці (Розтока) 
46. Греко-католицька церква святого Димитрія (Кузьмина) 

47. Ансамбль греко-католицької церкви святої Параскеви (Стефкове) 
48. Греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці (Рівня) 

49. Греко-католицька церква святого Миколая (Гошів) 
50. Ансамбль греко-католицької церкви святого Миколая (Рябе) 
51. Греко-католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці (Жолобок) 

52. Колишня греко-католицька парафіяльна церква святого великомученика 
Димитрія (Чорна) 

53. Колишня греко-католицька філіальна церква Архангела Михаїла (Бистре) 
54. Ансамбль греко-католицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці  
(Михновець) 

55. Ансамбль греко-католицької церкви святого Миколая (Поляна) 
56. Греко-католицька церква Архангела Михаїла (Смільник) 
57. Греко-католицька церква святого Миколая (Хміль)  

 
ІV. Маршрут Сянок - Дукля 

58. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Успіння Богородиці (Щавне) 
59. Греко-католицька філіальна церква святого Миколая (Репедь) 
60. Ансамбль греко-католицької церкви Архангела Михаїла (Туринське) 

61. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Матері Божої (Команча) 
62. Ансамбль греко-католицької церкви святого Онуфрія (Вислік Великий) 

63. Ансамбль історичної забудови (Яслиська) 
64. Греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці (Хирова) 
65. Греко-католицька парафіяльна церква Перенесення мощів Святого Миколая 

(Вільховець) 
66. Греко-католицька церква святих Косьми і Даміана (Кремпна) 
67. Греко-католицька церква святих Косьми і Даміана (Котань) 

68. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Архангела Михаїла 
(Святкова Мала) 

69. Колишня греко-католицька філіальна церква Архангела Михаїла (Святкова 
Велика) 
70. Греко-католицька церква Архангела Михаїла (Перегримка) 

 
V. Маршрут за напрямком Перемишля      
71. Греко-католицька церква Успіння Богородиці (Задуброва) 

72. Греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці (М’якиш Старий) 
73. Ансамбль греко-католицької церкви Покрови Пресвятої Богородиці  (Млини) 

74. Греко-католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці (Хотинець) 
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75. Ансамбль греко-католицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці (Стібенець) 

76. Греко-католицька церква святого Василія Великого (Лешно) 
77. Парафіяльний костел святих Петра і Павла (Медика) 

78. Ансамбль греко-католицької церкви Вознесіння Господнього (Кругель 
Великий) 
79. Ансамбль греко-католицької церкви Введення у храм Пресвятої Діви Марії 

(Пралківці) 
80. Ансамбль греко-католицької церкви Собору Богородиці (Фредрополь) 

81. Ансамбль греко-католицької церкви Воскресіння Господнього і Непорочного 
зачаття Діви Марії (Млотковіце) 
82. Ансамбль історичної забудови (Кальварія Пацлавська) 

 
 
VІ. Маршрут за напрямком Любачева 

83. Колишня греко-католицька філіальна церква Непорочного зачаття Діви Марії 
(Борхів) 

84. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Покрови Пресвятої Діви 
Марії (Старі Олешичі – Воля) 
85. Колишня греко-католицька філіальна церква Архангела Михаїла (Мощаниця) 

86. Колишня греко-католицька парафіяльна церква святого Димитрія (Цівків) 
87. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Різдва Пресвятої Богородиці 

(Ковалівка) 
88. Колишня греко-католицька філіальна церква Різдва Пресвятої Богородиці 
(Гораєць) 

89. Колишня греко-католицька парафіяльна церква Покрови Пресвятої 
Богородиці (Хотилюб) 
90. Колишня греко-католицька філіальна церква святої Параскеви (Нове Брусно) 

91. Колишня греко-католицька парафіяльна церква святої Параскеви (Лівча) 
92. Ансамбль колишньої греко-католицької філіальної церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці (Воля Велика) 
93. Церковний ансамбль (Радруж) 
94. Ансамбль колишньої греко-католицької філіальної церкви Різдва Пресвятої 

