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Зроблено спробу проаналізувати історико–архітектурну спадщину 
України, визначне місце в якій належить пам’яткам оборонної 
архітектури – замкам, фортецям, оборонним храмам та міським 
укріпленням. Упродовж багатьох століть роль оборонних споруд була 
провідною в системі міст і містечок, адже від рівня організації оборони 
залежала доля всіх поселень. Акцентовано значну увагу на важливому 
значенні найбільш відомих та цінних, з історико–культурної точки 
зору, замків і фортець України. Зокрема, зроблена спроба дослідити 
історію оборонних споруд, особливості їх будівництва, сучасний стан 
та перспективи туристичного використання.

Ключові слова: культурна спадщина, замок, фортеця, укріплення, 
історико–архітектурний заповідник, туристичний комплекс, місто–
фортеця, наріжні вежі.

An attempt is made to analyze the historical and architectural heritage 
of Ukraine, a prominent place in which belongs to the monuments of defense 
architecture – castles, fortresses, defensive churches and city fortifications. 
For many centuries the role of defense structures has been the leading in the 
system of cities and towns, because the level of defense organization depended 
on the fate of all settlements. The emphasis is placed on the importance of 
the most famous and valuable historical and cultural point of view, castles 
and fortresses of Ukraine. In particular, an attempt was made to investigate 

the history of defensive structures, the peculiarities of their construction, the 
current state and prospects of tourist use.

Keywords: cultural heritage, castle, fortress, fortification, historical and 
architectural reserve, corner towers.

Актуальність теми дослідження полягає 
у надзвичайній важливості дослідження та 
збереження пам’яток історико–архітектурної 
спадщини України та визначення місця і ролі 
фортифікаційно–оборонного будівництва. Зна-
чення історико–архітектурних споруд в історії 
українських земель є очевидним, і викликає за-
цікавленість архітекторами, археологами та 
мистецтвознавцями. Адже замкам України відво-
дилась важлива функція в системі оборони краю, 
особливо у період спільної історії у складі Великого 
князівства Литовського, Руського і Жемантійського 
та Польського королівства. Могутні оборонні 
споруди, якими були замки та фортеці Західної 
України, що неодноразово витримували облоги та 
приступи завойовників, сьогодні є популярними 
об’єктами туризму сучасного українського 
суспільства.

Наукова новизна даного дослідження 
визначається тим, що воно є однією з перших спроб 
системного наукового дослідження історії окремих 
фортифікаційних споруд як західноукраїнського 
регіону, так і України загалом. Сьогодні вони ста-
ють предметом поглибленого вивчення вітчизня-
них та зарубіжних науковців різних спеціальнос-
тей, стимулятором розвитку пам’ятко–охоронної 
діяльності, сучасних методів реставрації об’єктів 
історичного значення, а також розвитку так звано-
го «замкового туризму».

Питання історії та охорони пам’яток хвилювали 
покоління дослідників у історико–краєзнавчих 
оглядах, здійснених у середині XIX ст.

Предметне вивчення західноукраїнських замків 
розпочалося вже на рубежі XIX–XX ст. Так, цікаві 
дані про замки Львівської землі знаходимо у 
працях Л. Харевічової, А. Чоловського, Б. Януша, 
Б. Сокальського. З–поміж наукових праць донині 
утримує свою наукову вартість дослідження 
польського історика ХІХ ст. Б. Заморського з 
історії Поморянського замку, в якому використано 
актові джерела, які не дійшли до нашого часу. 
Оборонними пам’ятками Волині активно 
цікавилися члени Київського Товариства охорони 
пам’яток старовини та мистецтва, створеного 
у 1910 р. Так, наприклад, І. Я. Стеллецький, 
відомий історик та археолог обстежив замки у 
Дубно та Клевані, визначив програму збереження 
цих пам’яток фортифікаційного мистецтва. 
Вивчення волинських замків відобразилося 
на сторінках журналу «Военно–исторический 
вестник», який видавало Київське відділення 
воєнно–історичного товариства. Саме у цей час 
розпочинаються роботи з реставрації Острозького 
та Луцького замків. Виконання цих робіт пов’язане 
з іменем волинського єпархіального архітектора 
В. Г. Леонтовича.

