
УДК 338.48-6-2-57(477):338.486.41 

О.Ю. Бордун, к.г.н., доцент1  

В.Р.Монастирський, к.г.н., доцент2 

 

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В 

«ЮВІЛЕЙНИЙ РІК БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ» 

 

Висвітлено актуальність використання історико-культурної спадщини як ресурсної 

основи релігійного туризму. Виявлено та систематизовано теоретико-методологічні 

основи нового альтернативного виду туризму – релігійного туризму, його потенційні 

можливості та територіальний аспект розвитку. Запропоновано конкретні рекомендації 

щодо перспективного розвитку релігійного туризму України у зв’язку з проголошенням 

Католицькою церквою «Року Божого Милосердя».  
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ВСТУП 

Релігійний туризм у країнах колишнього соціалістичного простору 

почав розвиватись порівняно недавно, оскільки майже півстоліття 

комуністичне правління викорінювало релігію. За таких умов релігійні 

святині в кращому випадку перетворювали на музеї, а в гіршому – на склади. 

Але після довгих років боротьби, атеїстичний режим прийшов до розуміння 

значної ролі церкви для побудови держави і відновив релігійне життя у всіх 

пострадянських країнах. Великі перспективи у розвитку релігійного та 

паломницького туризму відкриваються і перед Україною, яка знаходиться на 

перехресті православного Сходу і католицького Заходу. Наша країна є 

духовним центром для багатьох світових релігій і їх відгалужень. Це дає 

змогу й українцям на батьківщині і за її межами шукати шляхів очищення 

душі і сприйняття світу у вищому духовному сенсі. Розвитку паломницького 

туризму в нашій країні сприяє наявність безлічі християнських святинь, 
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невисока вартість таких програм і, зрозуміло, потреба сучасної людини в 

духовній підтримці. Окрім прочан – представників основних релігій, зростає 

кількість українців, так само як і вихідців із західних країн, що є 

послідовниками духовних учителів, різних шкіл і напрямків, відвідувачами 

семінарів і тренінгів, спрямованих на духовний розвиток і самопізнання 

людини. Розвиток паломницького туризму в цілому відкриває перед 

людством нову еру, нові духовні можливості, гармонію й мир в світі.  

Дослідження проблем становлення та розвитку релігійного туризму 

України, як окремого виду туризму, проводиться відомими туризмознавцями: 

О.О. Любіцевою [6], М.П. Мальською [7]. Історія паломництва розглядається 

А.Ю. Александровою, М.Б. Біржаковим. Питанням класифікації і типології 

паломництва присвячені праці М. Мюллера, Т.Т. Хрістова, А. В. Бабкіна, 

О.О. Любіцевої [6], С.П. Романчик, П.Л. Яроцького [4]. Проте, новітні 

тенденції спрямування туристичних потоків з релігійною метою спричинені 

відкриттям «Дверей Божого милосердя» в українській науковій літературі ще 

не досліджувалося. 

Тому актуальним є ґрунтовне вивчення геопросторової організації 

сакральних об’єктів України, настоятелі яких на заклик Папи Франциска 

відкрили «Двері Божого милосердя» і таким чином отримали суттєвий 

чинник збільшення потоків прочан та туристів з релігійно-культурною 

метою.  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Особливістю дослідження релігійної тематики є використання 

церковних догм, декретів та інших атрибутів. Найсвіжішим матеріалом для 

даного наукового дослідження послужив Декрет Католицького Папи 

Франциска з Проголошення Надзвичайного року Божого милосердя 

впродовж якого у всіх помісних церквах католицького обряду 

відправляються спеціальні молебні Божого милосердя, а у визначених 

храмах, які володіють особливими релігійними цінностями відкриті Двері 

Милосердя для здійснення спеціального обряду очищення вірних. Ці 



сакральні святині отримують додатковий бал до традиційної універсальної 

бальної оцінки релігійних об’єктів для розвитку паломницького туризму. В 

той же час, проводячи оцінку потенціалу для потреб туризму, обов’язковою 

умовою є врахування всіх параметрів, що дозволяє подати конкретні 

пропозиції щодо туристичного освоєння досліджуваних об’єктів. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Релігійний туризм – це особливий вид туризму, який сприяє 

поглибленню розуміння та терпимості між різними релігіями. Незалежно від 

віросповідання, кожна людина хоч раз у житті повинна відвідати святі місця. 