Богородиці (Опака) 
95. Колишня греко-католицька парафіяльна церква святого великомученика 

Димитрія (Щутків) 
96. Колишня греко-католицька філіальна церква святого великомученика 
Димитрія  (Лукавець) 

97. Римсько-католицький парафіяльний костел Богоявлення (Трьох волхвів) 
(Лукавець) 
98. Колишня греко-католицька філіальна церква святого Миколая (Великі Очі)  

 
 

VІІ. Маршрут Ряшів - Ярослав 
99. Ансамбль парафіяльного костелу святого Якова (Кшемениця) 
100. Колишній філіальний костел святого Іоанна Хрестителя (Соніна) 

101. Музей народної архітектури і побуту (музей села Маркова) 
102. Греко-католицька парафіяльна церква святого Миколая (Кречовичі) 
103. Парафіяльний костел Всіх Святих (Сіннів) 

104. Ансамбль історичної міської забудови (Порохник) 
105. Колишня греко-католицька парафіяльна церква святого Димитрія 

(Тиневичі) 
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106. Колишня греко-католицька церква, з 1788 р. - парафіяльний костел Матері 

Божої, дзвіниця-каплиця (Хлопичі) 
107. Корчма «Пастевник» (Переворськ) 

108. Парафіяльний костел святої Марії Магдалини (Новосільці) 
109. Філіальний костел святого Себастьяна (Косина) 
110. Ансамбль колишнього мисливського палацу (Юлин) 

111. Парафіяльний костел святої Катерини (Бахорець) 
112. Ансамбль греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці (Рудка) 

 
 
 VІІІ. Маршрут Дембиця - Ропчиці 

113. Парафіяльний костел святого Іоанна Хрестителя (Заленже) 
114. Парафіяльний костел Преображення Господнього (Осек-Ясельський) 
115. Парафіяльний костел святої Дороти (Тшциниця) 

116. Парафіяльний костел святої Анни (Свенцани) 
117. Парафіяльний костел святого Варфоломія (Ленки-Ґурне) 

118. Парафіяльний костел святого Миколая (Бжезіни) 
119. Парафіяльний костел святої Катерини (Ґоґолув) 
120. Парафіяльний костел святого Миколая (Любля) 

121. Парафіяльний костел святого Мартина (Шебні)  
 

 
ІХ. Маршрут Тарнобжег -  Нисько 
122. Костел святої Анни (зараз – цвинтарна каплиця) (Заклікув) 

123. Парафіяльний костел святого Флоріана (Стальова Воля) 
124. Парафіяльний костел святого Іоанна Хрестителя і святої Варвари (Улянув) 
125. Філіальний костел Святої Трійці (Улянув) 

126. Ансамбль парафіяльного костелу Різдва Пресвятої Богородиці (Кшешув) 
127. Філіальний (колишній шпитальний) костел Преображення Господнього 

 (Цмоляс) 
128. Парафіяльний костел святих Станіслава і Войцеха (Поремби-Димарські) 
129. Музей народної культури (Кольбушова) 

130. Парафіяльний костел святого Войцеха (Ґавлушовіце)  
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Мал. 8 Карта польської частини 

транскордонного маршруту 
Карпатський шлях дерев’яної 
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Мал. 8 Карта транскордонного 

маршруту Карпатський шлях 
дерев’яної архітектури 

 



38 
 

7. Мета, стратегічні цілі, пріоритети і завдання стратегії 

 
Метою Стратегії Карпатського шляху дерев’яної архітектури є 

створення передумов розвитку нового туристичного продукту – 
транскордонного маршруту, збереження, удоступнення та популяризація 
унікальної дерев’яної сакральної спадщини українсько-польського 

прикордоння серед місцевих жителів та іноземців. Стратегія передбачає  
розроблення системних підходів до реставрації об’єктів на маршруті, 

створенню комплексної безбар’єрної інфраструктури, що буде орієнтована 
на усі групи відвідувачів подолання інформаційного, контекстуального, 
мовного бар’єрів, які сьогодні існують довкола пам’яток, та забезпечення 

їхньої комунікаційної інклюзивності. 
Стратегією запропоновано напрацювати та втілити у життя комплексні 

програми перетворення зазвичай закритих дерев’яних церков у 

безбар’єрний простір пізнання унікальної культурної спадщини.  
 