Велику роль у збереженні фортифікаційної 
спадщини відіграли дослідники останньої третини 
XX ст., зокрема відомий український реставратор 
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Іван Могитич, який провів чималий обсяг робіт 
з дослідження кам’яних оборонних укріплень 
Західної України, публікації та практичні розробки 
котрого зберігають наукове значення і сьогодні 
[11, с. 532].

Метою дослідження є проаналізувати 
архітектурні пам’ятки оборонної архітектури 
України та їх історико–культурне значення. 
Відповідно до мети, завданнями дослідження є: 
1) дослідити особливості побудови середньовічних 
оборонних споруд України; 2) визначити характерні 
риси і цільове призначення українських замків та 
фортець періоду Середньовіччя; 3) встановити 
технічний стан і рівень збереження замкових 
та фортечних споруд періоду українського 
Середньовіччя; 4) з’ясувати історичну цінність і 
практичне значення оборонних споруд України.

Методи дослідження. Проведення даного 
дослідження стало можливим завдяки викори-
станню низки наукових методів. Серед них зокрема 
слід відзначити історико–порівняльний, історико–
типологічний, історико–системний методи. Крім 
того, авторами були застосовані також загально–
наукові методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції.

Виклад основного матеріалу. Із часів Київської 
держави і Галицько–Волинського князівства 
оборонні споруди у первісному стані не збереглися, 
адже вони були переважно дерев’яні. У XIII ст. на 
заміну дереву як основному будівельному матеріалу 
прийшов камінь та обпалена цегла. Спорудження 
замків, фортець з дерева продовжувалося до XVI ст.

Київ, Львів, Володимир–Волинський, Луцьк, 
Путивль, Новгород–Сіверський, Білгород–Дні-
стровський – мали надзвичайно розвинену й 
складну систему укріплень, що формувалися понад 
половину тисячоліття.

Перші київські укріплення були споруджені 
в VI–VII ст. Вони складались з валів та ровів, 
оточуючих «місто Кия» на Старокиївській горі [15, 
с. 176]. У X–XI ст. зводяться укріплення Верхнього 
міста, які перетворили Київ у велику фортецю, 
в середині якої опинились міста Володимира та 
Ярослава. В період князювання Володимира (980–
1015 рр.) в систему цих оборонних споруд увійшли 
і більш ранні укріплення навколо Київського 
городища. Нові фортечні вали були зведені на 
основі цегли–сирцю. Тоді ж були побудовані 
Софійські ворота – ймовірно перша кам’яна 
фортифікаційна споруда Києва [15, с. 176].

При Ярославі Мудрому (1018–1054 рр.) роботи 
зі зведення нової фортеці почалися в 1037 році. 
При цьому укріплення «Міста Володимира» були 
збережені й утворили внутрішню оборонну лінію. 
Нові вали міста всередині були укріплені дубовими 
зрубами. Верхні зруби, що не засипані землею, 
служили для розміщення воїнів і зберігання зброї.

Крім укріплень Верхнього міста в Києві 
були зведені укріплення на Подолі, торговому та 
ремісничому центрі стародавнього Києва, а також 
в приміських поселеннях і навколо монастирів. У 
кінці XII століття навколо Печерського монастиря 
зводиться кам’яна оборонна стіна – перше серйозне 
укріплення на Печерську.

Особливе місце в Київській Русі займала 
оборонна або фортифікаційна архітектура. У 
містах існували артілі «огородників» – будівничих 
міських укріплень. Каркас укріплення робили 
з дерев’яних зрубів, які з боку міста залишались 
порожніми, використовувались як приміщення для 
відпочинку або склади. З іншого боку насипався 
вал. Над валом будувалась дерев’яна стіна, яка з 
протипожежних міркувань обмазувалась глиною. 
На городнях стояли забрала – криті бруствери 
з бійницями. Існувало декілька воріт. Перед 
валом викопувався рів. Перед ворітьми через 
рови перекладали мости, що іноді піднімалися за 
допомогою спеціальних пристосувань – «воротів» 
та «жерваців» (князівський замок у Любечі).

Підраховано, що на побудову укріплень міста 
Ярослава було затрачено 4 роки. Укріпленими були 
місто Володимира та місто Ярослава. Останнє 
мало троє воріт: Золоті, Лядські, Софіївські (з 
містом Володимира) [34, с. 44–45].