Україна – країна, в якій релігійний туризм має глибокі корені та тисячолітні 

традиції, тут поважають релігійні традиції і регулярно здійснюють 

паломництва. Перш за все, релігійний туризм пов’язаний з відвідуванням 

«святих місць» і релігійних центрів. Це ознайомлення як з визначними 

культовими об’єктами своєї релігії так і з іншими релігійно-культовими 

традиціями різних регіонів планети. А по-друге, поєднання відвідувань 

релігійних об’єктів з цікавими та пізнавальними екскурсійними програмами 

розширює кругозір і сприяє більш глибшому сприйняттю духовної та 

історичної спадщини народів різних країн світу та розуміння суті їхньої 

релігії. Релігійні тури – це пізнавальні поїздки з ціллю знайомства з 

релігійними пам’ятками, історією релігії і релігійною культурою. Релігійний 

туризм як окремий вид туризму має свої підвиди: екскурсійно-релігійний, 

паломницький та науковий туризм з релігієзнавчими цілями. 

Екскурсійний туризм релігійної тематики має широкі можливості на 

майбутнє. Включаючи огляд релігійних святинь в екскурсійні маршрути, 

туристичні підприємства формують туристичні потоки екскурсійного 

туризму релігійної тематики. Звичайно такі поїздки є менш тривалими, ніж 

паломництва віруючих, вони розраховані на дітей і дорослих, 

організовуються в будь-яку пору року і не прив’язані до культових свят. 

Якщо для віруючого важливим є духовний момент, то туристи вирушають до 

Святих місць переважно з культурно-пізнавальною метою, спеціально 



духовно і фізично не готуючись до поїздки. Інколи в деяких турах одночасно 

можуть брати участь як паломники, так і туристи. Згідно з маршрутом, вони 

відвідують культові святині та архітектурні пам’ятники минулого. 

Організація таких турів вимагає детальної підготовки. Досить скрупульозно 

слід добирати групу, щоб в неї не потрапили люди, яким абсолютно чужі віра 

та повага до Святих місць.  

Науковий туризм з релігієзнавчими цілями притаманний для наукової 

сфери, що досліджує особливості різних релігій. Науковці прямують до 

центрів не тільки монотеїстичних релігій, а й у місця з багатим 

політеїстичним минулим. Це насамперед Єгипет, а також Італія і Греція. 

Особливий науковий релігієзнавчий інтерес становить Схід: Індія, Китай, 

Японія. Поїздки фахівців, хоч і не є численними, але розширюють географію 

релігійного туризму [6]. 

Паломницький туризм – це підвид релігійного туризму, який 

притаманний людям глибоко віруючим, а не просто зацікавленим у 

спогляданнях храмів та монастирів. Відвідини храмів і богослужінь 

заспокоюють душу, збагачують внутрішній світ і відроджують сили людини. 

У турах люди мають можливість побачити і вшанувати головні українські 

святині, відвідати богослужіння, взяти участь у хресній ході та ін. Вони 

зустрічаються з одновірцями, що надихає їх. Це відмінний спосіб лікування 

душевних ран за допомогою цілющої сили молитви в храмах і чудотворних 

ікон. Такі враження залишають екскурсії в християнські святині України: 

Почаїв і Зарваницю, Києво-Печерську та Унівську лаври та інші святі місця . 