Стратегічні цілі стратегії: 
Ціль 1. Підвищення туристичної привабливості регіону шляхом 

створення та  забезпечення функціонування комплексного транскордонного 

туристичного продукту – Карпатського маршруту дерев’яної архітектури. 
Ціль 2. Збереження та реставрація пам’яток дерев’яної сакральної 

архітектури з максимальним збереженням автентики. 
Ціль 3. Перетворення пам’яток дерев’яної архітектури у безбар’єрний 

простір пізнання унікальної національної спадщини. 

Ціль 4. Підвищення свідомості місцевих громад щодо збереження та 
популяризації пам'яток дерев'яної архітектури. 
 

Пріоритети Стратегії: 
1. Туристична привабливість. Пріоритет передбачає реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення туристичної привабливості регіону шляхом 
створення та  забезпечення функціонування комплексного транскордонного 
туристичного продукту – Карпатського маршруту дерев’яної архітектури 

2. Збереження. Пріоритет передбачає реалізацію заходів, пов’язаних із 
здійсненням реставраційних робіт на об’єктах, включених до Карпатського 

маршруту дерев’яної архітектури 
3. Безбар’єрність. Пріоритет передбачає реалізацію заходів, спрямованих 

на перетворення пам’яток дерев’яної архітектури, включених до маршруту, 

у безбар’єрний простір пізнання унікальної культурної спадщини 
українсько-польського прикордоння 

4. Інформаційна доступність. Пріоритет передбачає реалізацію заходів, 

спрямованих на популяризацію Карпатського маршруту дерев’яної 
архітектури та створення його бренду 
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Таблиця 4.  

Пріоритети, завдання та сфери реалізації проектів 
 

Пріоритет Завдання 

Туристична 
привабливість 

 

Розробка бренду маршруту, розробка та 
впровадження комплексної маркетингової стратегії 
Створення системи адміністрування маршруту із 
залученням зацікавлених сторін 
Взаємодія з профільними органами Ради Європи з 
метою отримання Карпатським маршрутом 
дерев’яної архітектури статусу культурного 
маршруту 
Проведення навчально-ознайомчих двосторонніх 
візитів, зокрема до карпатських регіонів сусідніх 
держав, з метою обміну досвідом та отримання 
інформації про підходи до управління та промоції 

туристичних маршрутів 
Сегментування ринку і створення окремих 
туристичних пропозицій на маршруті та їх 
позиціонування для кожного із сегментів 
Налагодження транскордонної та міжрегіональної 
співпраці у сфері збереження та промоції об’єктів 
сакральної спадщини 
Участь у регіональних, національних, міжнародних 
виставках, форумах, проектах 
Співпраця з туристичними операторами, 
туристично-інформаційними центрами  
Проведення туристичних форумів, науково-
практичних конференцій, навчальних семінарів, 
фестивалів, архітектурних конкурсів  
Проведення концертів духовної музики  на об'єктах 

Збереження 
 

Виготовлення (коригування існуючої) проектно-
кошторисної документації на здійснення робіт з 
реставрації об’єктів, включених до маршруту з 
проектами благоустрою територій 
Здійснення реставраційних робіт на об’єктах, 
включених до маршруту: реставрація фасадів, 
інтер’єрів дзвіниць, стінопису та іконостасів 
Робота над включенням відреставрованих об’єктів до 
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
Налагодження співпраці з румунськими партнерами 
щодо спільної роботи над включенням 

відреставрованих об’єктів – пам’яток мармароської 
готики до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
Проведення інвентаризації об’єктів традиційної 

