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Анотація. У статті проаналізовано особливості методу ревіталізації 

архітектурних об’єктів як одного з найефективніших способів відновлення 

занедбаних пам’яток архітектури й містобудування, зокрема палацово-

замкових комплексів. Застосування даного методу, що передбачає гармонійну 

реконструкцію та зміну функціонального призначення приміщень і споруд у 

цілому (на прикладі Чернелицького та Раковецького замків і садиби графа Рея в 

с. Приозерному), дозволяє створити оптимальні умови для збереження, 

відновлення та використання архітектурних пам’яток у туристично-

рекреаційному просторі Прикарпаття. 

 Ключові слова: ревіталізація, відновлення, палацово-замкові комплекси, 

туристично-рекреаційний простір. 

Abstract.  In the article analyzed features the method revitalization of 

architectural objects as one of the most effective ways restoration of derelict 

monuments of architecture and urban development, in particular the palace and 

castle complexes. Application of this method, providing the harmonious 



reconstruction and change in the functional purpose of premises and buildings in 

general (on an example of Chernelitsky and Rakovetsky castles and manor of Earl 

Reya in Priozerne), allows to create optimal conditions for the preservation, 

restoration and use of architectural monuments in the tourist and recreation space of 

Ciscarpathian. 

Key words: revitalization, restoration, palace and castle complexes, tourist and 

recreational space. 

Актуальність проблеми. В останні роки спостерігається зростання 

інтересу до об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини, зокрема палацово-

замкових комплексів. Через недостатнє фінансування, неправильну 

експлуатацію чи повне запустіння таких комплексів, особливо гостро постала 

проблема руйнування архітектурних пам’яток. У сучасній практиці 

застосовують різні методи збереження та відновлення цінних об’єктів 

архітектури. На сьогоднішній день одним з найперспективніших є метод 

ревіталізації. Термін «ревіталізація» дослівно означає «повернення життя» (від 

латинського «re...» – відновлення та «vita» – життя) [1]. Ревіталізація 

намагається внести якнайменше змін в архітектурний образ комплексу, 

одночасно з поверненням йому первісного або наданням нового 

(найперспективнішого в даний час) функціонального призначення, зокрема 

туристично-рекреаційного. Таким чином, ревіталізація створює можливість 

максимально використовувати рекреаційний потенціал архітектурно-

містобудівних пам’яток, наприклад, палацово-замкових комплексів [2]. Крім 

того, сильними сторонами даного методу є оптимізація витрат на 

редевелопмент споруд, скорочення термінів введення в експлуатацію 

відновлених архітектурно-містобудівних комплексів, підвищення 

рентабельності об'єкта, завдяки відновленню (в разі неможливості – створенню) 

унікального середовища навколо об'єкта, яке включає також благоустрій 

території [1]. Принципи застосування методу ревіталізації архітектурних 

пам’яток можна проілюструвати на прикладах пропозицій відновлення 

палацово-замкових комплексів Прикарпаття.  



Мета статті полягає в аналізі характеристик методу ревіталізації 

архітектурно-містобудівних пам’яток та пропозиціях застосування цього 

методу до палацово-замкових комплексів Прикарпаття. 

Виклад матеріалу. Архітектурно-містобудівна практика останніх трьох 

десятиліть ілюструє різноманітні методи збереження та відновлення пам’яток 

архітектурної спадщини. Найпоширенішими методами цієї сфери є консервація, 

реставрація, реновація, ревалоризація, модернізація, створення нового 

архітектурно-містобудівного середовища, «макетування» та ревіталізація [3]. 

Метод ревіталізації – це метод відновлення архітектурно-містобудівної 

спадщини, який передбачає сукупність заходів, спрямованих на регенерацію та 

використання за первісним або новим (найперспективнішим у даний час, 

наприклад, туристично-рекреаційним) функціональним призначенням 

архітектурних об’єктів і комплексів [4]. На початку своєї появи, термін 

«ревіталізація» використовувався в медицині й буквально означав 

«омолодження організму на клітинному рівні». В архітектурі та містобудуванні 

ревіталізація слугує важливим інструментом функціонального наповнення 

просторово-планувальних одиниць, що комплексно формують архітектурно-

містобудівну структуру. Таким чином, запозичений із медицини термін не 

втратив повністю свого первинного значення та застосовується в архітектурі, 

при регенерації архітектурних пам’яток і комплексів та в містобудівних галузях 

землевпорядкування, планування, забудови й відновлення населених пунктів. 