Паломництво бере свій початок з часів перших християн, що 

здійснювали поїздки на Святу Землю в Середньовіччя і привозили звідти 

пальмову гілку. Паломництво ми можемо розуміти як подорож людей, яку 

вони здійснюють для поклоніння святим місцям. До здійснення паломництва 

людей спонукає багато різних мотивів. Це бажання зцілитися від фізичних 

або духовних недуг, помолитися за рідних і близьких, знайти благодать, 

набратися сил, зробити яку-небудь роботу (будівництво, прибирання 



території монастиря, храму, ашрама (духовного центру) і т.д.). Паломництво 

може бути обумовлено також прагненням виказати подяку вищим силам за 

блага, послані ними, проявити відданість вірі, випробувати власні наміри і 

здібність до подвижництва, знайти сенс життя [4]. 

Релігійна традиція українського народу та наявні сакральні ресурси 

сприяють формуванню стійкого попиту на паломницькі тури та формуванню 

в нашій країні ринку релігійного туризму. Іноземними споживачами 

вітчизняного турпродукту в релігійному туризмі виступають євреї з різних 

країн, що приїжджають до місць поховань видатних релігійних діячів та 

поляки, які напрямляються до католицьких святинь. Об’єктами паломництва 

переважно виступають храми Львова, Жовкви, Белза, Білої Церкви, 

Бердичева, Полонного та інших міст Західної України. Особливо актуальним 

є паломництво на весь 2016 рік, оскільки він оголошений Папою Римським 

Франциском – Ювілейним роком Божого милосердя. 

У Католицькій Церкві традиція проведення Святого Року була 

започаткована Папою Боніфатієм VIII у 1300 році. Церква надала 

єврейському ювілеєві духовне значення. Ювілей полягає у загальному 

прощенні, відпусті, доступному для всіх, у можливості відновити взаємини з 

Богом та з ближнім. Таким чином, Ювілейний Рік – це нагода для 

поглиблення віри та оновлення християнського свідчення. Ювілейний рік 

зустрічаємо у біблійній традиції. Це святий рік, який відбувався кожні 50 

років з метою відновлення рівності всіх синів Ізраїля, надаючи можливість 

сім’ям, які втратили майно, а навіть – свободу, через борги. У ювілейний рік 

багачі відпускали невільників та повертали їм землі, які були відібрані в 

якості запоруки. 

Спочатку передбачалося, що такий ювілей відбуватиметься кожні 100 

років. Але після 1475 року було вирішено, що для того, щоб кожне покоління 

мало змогу пережити Святий Рік, він випадатиме кожні 25 років. Досі таких 

звичайних ювілейних років було 26, останній з яких – Великий Ювілей 

Двотисячоріччя, проведений святим Іваном Павлом ІІ. 



Крім того, проводились надзвичайні святі роки. Такими були Ювілеї 

Відкуплення 1933 та 1983 років, проголошені Пієм ХІ та святим Іваном 

Павлом ІІ з нагоди 1900-ї та 1950-ї річниць пасхальних подій. Тепер же 

надзвичайний святий рік оголосив Папа Франциск, ставлячи у центрі його 

уваги Милосердного Бога, Який запрошує всіх повернутися до Нього. 

Святіший Отець Франциск проголосив Надзвичайний ювілейний рік 

Божого милосердя, який триватиме від 8 грудня 2015 року до 26 листопада 

2016 року Божого і закликав кожну помісну Церкву долучитися до участі в 

переживанні особливого моменту благодаті й духовної віднови. Початком 

Ювілею є відкриття так званих «святих дверей». Мова йде про двері, які є в 

кожній з чотирьох папських базилік Риму. Вони відкриваються лише під час 

Святого Року, натомість в інший час є замурованими. Обряд відкриття цих 

дверей вказує на те, що під час Ювілею для вірних доступний «надзвичайний 

шлях» до спасіння. 

На теперішній Ювілей Милосердя, який проголосив Папа Франциск, 

вперше відкриття святих дверей поширилося на всі дієцезії світу. До цього 

часу святі двері відкривалися тільки у чотирьох папських базиліках Риму. 

Важливим є також, що впродовж усього року відпуст пов’язаний із входом у 

ці двері, а тільки у останній день, коли двері будуть закриті – із виходом 

через двері. 