культурної спадщини регіону 

Виготовлення облікової документації на об’єкти, 

включені до маршруту 

Встановлення якісних протипожежних систем на 

об’єктах, включених до маршруту 

Залучення навчальних закладів та наукових установ 
з метою підвищення якості реставраційних робіт 
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Заходи із підвищення свідомості громад щодо 
управління, збереження та використання потенціалу 
об’єктів дерев’яної архітектури  
Організація та проведення навчань та зустрічей з 
релігійними громадам, балансоутримувачами та 
власниками об'єктів щодо збереження пам'яток 
дерев'яної архітектури 
3D сканування та оцифрування об'єктів маршруту 
Проведення навчально-ознайомчих візитів, з метою 
отримання інформації про підходи до збереження та 
консервації пам'яток дерев'яної архітектури 

Безбар’єрність 
 

Здійснення робіт з пристосування пам’яток в сучасні 
музейні простори 
Здійснення реекспозицій, створення нових 
експозиційних розділів на об’єктах дерев’яної 
архітектури, які виконують функцію музеїв 
Роботи з благоустрою територій навколо об’єктів, 
включених до маршруту 
Роботи із встановлення підсвітки об’єктів маршруту 
Маркування туристичного маршруту, встановлення 
тримовниї (українсько-польсько-англійських) 
інформаційних таблиць поблизу об’єктів, включених 
до маршруту та об’єктів супутньої  туристичної 
інфраструктури для людей з особливими потребами  
Впровадження цифрових систем моніторингу 
туристичних даних на маршруті 
Впровадження QR-кодів, системи безготівкових 
розрахунків 
Створення VR експозиції̈ та AR додатку маршруту 
Облаштування веб-камерами туристичних об’єктів 
Впровадження програми лояльності та карток 
туриста маршруту, в т.ч електронних 

Інформаційна 

доступність 
 

Створення інтернет сторінки маршруту, сторінок в 
соціальних мережах Facebook, Instagram i Youtube та 
мобільного додатку. Систематичне висвітлення 
інформації про маршрут, об’єкти та події 
Видання мап кишенькового формату туристичного 
маршруту та путівників (українською, англійською, 
польською, угорською, чеською та німецькою 
мовами) 
Використання мультимедійних технологій  з метою 
популяризації пам’яток: розробка і популяризація 3D 
турів; використання 3D-мапінгу як мультимедійної 

технології відтворення етапів створення 
внутрішнього інтер'єру в просторі і часі 
Здійснення промоційних кампаній з використанням 
таких інструментів: залучення до промоції 
дерев’яних храмів та проекту лідерів думок, 
проведення престурів, турів для представників 
туристичних операторів та блогерів, видання 
промоційної поліграфічної продукції, 
розповсюдження пресрелізів та пресанонсів, 
поширення інформації через туристично-
інформаційні центри, створення та поширення 
промоційних відео, проведення кампаній соціальної 
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реклами із використанням білбордів та сітілайтів, 
теле та радіо соціальна реклам, проведення 
тематичних фото та відеоконкурсів 
Цифровізація об’єктів маршруту, розроблення їх 
електронного реєстру 
Розробка тематичної гри-квесту 
Виготовлення  та встановлення охоронних дощок на 
об’єктах маршруту 
Створення циклу відеороликів для популяризації 
об’єктів маршруту 

 
Індикатори виконання Стратегії: 

1. Кількість туристів, що відвідують пам’ятки, осіб 

2. Сплата туристичного збору до місцевих бюджетів, тис. грн 
3. Кількість об’єктів, на яких здійснено реставраційні та ремонтні роботи, 

шт 

4. Кількість об’єктів, до яких забезпечено/підвищено просторову та 
інформаційну доступність, шт 

5. Кількість громад, на території яких здійснено заходи зі збереження та 
промоції об’єктів сакральної спадщини 

6. Кількість створених/удосконалених туристичних продуктів на базі 

об’єктів дерев’яної архітектури 
7. Кількість заходів, спрямованих на популяризацію об’єктів сакральної 

спадщини 

8. Кількість заснованих партнерств у сфері збереження та промоції 
об’єктів сакральної спадщини 
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8. Впровадження, моніторинг та оцінка результативності реалізації 

