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У статті висвітлено питання ре-

сурсного та інфраструктурного забезпечення одного із трьох адміністративних
районів Львівської області, які відзначаються особливостями географічного
розташування, ресурсного потенціалу і
транскордонними можливостями. Проаналізовано історико-культурні, релігійні та природні ресурси Жовківського
району, а також їх використання у рекреаційно-туристичній діяльності. Крім
цього, охарактеризовано сучасний стан
закладів розміщення і закладів харчування, які використовуються для потреб
туристів і рекреантів. Розроблено дводенний тур «Жовківщина – краплинка культурної спадщини України», що
включає дві дерев’яні церкви – пам’ятки,
що належать до культурної спадщини
ЮНЕСКО (церква Зіслання св. Духа в
Потеличі та церква св. Трійці у Жовкві). Складено програму перебування туристів і розраховано вартість туру (на
групу і на 1 особу). Обгрунтовано доцільність запровадження нового туристичного продукту на ринку надання послуг
туристичними підприємствами.
Ключові слова: українсько-польське
пограниччя, Жовківський район, транскордонна співпраця, історико-культурні
ресурси, релігійні об’єкти.
Постановка проблеми. Як відомо,
транскордонне співробітництво передбачає співпрацю між місцевими та регіональними органами влади на географічно
суміжних територіях. Питання транскордонного співробітництва як спільних дій,
спрямованих на вдосконалення відносин
(економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних тощо)
між територіальними громадами і місце-