Логотипом Надзвичайного ювілейного року Божого милосердя 

прийнято твір о. Марка І. Рупніка, Т. І., що представляє короткий 

богословський підсумок теми милосердя. Автор опирається на дуже цінний 

для ранньої Церкви образ Сина, який бере на плечі загублену людину, що 

вказує на любов Христа. Образ виконаний таким чином, щоб показати 

Доброго Пастиря, який з великою любов’ю торкається глибини серця 

людини, перемінюючи її життя. Образ уміщений у формі, що називається 

«мандорла» (з італ. – мигдалина). Ця форма дуже важлива для давньої та 

середньовічної іконографії, бо вказує на поєднання в Христі двох природ − 

божественної та людської. Три концентричні овали трьох відтінків, що 



світлішають у зовнішньому напрямку, відображають рух Христа, який 

витягує людину з темряви гріха і смерті. Водночас заглиблення темнішої 

барви означає незбагненність любові Отця, який усе прощає (див рис.  1.). 

                                             

Рис.1. Логотип Святого Року Божого милосердя [10] 

Ще один символ, який нас супроводжуватиме впродовж цього року, – 

це чудотворна ікона з XVI століття Пречистої Діви Марії, яка так і зветься 

«Двері Милосердя». На прохання Папи Франциска ікона «Двері Милосердя» 

потрапила до Ватикану, щоб відкрити Рік Божого милосердя у Вселенській 

Церкві. 

«Милосердя двері» – це стародавня ікона, яка належить Греко-

Католицькій Церкві, і сьогодні зберігається у соборі Преображення в м. 

Ярославі у Перемисько-Варшавській архиєпархії УГКЦ в Польщі. 

Ярославська ікона «Милосердя двері» вважається чудотворною та 

коронована коронами святого Папи Івана Павла ІІ у 1996 році. 

Ікона «Милосердя двері» виставлялася під час урочистостей у Ватикані 

з нагоди відкриття надзвичайного Року Божого милосердя. У нашій Церкві 

ця ікона також є офіційною іконою Року Божого милосердя. Копії цієї ікони 

виставлені для вшанування в усіх катедральних соборах нашої Церкви. 

Дві помісні церкви України – Римо-Католицька та Греко-Католицька 

відкрили у найбільш шанованих святинях «Двері Божого милосердя», що 

стало додатковим стимулом відвідування цих сакральних споруд та 

поклонінню їхнім чудотворним іконам.  



Розміщення храмів України, де були відкриті Двері Божого милосердя 

зображено на картосхемі (див рис.2.) 

 

Рис. 2. Геопросторова організація храмів України, де були відкриті 

Двері Божого милосердя у 2016 році (опрацьовано автором) 

Найширше представлена мережа церков у Львівській архидієцезії 

Римо-Католицької церкви – 30 святинь з Дверима Божого милосердя. За нею 

слідують Київсько-Житомирська та Кам’янець Подільська з 16 та 15 храмами 

(див табл.1). 

Таблиця 1 

Кількість храмів України по римо-католицьких архидієцезіях, які 

відкрили Двері Божого милосердя 

Архидієцезії Всього Санктуарії Храми Санктуарії Богородиці 

Київсько-Житомирська 16 2 14 2 

Кам’янець-Подільська 15 5 10  

Львівська 30 7 23 2 

Луцька 3 1 2 1 

Мукачівська 7 0 7  

Одесько-Сімферопольська 7 0 7  

Харківсько-Житомирська 6 0 6  

Всього 83 15 69 5 

 



Оскільки Західна Україна довший час свого існування перебувала під 

впливом римо-католицького віровизнання, то на сьогоднішній день наявна 

широка мережа церков римо-католицького обряду на західних землях. Саме 

парохи цих святинь в першу чергу підтримують відкриття Дверей Божого 

милосердя в своїх парафіях, розуміючи важливість цієї процедури для 

віруючих громад та паломників з інших місць. Львівська архидієцезія 

відмічається найбільшою кількістю відкритих Дверей Божого милосердя на 

загально українському рівні (див.табл.2) .  

Таблиця 2. 