стратегії 
 

Відповідальність за розробку Стратегії Карпат, моніторинг результатів, 
координацію та уточнення заходів з її реалізації покладаються на  
консорціум партнерів у такому складі: 

• Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – 
Україна” 

• Закарпатська обласна рада 

• Івано-Франківська обласна рада 

• Львівська обласна рада 

• Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації 

• Управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної 
адміністрації 

• Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації 

• Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

• Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської 
обласної державної адміністрації 

• Управління туризму та курортів Львівської обласної державної 
адміністрації 

• ГО "Центр дослідження та збереження культурної спадщини” 

• Підкарпатське воєводство 

• Підкарпатська Регіональна Організація Туристична 
 

Стратегія базується на системі координації процесів стратегічного 
планування на міжнародному, центральному, регіональному та місцевому 
рівні, та узгоджується з програмними документами. 

 
Інструменти реалізації стратегії 

Основним інструментом реалізації Стратегії є план заходів з її 
впровадження. План заходів здійснюватиметься у два етапи - на 2021-2023 
роки та 2024-2027 роки і передбачає реалізацію проєктів, обсяги та джерела 

фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання. 
Заходи (проєкти) плану заходів будуть кооперуватися та координуватися із: 

▪ програмами та проєктами Міністерства культтури та інформаційної 
політики України. Зокрема у рамках ініціатив “Велика реставрація” та 
“Туристичні магніти” 

▪ програмами та проєктами плану заходів реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку в частині розвитку територій Карпатського регіону 
та міжрегіонального співробітництва;  

▪ програмами та проєктами планів заходів галузевих стратегій розвитку 
окремих областей; 

▪ проєктами планів заходів державних цільових програм, зокрема 
Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 
роки; 

▪ Програмою підтримки ініціатив місцевих карпатських громад; 
▪ проєктами і програмами Українського культурного фонду. 

Проєкти плану заходів Стратегії також будуть скоординовані із проєктами 
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Дунайської транснаціональної програми та проєктами програм 

транскордонної співпраці на 2021-2027 роки (Польща-Білорусь-Україна, 
Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія, Румунія-Україна). 

 
 

Джерела фінансування реалізації стратегії  
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за 

рахунок: 

▪ коштів із національних бюджетів, галузевих (міжгалузевих) державних 
цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої 
влади, що спрямовуються на розвиток культурної спадщини та туризму у 

реґіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим 
бюджетам; 

▪ коштів обласних та місцевих бюджетів;  

▪ коштів міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги 
ЄС; 

▪ коштів інвесторів, власних коштів підприємств; 
▪ благодійних внесків;  
▪ коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.  

Конкретні обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових 
ресурсів, необхідних для виконання Стратегії визначені у Плані заходів з її 

реалізації. Передбачається, що фінансове забезпечення реалізації стратегії 
буде здійснюватися на умовах співфінансування проєктів коштів обласних 
та місцевих бюджетів з коштами державного бюджету та міжнародної 

технічної допомоги.  
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9 Узгодженість стратегії з програмними та стратегічними 

документами 
 

Стратегія базується на системі координації процесів стратегічного 
планування на міжнародному, центральному, регіональному та місцевому 
рівні, та узгоджується з програмними документами. 

Таблиця 5 

Назва 

стратегічного 
документу 

Положення стратегічного документу 

Державна 
Стратегія  
регіонального 

розвитку на період 
до 2020 року 

• Ціль 1.  Підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів. Операційна ціль: 
створення умов для поширення позитивних процесів 
розвитку міст на інші території, розвиток сільської 
місцевості. Операційна ціль: підвищення 

ефективності використання внутрішніх факторів 
розвитку регіонів.  

План заходів 
на 2018-2020 роки з 

реалізації 
Державної 
стратегії 

регіонального 
розвитку на період 

до 2020 року 

• п. 9. Врегулювання на законодавчому рівні 
питання інтеграції національної туристичної сфери в 
туристичний простір Європейського Співтовариства, 
розвитку конкуренції на ринку туристичних послуг, 
підвищення якості надання туристичних послуг. 