Замки Західного Поділля історично презен-
тують перлини багатовікового форпосту україн-
ських земель проти зовнішніх експансій. 
Найпривабливішими з історико–культурної точки 
зору є палац Вишневецьких (з ландшафтним парком 
в англійському стилі), Теребовлянський замок 
(колись осередок літописного Теребовлянського 
князівства, сьогодні – окремі фрагменти фортечних 
мурів та засипані численні підземні ходи) [6, с. 
17–27], Микулинецький замок (сьогодні лише 
руїни), Бережанський замок (прославився на всю 
Європу своєю неприступністю впродовж двох 
століть, проте пошкоджений і невідновлений під 
час Першої світової війни [7, с. 40–41] (туристично 
привабливою є відбудова ренесансного 
палацово–замкового комплексу як еталонного 
середньовічного князівського замку–резиденції 
та перетворення у прибутковий туристичний 
комплекс), Збаразький замок (стародавній замок–
фортеця, оголошений державним історико–
архітектурним заповідником, частково відновлений 
і вже сьогодні приваблює численних туристів 
красою реставрованого князівського палацу) [25, с. 
6], Скала–Подільська, Скалатський та Кривчецький 
замки (потребують нині суттєвого відновлення, 
проте привабливі для формування туристичних 
комплексів, орієнтованих на спелеологію зручним 
розташуванням коло печер–перлин Тернопілля – 
Атлантиди, Кришталевої, Млинки, озерної тощо), 
Бучацький та Підзамоцький замки, Чортківський 
замок, «Окопи Святої Трійці» та інші [15, с. 176].

Хмельниччина також відзначається багатством 
пам’яток оборонного зодчества на чолі з 
«перлинами» замкового туризму – Камянець–
Подільською фортецею [21, с. 34–35] (найбільш 
неприступна середньовічна оборонна споруда у 
Європі, сьогодні – місто–заповідник, яке щороку 
відвідують понад 300 тис. туристів). Мурована 
твердиня розташована на скелястому острові над 
р. Смотрич. Перший відомий опис Кам’янецького 
замку належить до 1494 р. У 1621 р., коли 
місто разом із замком входило до складу Речі 
Посполитої, навколо старого укріплення постав 
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Новий замок, пристосований до оборони в умовах 
артилерійського обстрілу. Він складався з двох 
земляних напівбастіонів і куртини, перед якими 
простягався сухий рів. Неприступності замку 
злякався навіть великий хан Осман. Кажуть що, 
побачивши в 1621 р. укріплення Кам’янця, він 
спитав: «Хто збудував таке могутнє місто?». «Сам 
Аллах» – була відповідь. «То нехай і Аллах і здобуває 
його!» – і повернув військо від стін Кам’янця. Нині 
замкові підземелля та башти заселені фігурами, які 
зображують то Устима Кармалюка з товаришами 
по ув’язненню, то вояків абощо.

Крім того, заслуговує на увагу сучасних 
дослідників також Меджибізький замок (замок–
фортеця, яка навіть у напівзруйнованому стані 
нині вражає могутніми неприступними кам’яними 
стінами, потребує негайної реставрації, що 
перетворить пам’ятку у справжню туристичну 
«Мекку» не лише для заможних хасидських 
паломників, а й для масового європейського 
та українського туриста у рамках історико–
пізнавальних відпочинкових турів) [26, с. 4–9].

Приваблює туристів також багата історія руїн 
Сатанівського замку зі збереженою до сьогодні 
кам’яною синагогою у стилі Соломонового храму 
древнього Єрусалиму та укріпленим Свято–
Троїцьким монастирем монахів–відлюдників на 
Сатанівсьій Слобідці, що може бути об’єктом як 
замкового, так і паломницького релігійного туризму.

Багатовіковою історією також зачаровують нині 
руїни Жванецького, Зінківського, Летичівського, 
Старокостянтинівського замків, що безумовно 
не можуть не входити до туристичних програм 
замками Західної України [12, с. 32].

У найкращому стані та, відповідно, найбільш 
привабливими для туристів сьогодні є замки 
Львівщини: Олеський, Підгорецький, Золочівський, 
Поморянський, Свіржський та Старосільський 
[5, с. 208].