Римо-католицькі храми Львівської архидієцезії, де відкриті «Двері 

милосердя», 2016 р.[10] 

№ Назва деканату Назва храму 

1 Чернівецький деканат Базиліка Воздвиження Хреста Господнього в Чернівцях 

2  Храм Святого Архангела Михаїла в Садгорі 

3  Храм Преображення Господнього в Нижніх Петрівцях 

4 Чортківський 

Деканат 

Храм Святої Трійці в Борщeві 

5  Храм Матері Божої Святого Розарія в Чорткові 

  Святого Станіслава в Чорткові 

6 Городоцький деканат Храм Святого Станіслава у Щерці 

7  Санктуарій Матері Божої в Рудках 

8 Галицький деканат Храм Блаженного Якова Стрепи в Галичі 

9  Санктуарій Миру та Єдності у Більшівцях 

10 Івано-Франківський 

деканат 

Храм Христа Царя в Івано-Франківську 

11  Храм Матері Божої Святого Скапулярію в Снятині 

12  Санктуарій Блаженної Марти Вецької в Снятині 

13 Львівський Деканат Архикатедральна базиліка у Львові 

14  Санктуарій Святого Антонія з Падуї у Львові 

15  Храм Божого Милосердя Львів-Рясне 

16 Мостиський Деканат Храм Народження Святого Івана Хрестителя в Мостиськах 

17  Санктуарій Матері Божої Фатімської в Крисовичах 

18 Самбірський Деканат Храм Усікновення Голови Святого Івана Хрестителя в 

Самборі 

19  Храм Святого Мартина у Новому Місті 

20  Храм Преображення Господнього в Добромилі 

21 Стрийський Деканат: Храм Народження Пресвятої Діви Марії в Стрию 

22  Храм Усіх Святих у Ходорові 

23  Санктуарій Святого Хреста в Берездівцях 

24 Тернопільський 

Деканат 

Храм Божого Милосердя у Тернополі 

25  Храм Святого Станіслава у Кременці 

26  Храм Народження Святого Івана Хрестителя в Галушчинцях 



27 Золочівський Деканат Храм Успення Пресвятої Діви Марії в Золочеві 

28  Храм Воздвиження Святого Хреста в Бродах 

29 Жовківський Деканат Колегіум Святого Лаврентія в Жовкві 

30  Санктуарій Ісуса Конаючого в Милятині в Кам’янці Бузькій 
 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший 

Святослав відкрив в УГКЦ двері Божого милосердя, згідно з проголошеним 

Папою Франциском Роком Божого милосердя. З нагоди Року Божого 

милосердя підготовлений Патріаршою літургійною комісією Молебень до 

Христа Милосердного. Цей декрет набирає чинності 10 лютого 2016 року 

Божого.  

У кожній єпархії Української Греко-Католицької визначені храми, де 

був проведений обряд відкриття Дверей Божого милосердя. Греко-

католицький центр Львівської архиєпархії вирізняється кількістю проведених 

прощ серед всіх центрів України та здійснює загальне керівництво 

паломництвом Західної України, тому тут була визначена найбільша 

кількість храмів з Дверима Божого милосердя (див.табл. 3) 

Таблиця 3 

Греко-католицькі храми Львівської архиєпархії, де відкриті «Двері 

Божого милосердя», 2016 р. 

№ Назва храму Місцевість 

1 Архикатедральний Собор св..Юра М.Львів 

2 Гарнізонний храм свв..апп.Петра і Павла М.Львів 

3 Храм успення Пресвятої Богородиці С.Страдч 

4 Храм св..Миколая С.Глиняни 

5. Храм Собору Святої Богородиці С.Прилбичі 

6. Капличка з чудотворним джерелом С.Новосілки 
 

Обрані храми відзначаються історико-архітектурною та сакральною 

цінністю та багатством внутрішнього інтер’єру, так Архикатедральний Собор 

св..Юра вважається перлиною барокової архітектури 16-17 століття, 

Гарнізонний храм свв.апп. Петра і Павла є найбільшим храмом міста Львова, 

де відправлялись богослужіння під час військових подій. Внутрішнє 

оформлення становить історичну та культурну цінність (див.рис.3.).  

