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Розглянуто особливості розвитку фестивального туризму з 

використанням оборонних споруд на теренах Львівської області. 

Описано оборонні споруди Львівщини з огляду їх використання для 

організації подій, зокрема фестивалів. Розглянуто основні 

фестивалі регіону, які відбуваються у замках та фортецях 

Львівської області. 

 

Фестивальний туризм відносно нове поняття в туристичній 

термінології. Фестивалі збуджують інтерес населення до пізнання 

рідної країни, її історико-культурних та природних пам’яток в 

усучасненій формі із залученням музики, майстер-класів, 

реконструкцій минулих подій та інших перфомансів. 

 Важливу роль в організації фестивального туризму відіграє 

локація, на якій проводиться захід. Вона є його невід’ємною 

частиною, разом з тим залишаючись, зазвичай, і окремою 

туристично привабливою ділянкою. 

Активно в організації фестивального туризму 

використовуються і оборонні споруди. На їх територіях 

проводяться лицарські турніри, музичні заходи, літературні та 

кінофестивалі тощо. 

Безумовно аби забезпечити належне проведення фестивалів 

та раціональне використання пам’яток, яким вже чимало років, слід 

шукати шляхи покращення їх взаємофункціонування та об’єктивно 

оцінювати перспективи розвитку. У цьому контексті важливим і 

актуальним є дослідження розвитку фестивального туризму з 

використанням оборонних споруд, на території Західної України, та 

Львівщини зокрема [1]. 
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Найбільша кількість замків, фортець та оборонних 

монастирів збереглася до нашого часу на заході України. На 

теренах Львівської області зосереджено такі замки, як Олеський 

(ХІV–ХVІІІ), Золочівський (ХVІІ ст.), Підгорецький (ХVІІ ст.), 

Свірзький (ХV–ХVІ ст.), Жовківський (ХVІ–ХVІІ ст.), 

Поморянський (ХVІ–ХVІІ ст.), Бродівський (ХVІІ ст.), 

Старосільський (ХVІ–ХVІІ ст.), Добромильський (ХVІ ст.). 

Цікавим та унікальним обʼєктом є скелі в с. Урич Сколівського р-

ну, на яких розміщувалася давньоруська деревʼяна фортеця 

Тустань. На Львівщині збереглися ансамблі старовинних 

монастирів, найбільш цінні з яких знаходяться у Лаврові (XIII-ХІХ 

ст.), Підкамені (ХV-ХVШ ст.), Крехові (ХVІІ-ХVІІІ ст.), Підгірцях 

(XVIII ст.) тощо [2, 11]. 

Розглянемо основні фестивалі, що відбуваються з 

використанням оборонних споруд Львівщини. 

Підгорецький замок – фестиваль «На межі тисячоліть». 

Мурований замок заснував у 1635 р. коронний гетьман 

Станіслав Конецпольський на місці давніших укріплень, що 

належали родині Підгорецьких [2].  

У 2013 р. замок прийняв на своїй території фестиваль «На 

межі тисячоліть». «На Межі Тисячоліть» – це захід, присвячений 

українській пісні, історії, традиціям і мистецтву, що створений для 

підтримки української культури та збереження історико-культурної 

спадщини. Щорічне дійство присвячене окремій, щораз іншій 

пам’ятці архітектури.  

В рамках акції відбуваються тематичні круглі столи та 

презентації, на які запрошені спеціалісти у галузях архітектури, 

живопису та скульптури, меценати, громадські діячі та журналісти 

[1]. 

Олеський замок – етнофестиваль «Олеський замок». 

Олеський замок – яскрава історико-архітектурна памʼятка 

XIV-XVII століть, один із найбільш відвідуваних туристичних 

об'єктів, невід'ємна складова туристичного маршруту «Золота 

підкова Львівщини».  

Зараз тут також розвивається фестивальний туризм у вигляді 

етнофестивалю «Олеський замок». У програмі фестивалю завжди 

присутні виступи аматорських колективів Надбужжя та гостей 

фестивалю, виставка-продаж виробів народно-ужиткового 
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мистецтва, культурно-мистецька презентація сільських та 

селищних рад, святковий феєрверк [7]. 

Жовківський замок – «Коляда у Жовківському замку» 

Замок у Жовкві — памʼятка архітектури епохи ренесансу.  