• п. 29. Створення необхідних організаційних, 
правових та фінансових передумов для сталого 
розвитку гірських територій України, підвищення їх 
конкурентоспроможності, поліпшення якості життя 
та економічного благополуччя населення, що на них 
проживає. 

Державна програма 

розвитку регіону 
українських Карпат 
на 2020-2022 роки 

• п. 9. Розвиток сільського та екологічного 
туризму 

• п. 10. Збереження та підтримка історико-
культурної спадщини 

Стратегія 
розвитку туризму 

та курортів на 
період до 2026 
року 

Цілі: 

• створення конкурентоспроможного 
національного туристичного продукту на засадах 
системної маркетингової діяльності, спрямованої на 
чітке позиціонування різних видів туристичних 
продуктів, адаптованих до вимог і очікувань 
споживачів; 

• системне підвищення якості інфраструктури 
курортів та рекреаційних територій шляхом 
виконання комплексної програми поетапного 

вдосконалення матеріально-технічної бази з 
використанням можливостей кластерних моделей, 
державно-приватного партнерства та соціального 
замовлення. 

Стратегія розвитку 
Львівської області 

на період 2021-
2027 років 

Ціль 3: збалансований просторовий розвиток. 
Операційна ціль 3.3: стимулювання економічного 
розвитку сільських та гірських територій 
Ціль 5: туристична привабливість. Операційна ціль 
5.1: Підвищення атракційності та інфраструктурного 
забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту 
та рекреації. Операційна ціль 5.2: Підвищення якості 
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регіонального туристичного продукту та його 
просування 

Програма 
"Охорона, 

збереження і 
популяризація 

історико-
культурної 
спадщини у 

Львівській області 
на 2021-2025 роки" 

Напрямок 1. Збереження, дослідження та 
реставраційні роботи на об'єктах культурної 
спадщини 
Напрямок 2. Комплексна реставрація пам'яток 
Львівщини, внесених до списку об'єктів Світової 
спадщини ЮНЕСКО 
Напрямок 3. Популяризація культурної спадщини 
Львівщини 

Програма розвитку 
туризму та курортів  
у Львівській області 

на 2021 – 2025 роки 

Напрямок: створення і просування регіональних 

туристичних магнітів, пропозицій, формування 

позитивного іміджу Львівщини як привабливої 

туристичної та курортної дестинації. 

Напрямок: підвищення якості регіонального 

туристичного продукту. 

Напрямок: забезпечення комплексного розвитку 

туристичних магнітів і територій, зокрема створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій у 

розбудову туристичної та курортної інфраструктури. 

Регіональна 

стратегія розвитку 
Закарпатської 

області на період 
2021 – 2027 років 

Ціль 1: збереження та розвиток людського та 
соціального капітал. Операційна ціль 1.3: збереження 
регіональних об’єктів і територій історико-культурної 
спадщини 
Ціль 2: прискорення досягнення 
конкурентоспроможності та інноваційності 
регіональної економіки. Операційна ціль 2.2: розвиток 
туристичної та оздоровчої сфери. Операційна ціль 
2.3: підвищення конкурентоспроможності ключових 
секторів регіональної економіки 
Ціль 5: забезпечення сталого розвитку сільських та 
гірських територій в умовах системних реформ. 
Операційна ціль 5.3: підтримка економічної 
активності на сільських територіях 

Програма охорони 
культурної 
спадщини 
Закарпатської 
області на 2021 – 
2023 роки  

Напрям 4. Дослідження і промоція культурної 
спадщини 

Програма розвитку 
туризму і курортів у 
Закарпатській 
області на 2021 – 
2023 роки  

Захід 3.5. Підвищення рівня інвестиційної, соціальної 
привабливості та впізнаваності історико-культурних 
об’єктів.  