Сучасні підходи ревіталізації територій населених пунктів, особливо 

центральної їх частини, де зосереджена основна доля архітектурно-

містобудівної спадщини, досить тісно пов'язані зі стильовими 

характеристиками споруд і особливостями забудови територій у різні історичні 

епохи. Пам'ятки архітектури й містобудування, зокрема палацово-замкові 

комплекси, частина яких занесена в список ЮНЕСКО або перебуває під 

охороною держави, є одним з найперспективніших джерел, яке щорічно 

приваблює мільйони туристів з усього світу. Таким чином, питання 

ревіталізації архітектурно-містобудівної спадщини населеного пункту вимагає 



особливого підходу, оскільки пам'ятки архітектури й містобудування є 

міжнародним надбанням, а туризм – однією з найприбутковіших галузей 

населених пунктів у теперішній час. Для ефективного проведення ревіталізації 

об'єктів архітектури й містобудування в середньо- й довгостроковій 

перспективі, необхідним є тільки системний підхід, який включає в себе 

комплексний аналіз споруд і території, стану їх інженерної інфраструктури й 

транспортного обслуговування, виявлення проблемних планувальних і 

екологічних ситуацій, а також прогнози чисельності туристів і основні 

напрямки соціально-економічного розвитку архітектурно-містобудівного 

комплексу (в тому числі палацово-замкового) в системі всього населеного 

пункту [5]. 

Архітектурні об'єкти, що слугують як зразки ревіталізації, є дуже 

неоднорідними за багатьма ознаками: різні умови й період спорудження, як 

історичних будівель, так і нових елементів будівництва; різні вимоги та 

можливості відновлення; різні нові функції, що в перспективі можуть 

наповнювати просторово-планувальні одиниці. Розглянувши вищезазначені 

ознаки, можна констатувати: особливості процесу ревіталізації слід аналізувати  

на конкретному проекті, провівши комплексний аналіз об'єкта й усіх його 

складових, що дозволить визначити та застосувати певні підходи методу 

відновлення архітектурно-містобудівних пам’яток [6]. 

На основі аналізу основних характеристик методу ревіталізації, автором 

пропонується застосування даного методу до палацово-замкових комплексів 

Прикарпаття: 

• замок Чорторийських в с. Чернелиця Городенківського району – пам’ятка 

архітектури місцевого значення «Замок XVII ст.»; охоронний № 251 [7], згідно 

Постанови Ради Міністрів УРСР № 970 від 24 серпня 1963 р. [8]. Через 

недостатність практичних заходів щодо охорони фортифікації, на сьогодні 

твердиня перебуває в напівзруйнованому стані й продовжує руйнуватися під 

впливом антропогенних і природних чинників. Щоб зупинити процес 

руйнування цієї неповторної пам'ятки оборонної архітектури, необхідним є 



проведення комплексу реставраційних робіт і перетворення замку на 

туристичний музейно-рекреаційний центр Городенківського району, завдяки 

впровадженню нових функцій. Оскільки Чернелиця була своєрідним 

водоплавним пунктом зв’язку з іншими поселеннями в давнину, а також 

враховуючи стрімкий розвиток туристичних сплавів по р. Дністер сьогодні, 

насамперед, важливо сформувати туристичні маршрути. які створять 

можливість огляду пам’яток оборонної архітектури. Відправна точка – з 

території Чернелицького замку. Маршрути пролягатимуть через населені 

пункти, розташовані поблизу Дністра: с. Раковець, с. Лука, смт. Коропець, с. 

