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УДК 65.050 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Подорож з релігійними цілями ― найдавніший вид туризму, що 

має глибокі історичні корені. Одними з перших туристів були 

середньовічні прочани. У силу релігійних переконань або цікавості 

щодо своєї або чужої віри, люди у всьому світі подорожують, щоб 

відвідати Святу Землю, Ватикан, Мекку, монастирі та інші святі місця. 

Паломництва відбувалися і відбуваються, щоб позбутися хвороб, 

уникнути нещастя, спокутувати гріхи. Паломники з Англії в XIV–

XV століттях здійснювали подорожі в основному в Рим, Єрусалим. 

Найчастіше їх подорожі були пов'язані з серйозними труднощами. 

Починаючи з 1388 англійські пілігрими, за наказом короля Річарда II, 

зобов'язані були отримати і мати при собі спеціальні дозволи, прообраз 

сьогоднішнього паспорта. Одні паломники подорожували з міркувань 

віри, багато інших відправлялися просто з любові до подорожей, 

очікуючи знайти спілкування з веселими супутниками, розваги в 

придорожніх харчевнях та інші задоволення. Паломництво має місце і 

зараз. Багато віруючі їдуть до Єрусалиму вклонитися Гробу 

Господньому. Прихильники ісламу їдуть у хадж до Мекки [3, с. 24].  

Релігійний туризм відіграє велику роль в системі міжнародного і 

внутрішнього туризму. Люди відправляються в паломничні та 

екскурсійні поїздки по святих місцях і релігійним центрам. Вони 

прагнуть взяти участь у релігійних церемоніях, помолитися, зробити 

жертвопринесення. 

Релігійний туризм є складовою частиною сучасної індустрії 

туризму. У нього є різновиди: паломництво й пізнавальні тури 

релігійної спрямованості. 

Релігійні туристи і в першу чергу прочани пускаються в подорож, 

коли в них виникає потреба зробити щось більше, ніж звичайні 

культові дії в умовах звичайного середовища їх проживання. Люди 
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відправляються в поїздки по святим місцям з різними мотивами: 

помолитися, вирішити особисті проблеми, знайти собі відповідну 

релігію, духовну школу і систем. Об'єктами залучення релігійних 

туристів є святі місця та центри релігій. При міжнародних поїздках 

туристу слід пройти митні, валютні, візові та інші формальності. На 

українському ринку туризму вже сформувались фірми, що займаються 

практичною організацією паломницьких поїздок і екскурсантів і 

спеціалізуються на наданні послуг в області релігійного туризму 

[3, с. 25]. 

В Україні функціонує демократичне законодавство про свободу 

совісті та релігійні організації, яке убезпечує українське суспільство 

від міжконфесійних конфліктів[4]. Етнічність України збалансовується 

низкою законодавчих актів, які відповідають стандартам 

міжнародного, зокрема європейського, законодавства. Це забезпечує 

міжконфесійну стабільність, гарантує українське суспільство від будь–

яких небажаних етноконфесійних трансформацій [4, с. 35]. Україна 

може слугувати добрим взірцем країни привабливої для релігійного, 

паломницького туризму. 

В Україні здавна приймали паломників в її святих місцях. 

І українські паломники відвідували святі місця в далеких від неї 

землях. Це не був туризм у сучасному розумінні цього явища. Але в 

ньому вже були закладені комунікативні, інформативні, соціальні та 

інші функції туризму. На українській землі, як засвідчують давні 

літописи і хроніки, побувало багато подорожуючих зі Сходу і Заходу 

[1, с. 221]. Їх приваблювала краса української природи, шляхетність 

душі українського народу, духовна величність Києво –Печерської і 

Почаївської лавр, Київської Софії, культурних і сакральних памяток 

інших регіонів України.  

Україна – багатонаціональна і багатоконфесійна країна, в якій 

налічується понад 70 різних релігійних течій. Міжконфесійні 

конфлікти в Україні, які, на жаль, подекуди існують, хоча їх географія 

і динаміка значно звузилася і впала за останні роки, не переростають 

(і, будемо сподіватися, не переростуть) в етнорелігійне протистояння 

[5, с. 10]. Запорукою цього є послідовна, цілеспрямована державно-

церковна політика Української держави, яка ґрунтується на 

конституційних положеннях і державних правових актах, що 

відповідають міжнародному праву і захищають свободу совісті, 

релігійні свободи та права всіх національних меншин, всіх громадян 

України ― як віруючих, так і невіруючих. Це створює сприятливі 

передумови та можливості для розвитку як вітчизняного, так і 

міжнародного паломницького туризму в Україні [5, с. 10-11]. 
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В Україні немає виявів релігійного екстремізму, який значно 

посилився в кінці другого тисячоліття і завдає шкоди 

міжнаціональним відносинам, співіснуванню різних народів, рас, 

культур, релігій, зокрема такому дієвому гуманітарному чиннику 

розвитку й утвердженню цього співіснування, як міжнародний туризм 

[2, с. 63]. Останнім часом терористичні акції релігійних екстремістів 

безпосередньо здійснюються проти туристів і туристських фірм та 

кампаній (Єгипет, Алжир, Ізраїль, Індія, Пакистан). У результаті 

етнічно–релігійних конфліктів цілі країни закриваються для 

міжнародного туризму, індустрія туризму в них занепадає, знищується 

його інфраструктура, а відтак виснажується державний бюджет, 

знижується життєвий рівень населення (прикладом може бути нинішня 

Югославія) [2, с. 65]. 