Побудували замок на замовлення Станіслава Жолкевського в 

1594—1606 роках [11].  

Також замок став місцем проведення фольклорного дійства 

«Коляда у Жовківському замку», що організовується Державним 

історико-архітектурним заповідником та відділом культури і 

туризму Жовківської райдержадміністрації. 

Різдвяна коляда проводиться у внутрішньому подвірʼї замку. 

У програмі фестивалю присутні традиційні різдвяні колядки та 

вертепи, що надають замковому святу особливої атмосфери [4]. 

Тустань – Фестиваль української середньовічної культури 

Тустань — ранньосередньовічна наскельна фортеця-град і 

митниця ІХ—ХІІІ ст., давньоруський наскельний оборонний 

комплекс, поблизу с. Урич Сколівського р-ну. Також Тустань місце 

проведення фестивалю середньовічної культури. Фестивальні 

майданчики уже традиційно діють на території заповідника 

«Тустань» біля скель. «Ту Стань!» – цікавий фестиваль саме 

української середньовічної культури.  

На відвідувачів тут чекають імпровізовані подвір’я, на яких 

можна познайомитися із технологіями виготовлення та обробки 

основних матеріалів; бої воїнів-русичів, моноголо-татар та балтів; 

виступи вуличних музикантів; штурм фортеці та багато іншого [5].  

Добромильський замок – лицарський турнір «Меч 

Добромильського замку».  

Замок в Добромилі зведено на місці деревʼяного у другій 

половині XVI ст. Споруда розташована на високій крутій горі 

Сліпій (556 м над рівнем моря).  

Щороку тут відбувається турнір «Меч Добромильського 

Замку». Метою даного заходу є відродження інтересу громадян до 

власної історії, а також до памʼяток архітектури, про які на даний 

час мало відомо. У програмі фестивалю бугурти, лицарські бої 5 на 

5, лицарські поєдинки один на один в номінації щит-меч, конкурс 

історичного костюму, середньовічні танці, нічний бенкет [9]. 

Замок у Старому селі – фестиваль «Захід», «Старе Село». 

Замок в Старому Селі – памʼятка архітектури XVI-XVII ст., 
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має форму неправильного п’ятикутника площею понад два гектари 

[3]. 

У 2009 р. на теренах замку відбувся перший міжнародний 

фестиваль сучасної музики STARE SELO. На сцені виступали 

легенди світових танцполів, приїзд яких в Україну  став 

справжньою сенсацією. Три дні різноманітної музики нон-стоп. 

У замку проходив у 2010 р. Фестиваль ЗАХІД–2010. Рішення 

провести фестиваль в замку було прийнято з метою розвитку та 

популяризації туристичної цікавості до пам’яток архітектури. 

Підтримка української музики, літератури, мистецтва в загальному 

є визначальною метою фестивалю, також метою є популяризація 

активного відпочинку молоді та розвиток туристичної 

зацікавленості регіоном [8]. 

Задля раціонального використання оборонних споруд  

Львівщини у фестивальному туризмі ми пропонуємо: 

- провести комплексний благоустрій прилеглої території та 

території замкових подвірь; 

- щодо втрачених споруд пропонується відтворення 

найосновніших з них, які дали б можливість максимально 

розглянути споруду у її первинному вигляді; 

- створити багатофункціональні музейно-рекреаційні обʼєкти, 

які би складалися з цілої системи взаємопов'язаних тематичних 

експозицій, зміст яких відображатиме всі основні функції 

життєдіяльності середньовічних фортець; 

- пристосувати частину замкових приміщень під: невеликі 

ресторани;  магазини-виставки сувенірної та мистецької 

продукції; діючі замкові кузні. 

- доповнити  атмосферу загадковості середньовічних замків 

можуть реставровані підземні ходи – так звані "потерни", що вели 

до підвалів башт, в одному з яких міг би розміститися тир для 

стрільби з середньовічних луків та арбалетів. 

- покращити туристичну інфраструктуру. 

На нашу думку, у Західному регіоні є унікальна можливість 

відбудувати структуру історичних середмість, а замкам, таким 

чином, підпорядкувати історичне середовище та раціоналізувати 

їхнє використання у фестивальному туризмі. 
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