вими органами виконавчої влади України, відповідними органами влади інших
держав у межах компетенції, визначеної
їх національним законодавством, залишаються актуальними для Львівської
області, оскільки три адміністративні
райони (Яворівський, Жовківський і Сокальський) на північному заході України
межують із територією Польщі. Саме
тому мета роботи полягає у висвітленні
особливостей ресурсного та інфраструктурного забезпечення на прикладі Жовківського району Львівської області.
Аналіз публікацій і досліджень. Проблематику дослідження туристичної
діяльності на транскордонних територіях
вивчали Ж. І. Бучко, М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич [4], І.І.
Дідович [3] та ін. Проте, незважаючи на опубліковані матеріали у галузі
міжнародного туризму, ще достатня кількість аспектів привертає увагу
науковців. При проведенні дослідження
використано матеріали, що були зібрані й
систематизовані завдяки участі в проекті
голландської програми європейського
партнерства MATRA за підтримки уряду Нідерландів, що діяв протягом грудня
2015 – березня 2017 рр., і спрямованої на
розвиток потужності громад для участі
у впровадженні та здійсненні контролю за процесом реформ у сільському
господарстві, управлінні земельними ресурсами та розвитку сільських
територій («BELIEVE»). Основна мета
проекту полягала в тому, щоб забезпечити участь громад у впровадженні
Державної стратегії розвитку сільського
господарства та сільських територій на
період до 2020 р. розробкою місцевих
планів розвитку сільських територій та
в моніторингу розробки необхідних для
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реалізації цих планів державних програм і законодавства. Актуальні питання
Жовківської платформи обговорювали на
конференції, що відбулася 20.04.2016 р.
Зокрема, було обговорено проект «Створення туристичного продукту у сільській
місцевості, спрямованого на розвиток зеленого туризму» [2].
Результати досліджень. Жовківщина
знаходиться у межах Волино-Подільської
височини, однак південно-західна частина району є частиною Розточчя (тут проходить Головний Європейський вододіл).
Має вигляд горбистої височини у вигляді
вузького плато з типовим ерозійним
рельєфом з середньою висотою району
над рівнем моря 250 м і найвищою точкою у масиві Гарай – 393 м. Жовківський
район (рис. 1–2) займає одне із провідних
місць у Львівській області за наявністю
рекреаційних ресурсів, представлених
водними та лісовими багатствами природи. Завдяки географічному розташуванню на межі залісненого горбогірного
пасма Розточчя, рівнинного Малого
Полісся та горбистого пасма Грядового Побужжя, територія відзначається
різноманіттям рослинного і тваринного
світу, мальовничістю.
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Серед об’єктів природо-заповідного
фонду варто відзначити Регіональний
ландшафтний парк «Равське Розточчя»,
який разом із заповідником «Розточчя»
і Яворівським національним природним
парком (розташованих у Яворівському
районі), заплановано віднести до складу біосферного резервату «Розточчя».
Крім цього, на території Жовківщини
функціонують заповідні урочища «Майдан» і «Журі», геологічна пам’ятка
«Крехівські печери», лісовий заказник
«Завадівський», ботанічний заказник
«Волицький», ентомологічний заказник
«За гора», гідрологічний заказник «Потелицький».
Територія Жовківщини відзначається
зеленими насадженнями, зокрема привабливим є дендрологічний парк ЛНАУ
у м. Дубляни та Замковий парк XVII ст.
у м. Жовква (потребує впорядкування).
Жовківський район має цілющі джерела,
розташовані в с. Фійна, с. Крехів, с. Нова
Скварява, с. Глинсько, с. Зашків, смт.
Магерів, с. Заглина, с. Забір’я, с. Любеля,
с. Могиляни, с. Смереків. До найбільш
відвідуваних місць на Жовківщині належать рекреаційні об’єкти Жовкви, РаваРуської, Крехова, Магерова, Потелича,
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Забір’я, Дублян, Куликова, Гійче, Зашкова.
Жовківщина
багата
пам’ятками
історії,
архітектури
та
культури. Центральна частина м. Жовкви входить до складу Державного
історико-архітектурного
заповідника
і відзначається привабливістю для
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туристів. Загалом у районі зафіксовано
пам’яток:
27
археологічних,
49
архітектурних, 82 історичних. 2 об’єкти
включено до списку світової спадщини
ЮНЕСКО [5; 10]. Далі у табл. 1–5 наведено перелік монастирів, дерев’яних
і мурованих церков, костелів, а також
музеїв Жовківщини.
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Крім названих дерев’яних церков
Жовківщини відомими для туристів є
дзвіниця Церкви Святої Трійці (1545 р.) у
с. Потелич та дзвіниця Церкви Св. Івана
(ХІХ ст.) у с. Глинсько.
Далеко за межами відомі замок Жолкевських (1594–1606 рр.), Синагога (1687
р.), комплекс забудови Вічевої площі,
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Міська ратуша, Звіринецька та Глинська
брами у м. Жовква. Цікавими є житлова
та громадська забудова у містах Жовква, Рава-Руська і Дубляни. Не можна не
згадати об’єктів у Жовківському районі,
які привертають увагу туристів – це
Давньоруські городища у Потеличі та
Щекотині.
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Крім сакральних та історикокультурних пам’яток на Жовківщині є
меморіальні комплекси і цвинтарі, де
вшановують пам’ять загиблим воїнам
австрійської, російської, німецької та
радянської армій, Січових Стрільців
і воїнів УПА, жертвам репресій, радянським, французьким і бельгійським
військовополоненим.
Далі наведемо дуже коротку характеристику закладів розміщення і харчу-
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вання, оскільки вся інформація детально
подана на сторінках Інтернету і туристи
можуть забронювати місця для проживання і відпочинку на booking або на
відповідних сайтах закладів.
У Жовківському районі серед
закладів розміщення можна назвати
готелі, мотелі, розміщені в м. Рава-Руська (мотель-бар «Арарат», готель «Рава»,
ресторан-готель «Старий банк», готель і кафе-бар «Еллада») і м. Жовква
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(розважально-відпочинковий комплекс
«Парк», парк-готель «Акварель», готель
«Стиль»), населених пунктах Куликові,
Малехові, Туринці (табл. 6). В літню пору
року користуються популярністю бази
відпочинку «Чарівні озера» (с. Майдан)
і «Блищиводи» (с. Блищиводи), а також
відпочинковий комплекс «Альбатрос»
(с. Воля Гомулецька) і Жовківський районний дитячий центр оздоровлення,
відпочинку та туризму «Росинка» (с.
Зіболки). Крім цього, відпочиваючих

гостинно запрошують сільські зелені садиби, як напр. «У Іванни» (м. Жовква);
є можливості для паломників ночівлі у
Крехівському монастирі.
Варто зазначити, що в районі
існує потреба у розвитку агросадиб як
засобів розміщення, які користуються
популярністю серед туристів, тому одним із основних завдань на найближче майбутнє є розвиток цього виду
розміщення в даному регіоні [1].
У Жовківському районі серед

закладів харчування можна назвати ресторани, кафе, бари, бістро, піцерії,
кав’ярні на різні смакові якості та цінові
категорії, зокрема приклади ресторанів
представлені в (табл. 7). Найбільшим
попитом серед туристів у цьому районі
користується українська кухня.
Туристи можуть отримати інформацію
в туристичному інформаційному центрі
у м. Жовква.
Територією Жовківщини розроблено автобусно-пішохідні і велосипедні
мандрівки і тури вихідного дня. Се-