Стратегія розвитку 
Івано-Франківської 
області на 2021-2027 
роки 

Ціль 1. Конкурентоспроможна економіка на засадах 
смарт-спеціалізації. Операційна ціль 1.3. Розвиток 
туристично-рекреаційної сфери 
Ціль  3. Створення комфортних та безпечних умов 
проживання на території Івано-Франківської області. 
Операційна ціль 3.2. Розвиток соціальної 
інфраструктури та інклюзії 
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Регіональна цільова 
комплексна 
програма “Культура 
Івано-Франківщини” 
на 2021 рік 
 

Підпрограма 
Збереження культурної спадщини. 
Захід 
2.1.  Здійснення ремонтно-реставраційних робіт 
пам’яток (об’єктів) культурної спадщини. 
2.2.   Здійснення ремонтно-реставраційних робіт  
об’єктів ЮНЕСКО та їх утримання. 
2.5. Популяризація об’єктів культурної спадщини – 
проведення семінарів-навчань з питань охорони 
культурної спадщини. Видання друкованої продукції 
в сфері охорони культурної спадщини. 

Регіональна цільова 
програма розвитку 
туризму в Івано-
Франківській області 
на 2021 рік 
 

Розділ 1.  
1.1. Сприяння реалізації великих інфраструктурних 
проєктів у сфері туризму 
1.2. Розвиток туристичної навігації (встановлення 
(оновлення) туристично - інформаційних вказівників, 

знаків, стендів та інших конструкцій) 
1.5. Сприяння збереженню та облаштуванню об’єктів 
природної і культурної спадщини (у т. ч. пам’яток 
ЮНЕСКО) 
1.6. Підтримка створення (оновлення) туристичних 
маршрутів (шляхів), екологічних стежок. 
Облаштування і ремонт туристських притулків 
Розділ 2. Туристичний маркетинг 
2.2. Організація та участь у нарадах, круглих столах, 
семінарах, конференціях тощо з питань розвитку 
туризму 
2.7. Створення і підтримка цифрових продуктів. 
Просування туристичних ресурсів у мережі Інтернет 
та соціальних медіа 
2.9. Організація та сприяння проведенню навчальних 
і просвітницьких заходів (семінари, тренінги та ін.) 
для суб’єктів туристичної діяльності 

Рамкова конвенція 
про охорону та 

сталий розвиток 
Карпат 

• Стаття 9.1: сторони вживають заходів для 
сприяння сталому туризму в Карпатах, який 
приносить користь для місцевого  населення та 
базується на неповторній природі, ландшафтах та 
культурній спадщині Карпат, та посилюють з цією 
метою співпрацю. 

• Стаття 11: сторони проводять політику, 
спрямовану на збереження та підтримку культурної 
спадщини та традиційних  знань місцевого 
населення, виробництва та продажу місцевих  

виробів, предметів мистецтва та народної творчості. 
Сторони спрямовують свої зусилля на збереження 
традиційної     архітектури, особливостей 
землекористування, місцевих порід домашніх тварин 
та різноманіття культивованих рослин і стале 
використання диких рослин у Карпатах. 
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Стратегія розвитку 
Підкарпатського 
воєводства до 2030 

року 
 

• Ціль 2  Людський і соціальний капітал:  

2.3. Культура та культурна спадщина 

Розвиток культурних форм та інституцій з 
урахуванням наявної спадщини та вимог сучасності 

• Ціль 3 Інфраструктура сталого розвитку та 
навколишнє середовище 

3.4. Розвиток інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури в регіоні 

Розвиток якісної інформаційно-комунікаційної 
мережі для забезпечення можливостей розвитку 
воєводства та доступності послуг 

• Ціль 4. Доступність послуг 

4.4. Побудова та розвиток партнерства для 

розвитку воєводства 

Об’єднання потенціалів та налагодження 

партнерських відносин, а також практична реалізація 
організаційно-технічних рішень, зміцнення процесів 
підтримки соціально-економічного розвитку регіону 

4.5. Надрегіональне та міжнародне співробітництво 

Розвиток макрорегіонального та транскордонного 

партнерства з метою підвищення 

конкурентоспроможності регіону і використання 

можливостей розвитку 

 

 

 
 
 

 

 

 