На Львівщині можна відзначити чотири унікальні 
замки, що уже сьогодні є екскурсійними складовими 
багатьох туристичних пакетів і входять до маршруту 
масового туризму «Золота підкова Львівщини»: 
Олеський (резиденція польських магнатів у дусі 
італійського ренесансу, де народились майбутні 
королі Польщі Ян III Собеський та Михайло Ко-
рибут Вишневецький), Золочівський (так званий 
Китайський палац – літня королівська резиденція, 
в якій особливо любила зупинятись француженка 
Марія Казиміра д’Аркуін, яка згодом, ставши 
королевою, довго і «вміло» керувала Польщею), 
Підгорецький, (європейська перлина, замок–
палац, окрім того, перший Венеціанський палац 
на території середньої Європи, найстаріший готель 
в Україні, де був Гетьманський заїзд) та найменш 
зруйнований, Свіржський (найатракційніший 
класично–лицарський мінізамок).

Що ж до замків Львівщини, які не ввійшли 
до маршруту масового туризму «Золота підкова 
Львівщини», то слід зазначити, що їх стан доволі 
занедбаний. Мова йде про давньоруську фортецю 
Тустань, Бродівський та Добромильський замки 
[17, с. 55–57].

У с. Урич знаходяться залишки давньоруської 
наскельної фортеці Тустань (IX–XV ст.) – без 
перебільшення унікальної у давньоруському 
зодчестві пам’ятки оборонної архітектури. Тустань 
була адміністративним центром волості, де в часи 
Київської Русі, Галицького і Галицько–Волинського 
князівств брали мито за провіз солі. Гарнізони 
скельного замку Тустань і ряду інших укріплень 
охороняли дороги, що виходили на головний шлях 
до Верецького перевалу (давня назва – «Руський 
шлях»). Перша писемна згадка про місто–фортецю 
Тустань є в Галицько–Волинському літописі, дато-
вана 1266 роком.

Понад 20 років Тустань досліджувала 
Карпатська архітектурно–археологічна експедиція 
під керівництвом М. Ф. Рожка. Ще в 1978 р. ним 
розроблено проект реконструкції наскельної фортеці 
Тустань. Але реалізувати цей проект, на жаль, досі не 
вдалося (однак, пошуки інвестора не припиняються). 
З 1984 р. наскельно–оборонний комплекс міста–
фортеці Тустань оголошено історико–архітектурним 
заповідником. А також в Уричі відкрито місцевий 
краєзнавчий музей [24, с. 24].

Краща фортифікаційна споруда краю, що 
постала на крутому березі р. Стир для захисту 
літописного града Лучеська – це Луцький замок, 
перша документальна згадка про який у «Повісті 
минулих літ» датована 1085 роком.

Після приєднання Володимиром Великим 
Волині до складу Київської Русі князь близько 
999–1000 рр. заклав у Луцьку могутню фортецю. 
Ця фортеця зуміла витримати облоги військ 
польського короля Болеслава Сміливого, Андрія 
Боголюбського, галицького князя Володимира 
Володаревича, Ярослава Осмомисла. Однак у 
середині XIII ст. на вимогу монгольського хана 
лучани були змушені зруйнувати це укріплення.

Будівництво кам’яної фортеці на місці 
давньоруських дерев’яно–земляних укріплень 
розпочато литовсько–руським князем Любартом 
Гедиміновичем (1340–1380 рр.), а завершено 
князем литовсько–руських земель Свидригайлом 
(1400–1452 рр.). За його правління у 1429 р. в 
Луцькому замку відбувається з’їзд наймогутніших 
монархів Європи (у тому числі римського 
імператора Сигизмунда), на якому обговорювалися 
питання колективної безпеки від масштабної 
турецької експансії на терени Європи.

Замок Любарта утворюють три наріжні вежі: 
В’їзна, або Вежа Любарта, Стирова, або Вежа 
Свидригайла, та Владича, з’єднані мурами з 
бійницями. Спочатку замок мав стиль романо–
готичної архітектури, а при перебудові у XVI ст. 
набув рис ренесансу. У центрі замкових укріплень 
стояв величний кафедральний собор Іоанна 
Богослова – усипальниця [16, с. 71].

Окреме місце у замковому «намисті» України 
посідають замки Закарпаття. З огляду на тривалу 
історичну відірваність цього краю від решти 
території України й перебування під гнітом 
угорських феодалів, у Закарпатті збереглися 
класичні феодальні замки західноєвропейського 
типу: Мукачівський, Ужгородський, Невицький, 
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Середнянський, Чинадіївський, Виноградівський 
(«Канків»), Королевський («Нялаб»), Боржавський 
тощо [34, с. 44–45].