Маріямпіль, м. Галич. Водночас, необхідно посилити розвиток екологічного 

туризму в смт. Чернелиця, завдяки створенню готельних номерів у 

відреставрованому палаці Чорторийських та використанню садиб місцевих 

жителів і агроготелів. Це сприятиме охороні туристичних ресурсів (передусім 

Чернелицького замку), розвитку сільських господарств, створить додаткові 

робочі місця, активізує місцевий ринок праці, підвищить культурний рівень 

жителів та екологічну свідомість, створить можливість повноцінного 

відпочинку малозабезпечених людей. Для приваблення туристів можна 

організувати розвиток пізнавального туризму, проводячи екскурсії по музею 

історії зброї XV - XIX ст. та огляд періодичних виставок (сучасного мистецтва, 

живопису, графіки, фотографії, скульптури, макетування, декоративно-

прикладного мистецтва тощо) в приміщеннях прибрамного корпусу 

Чернелицького замку, а також пішохідні маршрути, кінні, вело- та 

мотопрогулянки до замку в с. Раковець, річкового форту в с. Лука, палацу в 

смт. Коропець, замків у м. Галич та с. Маріямпіль. Розвитку краєзнавчого 

туризму сприятиме створення постійних музейних експозицій у павільйонах, 

споруджених на південно-східному й північно-східному бастіонах твердині, де 

демонструватимуться зразків давнього та сучасного одягу, зачісок, прикрас та 

інших предметів побуту покутян. Одним із сучасних способів ревіталізації 

Чернелицького замку може стати формування ділового туризму, тобто 

проведення конференцій та симпозіумів у конференц-залі на другому ярусі 



в’їзної вежі Чернелицького замку. Найперспективнішим підходом щодо 

відновлення фортифікації, може стати фестивально-анімаційний туризм на базі 

замку Чорторийських. Для формування такого виду туризму, пропонується 

створити трирівневі сади на території замкового двору: верхня й нижня тераси 

яких використовуватимуться для проведення виставок квітів, квіткових 

декорацій і топіарного мистецтва, а на середній терасі можна влаштувати 

самшитовий лабіринт з відкритим театром і танцполем (призначеними для 

проведення театральних постановок із життя й побуту часів середньовіччя, 

історичних реконструкцій лицарських турнірів, анімаційних шоу й вечірніх 

фаєр-шоу, тематичних фестивалів, фольк-концертів і майстер-класів по етно-

танцях) [9]; 

• Раковецький замок у с. Раковець Городенківського району – пам’ятка 

оборонної архітектури XVII ст.; охоронний № 1155 (421-Іф) [7], згідно 

Постанови Ради Міністрів УРСР № 970 від 24 серпня 1963 р. [8]. В наш час 

замок – сильно зруйнований і процес руйнації продовжується через природні 

стихії та людську діяльність. Для припинення руйнування та відновлення 

Раковецького замку, необхідно провести консервацію збережених замкових 

стін та ремонтно-реставраційні роботи, за технологіями будівництва XVII ст. 

Таким чином, вже сам процес відновлення оборонної споруди перетворить її на 

привабливий туристично-рекреаційний об’єкт не тільки Городенківського 

району, але й Західної України [10]. В Європі реконструкція за автентичними 

технологіями будівництва з використанням аналогів давніх інструментів є 

одним з найсучасніших способів відновлення історичних споруд. При цьому, 

перед початком відновлювальних робіт, досліджують стародавні документи та 

аналізують приклади існуючих споруд подібного типу. Пізніше, в процесі 

виконання, коректують той чи інший спосіб ведення будівництва. Такий метод 

відновлення архітектурних пам’яток є справжньою науковою «лабораторією», 

де водночас працюють історики, археологи, архітектори та будівничі. 

Прикладом цього способу є спорудження в французькій провінції Трен'ї замку 

Геделон [11]. На основі аналізу спорудження замку Геделон, автором 



пропонується використати даний метод для відновлення втрачених оборонних 

частин Раковецького замку. Варто зазначити, що УДНРПІ 

«Укрпроектреставрація» в 1981 р. було створено ескізний проект часткової 

реставрації, консервації та пристосування пам’ятки під музейно-туристичний 

заклад (краєзнавчий музей та притулок) [12]. На базі розроблених креслень, 

автором рекомендується проводити ремонтно-реставраційні роботи 

Раковецького замку за будівельними технологіями XVII ст. та створити 

можливість участі в процесі відновлення не лише спеціалістів, але й всіх 

бажаючих. Ці заходи приваблюватимуть туристів і слугуватимуть додатковим 

джерелом фінансування відновлюваного замку. Крім того, враховуючи 

швидкий розвиток туристичних сплавів річками України, автором 

пропонується включити Раковецький замок у водний маршрут по р. Дністер. 