ред відомих і улюблених туристами
маршрутів можна назвати:
• «Місто Жовква – перлина Розточчя»;
• «Рава-Руська.
Подорож
історичним містом»;
• «Шляхами сакрального мистецтва та духовної культури»;
• «З історії давнього минулого до
сьогодення»;
• «Равське Розточчя і екотуристичний Потелич»;
• «Шляхами історичних подій»;
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• «Мальовничі околиці Магерова»;
• «Куликів - селище загадок та легенд»;
• «Шляхами рідного краю»;
• «Ми Вас пам’ятаємо».
Прикладом велосипедних маршрутів
можемо зазначити «Королівський шлях»
(№101), «Теренами Равщини»).
Пропонуємо до розгляду тур
«Жовківщина – краплинка культурної
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спадщини України», розроблений для
вітчизняних і зарубіжних туристів
(поляків, угорців, австрійців, німців,
французів,
бельгійців)
тривалістю
два дні. Маршрут розпочинається
і завершується у м. Львів, охоплює
історико-культурні, релігійні та природні
об’єкти, проходячи через населені пункти Жовква, Потелич, Крехів, Майдан
(рис. 3).

Програма запропонованого туру детально наведена за днями у відповідних таблицях (табл. 8–9).
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Орієнтовна калькуляція вартості туру «Жовківщина – краплинка культурної
спадщини України», розрахована на групу і на 1 особу, наведена в табл. 10.

Висновки. У проведеному дослідженні проаналізовано історико-культурний потенціал, інфраструктурне забезпечення та сучасний стан використання у
туристичній діяльності існуючих ресурсів Жовківського району Львівської об-

ласті. З’ясовано розподіл видів історикокультурних ресурсів у межах населених
пунктів. Виявлено новостворені музеї і
досліджено їх функціонування, зокрема
шкільних. Аналіз історико-культурних
ресурсів на теренах Жовківщини пока-
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зав, що вони використовуються не всі
у екскурсійній діяльності, що потребує
створення нових турів. Інфраструктурні
елементи сконцентровані переважно у
містах. Існуюча потужність туристичних
потоків в районі має цілком достатнє забезпечення для повноцінного обслуговування туристів. Наведено приклади
закладів розміщення і закладів харчування, де зазначено місткість і вартість надання послуг. Розроблено дводенний тур
«Жовківщина – краплинка культурної
спадщини України», складено маршрут і
визначено його вартість для групи та індивідуально. До програми туру належить
ознайомлення із історико-культурними,
сакральними та природними об’єктами
Жовківського району. Зокрема, туристам
буде цікаво відвідати ренесансне місто
Жовква та прогулятися з екскурсією залами королівського замку; ознайомитися
із життям і побутом монахів у Крехівському монастирі, прогулятися через ліс
до печер і джерела.
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Bozhuk T.I. TOURISTIC PECULIARITIES AND CULTURAL HERITAGE OF
POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND
(ON THE EXAMPLE OF ZHOVKVA
RAION, LVIV OBLAST). The paper considers resources and infrastructure of one
of the three administrative raions of Lviv
oblast, which have special geographic location, resource potential and transboundary
possibilities. We have analyzed historicalcultural, religious and natural resources of
Zhovkva Raion, as well as their use in recreational-touristic activities. The distribution
of historical-cultural resources between
the settlements is explored. We have discovered new museums, namely at schools,
and studied their functioning. We have also
characterized modern state of hotels and
restaurants, which are used for tourists and
recreants. We have studied some cases of
hotels and restaurants and figured out their
capacities and prices. We have developed a
two-day tour «Zhovkva Land as a droplet
of Ukrainian cultural heritage», which includes two wooden churches of the UNESCO heritage list (in Potelychi and Zhovkva).
The tour program encompasses visit to historical-cultural, sacral, and natural objects
of Zhovkva Raion. Tourists will be able to
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visit the Renaissance town of Zhovkva and
the royal palace, to get acquainted with the
life of monks at Krechiv Monastery, and to
have a walk through the forest to the caves
and sources. We have also produced a program of the tour and its budget (for a group
and for one person), and substantiated the
appropriateness of the introduction of a new
touristic product at the market of services of
tourist enterprises.
Keywords: Polish-Ukrainian borderland, Zhovkva Raion, cross-border cooperation, historical-cultural resources, religious objects.
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