http://ugcc.ua/official/ugcc-today/rik_bojoho_myloserdya/moloben/moleben_do_hrista_miloserdnogo_76001.html
http://ugcc.ua/official/ugcc-today/rik_bojoho_myloserdya/moloben/moleben_do_hrista_miloserdnogo_76001.html


    

Рис.3. Двері Божого милосердя в Гарнізонному храмі апп. Петра і 

Павла, Львів, 2016р.(фото О.Бордун) 

Храми Львівської області в селах: Прилбичах, Глинянах та Новосілках 

відомі чудотворними образами та джерелами. Страдчанський храм є 

найбільшим відпустовим центром біля міста Львова, а чудотворне джерело 

с.Новосілки відоме багатьма випадками зцілення. 

Висновки. Стрімкому розвитку релігійного, та зокрема паломницького 

туризму України, сприяють релігійні організації та туристичні підприємства, 

які співпрацюють з релігійними центрами. На жаль, організоване 

паломництво не завжди доступне для тих, хто б хотів відвідати ті чи інші 

святі місця. Тому варто розвивати прочанський туризм в такому руслі, щоб 

щораз більше людей, незалежно від їхніх статків, відчували потребу й 

необхідність, бодай би раз в рік здійснити ту чи іншу прощу. Адже 

паломницька подорож – це прагнення до трансформації, до виходу за межі 

звичного способу життя і власне це спосіб радикально подолати власні 

недоліки. Особливо широкі можливості відкриваються перед бажаючими 



відвідати релігійні святині у Ювілейний Рік Божого Милосердя, 

проголошений Папою Франциском  на період з 8.12.2015 до 20.11.2016 року. 
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Abstract 

Purpose The Holy Door is now open in Rome and in all the dioceses of the world. All 

pastors are asked to facilitate additional opportunities for offering the Mystery of Reconciliation 

(Confession) to all the faithful and visitors. Designate a special time during the week to be 

available throughout the year to offer God’s mercy through Reconciliation. Factual 

recommendations are offered in relation to perspective development of religious tourism in 

Ukraine. 

Data @ Methods The feature of research of religious subjects is the use of church 

dogmas, decrees and other attributes. Foremost, аn Extraordinary Jubilee Year of Mercy has 

been proclaimed by Pope Francis for the period of December 8th, 2015 to November 20th, 2016. 

Pope Francis issued an Apostolic Letter ‘Misericordiae Vultus’ in which he invites us to reflect 

on mercy as an expression of the face of God. Pope Francis opened a special ‘Door of Mercy’ in 

St. Peter’s Basilica in Rome and asked that this be done in every diocese at the Cathedral, and at 

any parish or shrine frequented by pilgrims. Pope Francis said those who cross the Door of 

Mercy’s threshold are “called to enter into the merciful love of the Father with complete trust 

and freedom from fear”.  

Results The actual use of historical and cultural heritage as a resource basis of religious 

tourism are highlighted. The theoretical and methodological bases of a new alternative type of 
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tourism – religious, its potential abilities and territorial aspect of its development have been 

developed and systematized, especially in аn Extraordinary Jubilee Year of Mercy.  

. 

Key words: religious tourism, pilgrimage, excursion and cognitive tourism, 

scientifically-religious tourism, historical and cultural heritage. 

 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ УКРАИНЫ: ТЕНДЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОД "БОЖЬЕГО МИЛОСЕРДИЯ" 
Отражена актуальность использования историко-культурного наследия как 

ресурсной основы религиозного туризма. Выявлены и систематизированы теоретико-

методологические основы нового альтернативного вида туризма - религиозного туризма, 

его потенциальные возможности и территориальный аспект развития. Предложены 

конкретные рекомендации относительно перспективного развития религиозного туризма 

Украины в связи с провозглашением Католической церковью Года Божьего Милосердия.  

Ключевые слова: религиозный туризм, паломнический туризм, экскурсионно-

познавательный туризм, научно-религиозный туризм, историко-культурное наследие. 
 