Даний маршрут пролягатиме через м. Галич, с. Маріямпіль, смт. Коропець,  

смт. Золотий Потік, с. Раковець, с. Чернелиця, с. Нирків, с Жванець, м. Хотин і 

сприятиме активному залученню пам’ятки оборонної архітектури в 

туристично-рекреаційний простір Західної України [10]; 

• садиба графа Рея в с. Приозерне Рогатинського району – пам’ятка 

архітектури національного значення ХVІІІ – ХІХ ст.; охоронний № 1193 (згідно 

Постанови Ради Міністрів УРСР № 442 від 06 вересня 1979 р.) [11]. На даний 

час садиба Рея перебуває на межі руйнування, тому необхідним є проведення 

відновлювальних робіт щодо всього комплексу споруд та паркової території 

маєтку. Важливим чинником ревіталізації садиби Рея є використання її 

архітектурного потенціалу в рекреаційно-туристичному просторі Прикарпаття. 

Цьому передусім сприятиме створення туристичного маршруту для огляду 

архітектурних пам’яток, який пролягатиме через такі населені пункти як с. 

Крилос, м. Галич, с. Поплавники, с. Більшівці, с. Бовшів, м. Бурштин, м. 

Рогатин, с. Чесники, с. Черче, с. Підкамінь, оскільки с. Приозерне розташоване 

поблизу автомобільної траси Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка – Львів. 

Кінцева точка маршруту – с. Приозерне. Такий підхід позитивно вплине на 

формування рекреаційно-туристичної інфраструктури Прикарпаття. Водночас, 



необхідно посилити розвиток готельного туризму в с. Приозерне, завдяки 

створенню готельних номерів у відреставрованому палаці садиби Рея, 

пристосуванню другого поверху флігелів в’їзної брами під апартаменти для 

туристів (на першому поверсі розміщуватиметься адміністрація всього 

садибно-палацового комплексу), а будинків, де проживали слуги, – під 

тимчасове житло для працівників комплексу садиби Рея. Такий фактор 

сприятиме охороні туристичних ресурсів (передусім комплексу споруд садиби), 

використовуючи архітектурний потенціал садиби Рея. Враховуючи факт, що в 

давні часи с. Приозерне розвивалось завдяки рибному промислу, а до наших 

днів на околиці села збереглася система природних та штучних рибних ставів, 

необхідно посилити розвиток пригодницького туризму – насамперед – 

риболовлі, а також організовувати прогулянки зі збиранням грибів і ягід в 

поблизькому лісі з відправною точкою на території садиби Рея. Оскільки, 

комплекс садиби Рея включав споруду конюшні, варто організувати для 

відвідувачів прогулянки верхи на конях, а також майстер-класи по 

любительському фотополюванню, спортивному пейнтболу, стрільбі з лука й 

арбалета, що в цілому сприятиме розвитку спортивно-оздоровчого туризму. 

Для приваблення туристів варто організувати фестивально-анімаційний туризм, 

на базі садибно-палацового комплексу Рея, який включатиме проведення на 

території садиби фестивалів, театральних постановок із життя й побуту знаті 

ХVІ ст. – ХІХ ст., концертів етно-рокової музики, вечірніх фаєр-шоу, 

анімаційних феєрій, майстер-класів по народних танцях, а також історичних 

реконструкцій і демонстрацій (для прикладу, лицарських турнірів, бугуртів, 

змагань лучників, трюків на конях). Розвитку рекреаційного туризму сприятиме 

ландшафтний парк садиби Рея, реконструйований згідно робочих креслень 

благоустрою території, зроблених УДНРПІ «Укрпроектреставрація» [12]; 

влаштування на території садиби альтанок, пергол, багаторівневих садів, на 

терасах яких можна буде проводити виставки топіарного мистецтва, квіткових 

композицій і декорацій, а також самшитового лабіринту (поблизу в’їзної 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


брами), в центрі якого розташовуватиметься відкритий театр і танцполе; 

створення різнорівневих прогулянкових мостиків через рибні стави [13]. 

Висновки. В результаті аналізу методу ревіталізації архітектурно-

містобудівних об’єктів (як одного з найефективніших способів відновлення 

занедбаних пам’яток архітектури й містобудування), запропонована його 

адаптація до палацово-замкових комплексів Прикарпаття: Чернелицького та 

Раковецького замків і садиби графа Рея в с. Приозерному. Застосування даного 

методу передбачає гармонійну реконструкцію та зміну функціонального 

призначення приміщень і споруд у цілому. Це дозволяє створити оптимальні 

умови для збереження, відновлення та використання архітектурних пам’яток у 

рекреаційному просторі Прикарпаття, водночас сприяючи розвитку всієї 

туристично-рекреаційної структури регіону. 
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