У різних регіонах України збереглися історично–культурні 

памятки християнства, ісламу, іудаїзму, караїзму та інших релігій і 

етносів. Вони притягальні, надто привабливі культурними і 

сакральними осередками для українців, євреїв, кримських татар, 

караїмів, кримчаків, інших вихідців з України та їхніх нащадків, які 

проживають нині за її межами [6, с. 6-7]. Останніми роками ці люди 

здійснюють приватні і неорганізовані паломницькі поїздки до місць, 

повязаних з памятними датами, подіями, визначними особистостями 

їхнього етноконфесійного минулого. 

Без перебільшення можна сказати, що сакральні тури – одне з 

найдорожчих в світі туристичних задоволень. Наприклад, 

двотижневий тур по сакральних місцях Шотландії з відвідуванням 

священних островів Іона і Кайе коштує $ 4325. В Україні туризм 

такого роду поки що не розвинений, в основному це дводенні поїздки 

до Почаєва або Києво–Печерську лавру – від 450 грн. плюс харчування 

[6, с. 8]. 

На терені України зустрівся та зімкнувся не лише православний 

Схід і католицький Захід, а й Схід і Захід у масштабному, 

геополітичному вимірі. Починаючи з середини XVI ст., від часів 

Реформації, Україна стає батьківщиною різних протестантських течій 

– лютеранства, кальвінізму, социніанства, згодом – баптизму, 

адвентизму, пятидесятництва, свідків Єгови, а сьогодні – різних 

харизматичних течій, неорелігій. Ще раніше на українській землі 

прижилися іудаїзм та іслам. Отже, нині маємо досить різнобарвну 

конфесійну карту України [7, с. 29]. Тут пускають коріння, знаходять 

прихильників і послідовників нові християнські та нехристиянські 

течії, відгалуження, групи, іноді досить екзотичні, далекі від 

національної традиції та культури. 
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У правовій державі, демократичному суспільстві гарантується 

вільний світоглядний, віросповідний вибір, якщо він не виходить за 

межі загальнолюдської етики, не перешкоджає утвердженню сутнісних 

сил людини, інтелектуальному, моральному розвитку особи, 

цивілізованому співжиттю громадян. 

Національні культури, конфесійні відмінності, світоглядний 

плюралізм не повинні (і не можуть) в Україні бути підґрунтям для 

релігійного екстремізму і етнорелігійної ворожнечі. Бо ж християнська 

культура, що Грунтується на Євангелії, має спільні корені з культурою 

іудейською, що грунтується на Торі, та ісламською, яка в Корані 

увібрала багато сакральних сюжетів Старого та Нового Заповітів 

Біблії. Всі вони доповнюють одна одну і в багатьох аспектах не лише 

провіденціальному й есхатологічному, а й культурологічному й 

етичному ― можуть гармоніювати між собою. Отже, Україна ― 

перспективна, безпечна та приваблива країна для розвитку 

міжнародного паломницького туризму [7, с. 30-31]. 

Регіонами активного міжнародного паломницького туризму в 

Україні можуть бути: 

1. Крим (тут зосереджені памятки християнства і 

дохристиянських релігій, іудаїзму, ісламу, караїзму); 

2. Умань, Бердичів, Меджибіж, Тараща, інші міста, повязані з 

історією хасидизму, захороненням цадиків ― святих, глав 

хасидистських громад, які відвідують щорічно десятки тисяч прочан–

хасидів з США, Ізраїлю. Хасидизм-духовний феномен українського 

єврейства, що був своєрідною реакцією на трагічні для євреїв подій 

Хмельниччини і Коліївщини, може і повинен стати новою сторінкою 

толерантних християнсько-іудейських, україно-єврейських 

взаємовідносин; 

3. Галичина, Буковина, Закарпаття ― пограниччя латинської і 

візантійської культури, перехрестя західного і східного християнства; 

регіон, в якому збереглися «святі місця» католицизму, православя, 

іудаїзму, протестантизму, вірменської церкви, ознайомлення з якими 

матиме не лише туристсько-пізнавальне, а й насамперед екуменічно-

гуманістичне значення; 

4. Низка міст обласного і районного підпорядкування 

(Вінниччина, Житомирщина, Хмельниччина, Волинь) відтворюють 

національну і сакральну культуру княжої доби і середньовіччя 

(українського бароко), співжиття католицького і православного світу; 

відтворенням багатої героїчної, сакральної, культурної минувшини 

українського народу може стати кільцевий туристський маршрут 

Острог – Пересопниця – Берестечко ––Володимир-Волинський; 
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5. Новим туристським прочитанням славнозвісного твору Олеся 

Гончара «Собор» може стати туристський маршрут у степову Україну 

до святинь Запорозької Січі; 

6. Туристське відтворення шляху «від варяг у греки» поверне 

історичну память до витоків Київського християнства, до знакових 

постатей української християнської історії та доленосних подій, 

повязаних із запровадженням християнства, ― першої княгині–

християнки Ольги і рівноапостольного Володимира Великого; Київ, 

Чернігів, інші міста центральної України в перспективі розвитку 

міжнародного (та й внутрішнього, загальноукраїнського) туризму 

можуть і повинні стати, завдяки зосередженням у них історико–

культурних і сакральних памяток, своєрідним туристським засвоєнням 

багатої української дохристиянської і християнської культури і 

духовності. 

В Україні релігійний туризм в даний час недостатньо розвинений. 

Збережені до наших днів культові споруди можуть служити 

важливими об'єктами релігійного туризму і паломництва в сучасній 

Україні. Серед них є пам'ятники різних епох, починаючи з XII – XIII 

ст. і закінчуючи XIX ст.,іщо відображають всю історію українськлшл 

культового зодчества, нерозривно пов'язану з історією та культурою 

Київськой Русі. 
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