Туристичною «візитівкою» Закарпаття є славно-
звісний замок «Паланок» XIV–XVI ст. Експерти 
одностайно визнають його наймальовничішим 
замком Карпатського регіону і другим (після 
Кам’янця–Подільського) за туристичною 
привабливістю замком України.

Мукачівський замок – один із найбільших 
оборонних комплексів Східної Європи, що 
повністю зберігся до наших днів. У цій «перлині» 
середньовічної архітектури поєднані різні стилі 
оборонного зодчества. Мукачеве – це одне з 
найдавніших історичних міст України. Заснували 
його в VII–VIII ст. могутні білі хорвати. У X ст. град 
увійшов до складу Київської Русі. Після смерті 
Володимира Великого з феодальним розпадом 
Київської Русі Закарпаття загарбав угорський 
король Іштван.

Дерев’яний слов’янський град існував на 
Замковій горі (висота гори – 68 м) ще до утворення 
Київської Русі. А перші письмові відомості про 
кам’яний замок «Паланок» стосуються XI ст., 
коли король Угорщини Ласло І Святий дав 
вказівку укріпити дерев’яну Мукачівську фортецю 
кам’яними стінами від набігів кочівників. Подальша 
історія замку насичена багатьма історичними 
подіями та легендарними історичними діячами.

У 1241 р. Мукачеве сплюндрувала орда 
хана Батия. У 1281 р. за князя Лева Даниловича 
Закарпаття на 40 років повернулося до складу 
Галицької Русі, відтак знову потрапило під угорське 
панування. У 1321 р. на запрошення короля 
Карла Роберта італійські будівничі здійснили 
повну реконструкцію фортеці давньоруського 
типу, надавши її архітектурі рис класичного 
середньовічного західноєвропейського замку.

У 1393 р. після ліквідації литовським Великим 
князем Вітовтом незалежного Подільського 
князівства король Угорщини подарував місто 
своєму дядькові – могутньому князеві Подільської 
України Федорові Коріатовичу.

Із Кам’янця–Подільського Федір Коріатович 
переніс свою резиденцію у Мукачеве. Разом із князем 
у край прибули десятки руських бояр та тисячі 
подільських селян–переселенців. Ф. Коріатович 
перевіз у фортецю з Кам’янця–Подільського 60 діжок 
гарматного пороху, 1164 гармати, укріпив підступи до 
замку глибоким ровом та валом з дубовим частоколом 
– паланком. Від цього походить народна назва 
Мукачівської твердині – замок «Паланок». Назва 
«Паланок» збереглася до наших днів [18, с. 125].

У наші дні Мукачівський замок – це один 
з найбільших історичних музеїв України. Тут 
експонуються знаряддя кам’яного віку, мідно–
бронзової доби, зброя та ужиткові речі від кельтських 
часів до пізнього середньовіччя тощо. Етнографічний 
відділ музею розповідає про культуру, побут й 
мистецтво мешканців Закарпаття. У картинній галереї 
музею поряд із полотнами видатних українських, 
угорських та польських художників представлена 
унікальна колекція закарпатських ікон XVI–XIX ст. У 

середньовічних дворищах та аркових галереях замку 
розміщено виставку сучасної скульптури.

Висновки. Для України європейський досвід 
– це яскравий приклад вирішення проблеми 
одночасного збереження історико–культурної 
спадщини, з одного боку, та з іншого – формування 
позитивного туристичного іміджу, що сприятиме 
досягненню високого конкурентного статусу на 
міжнародному ринку туристичних послуг. У той же 
час, паралельно з вирішенням проблеми збереження 
замків – духовної скарбниці українського народу, 
туристичне використання замків розв’яже 
чимало проблем економічного характеру, адже 
загальновідомо, що розвиток рецептивного 
туризму сприяє зміцненню національної економіки 
(зростання доходів населення, створення додаткових 
робочих місць, зростання добробуту туристичного 
регіону внаслідок прояву ефекту туристичної 
мультиплікації на суміжні галузі підприємництва).

Замкові споруди України вже сьогодні можна 
використовувати як заклади відпочинку і туризму, 
важливим є організація скансенів – музеїв під 
відкритим небом, для проведення різнобічних 
історико–театралізованих фестивалів, змагань і 
анімаційних шоу тощо.
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