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екологічні заходи спрямовані на збереження та відновлення природного 
середовища.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕТНОГРАФІЧНОГО 

ТУРИЗМУ В ЗАПОРІЗЬКОМУ ПРИАЗОВ'Ї 
 
Розвиток туризму в Україні, є одним з перспективних напрямів 

економіки та культури. Серед одних з провідних видів визнано 
етнографічний туризм – специфічний вид туристичної діяльності, що 
вимагає делікатного підходу, оскільки зачіпає міжетнічні відносини, 
культуру народів, залучення культурно-історичних та природних пам'яток. 
Етнографічний туризм спрямований на ознайомлення з етнографічними 
особливостями, пізнання і вивчення культури, архітектури, побуту, 
кустарних промислів, народних звичаїв того чи іншого народу (етносу), 
який проживає або проживав на певній території країни в гармонії з 
навколишнім природним середовищем [4]. 

Підґрунтям для розвитку етнографічного туризму є туристичний 
потенціал, складовими якого є туристичні етнографічні об'єкти (культурно-
історичні об'єкти які містять інформацію про етнічні прояви, традиції, 
культуру тощо). 

До туристичних етнографічних об'єктів відносяться пам'ятки архітектури, 
культові споруди, традиційні поселення, кладовища, побутові об'єкти, 
етнографічні музеї, а також природно-географічні об'єкти і явища, в т.ч. 
території та об'єкти природно-заповідного фонду. На основі залучення даних 
об’єктів здійснюється організація етнографічних туристичних маршрутів. 

 Провідні позиції щодо розвитку етнографічного туризму в Україні 
займають Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Полтавська, Рівненська 
області, а також колиска Запорізького козацтва – Запорізька область.  
В межах Запорізької області значний туристичний потенціал для організації 
етнографічних турів належить Запорізькому Приазов'ю, яке знаходиться на 
півдні області, омивається Азовським морем. Охоплює територію 
Бердянського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського та 
Якимівського адміністративних районів, займає площу 8,9 тис. км

2
. 

Чисельність населення складає 454,9 тис. осіб [3]. 
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На території Запорізького Приазов'я представлено різноманітний 
національний склад населення. Особливістю регіону є, крім трьох основних 
груп (українці, росіяни і болгари), проживання великої кількості малих 
етнічних груп таких як німці, меноніти, молокани, албанці, чехи, вірмени, 
азербайджанці, корейці, чуваші, удмурти, адигейці і багато інших. Тільки в 
м. Мелітополі проживає понад 93 національностей, де функціонують 
національні спільноти. 

Структура туристичного господарства Запорізького Приазов'я нараховує 
майже 400 пізнавально-туристичних закладів. 

Серед пізнавально-туристичних закладів особливе значення для розвитку 
етнографічного туризму, організації етнографічних турів і проведення 
тематичних етнографічних екскурсійних програм мають 37 туристичних 
підприємств (туроператорів та турагентів). 

Функціональна діяльність 360 закладів культури та мистецтва, 
спрямована на розвиток культури всіх національних спільнот, що 
проживають на території регіону, пізнавальну діяльність туристів і 
екскурсантів [2]. 

Генеруючою складовою організації етнографічного туризму в межах 
Запорізького Приазов'я є культурно-історичний потенціал, який охоплює 
культурно-історичні ресурси і все соціокультурне середовище з традиціями і 
звичаями, особливостями побутової та господарської діяльності. 

У Запорізькому Приазов'ї, на державному обліку налічується понад 
2000 одиниць культурно-історичних ресурсів, до яких відносяться пам'ятки 
археології, історії, монументального мистецтва, науки і техніки. Крім цього, 
два населених пункти Запорізького Приазов'я – м. Бердянськ та 
м. Мелітополь занесені до списку історичних населених пунктів України [1]. 

Значний інтерес у туристів і екскурсантів при здійсненні етнографічної 
туристичної діяльності в Запорізькому Приазов'ї викликає відвідування 
природно-культурних ансамблів, які знайомлять з конкретними етносами, 
особливостями природокористування та взаємодії з навколишнім 
середовищем, і перш за все з територіями і об'єктами ПЗФ. Загальна їх 
кількість у регіоні дослідження, становить 108 одиниць, серед яких 13 мають 
статус державного значення і 95 місцевого значення [1]. 

Все вище наведене становить значний інтерес для розвитку 
етнографічного туризму в містах та селах Запорізького Приазов'я, 
плануванням етнографічних туристичних маршрутів, проведенням оглядових 
і тематичних екскурсій, а тим самим привабленням туристів та екскурсантів.  

Основними проблемами розвитку етнографічного туризму в Запорізькому 
Приазов'ї є: недостатній рівень розвитку інфраструктури і насамперед 
транспортної; недоступність через кризовий стан певних об'єктів показу 
етнографічного туризму, необхідність здійснення їх реконструкції; 
демографічна ситуація в регіоні (вимирання етнічних груп, вимирання сіл); 
недосконалість державного регулювання туристичного бізнесу і туристичних 
потоків, за участю різних категорій відвідувачів, їх вікових особливостей і 
освіти; професійна підготовка кадрів туристичного супроводу та сучасна 
система організації етнографічних турів. 
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Для забезпечення економічно стабільного функціонування туристичного 
господарства Запорізького Приазов'я необхідним є визначення 
перспективних ареалів і об'єктів показу етнографічного туризму, які створять 
умови для цілорічного обслуговування туристів і екскурсантів. 

Серед основних напрямків розвитку етнографічного туризму в 
Запорізькому Приазов'ї слід виділити: унікальність його культурного 
розмаїття і відродження культури, традицій, національних кухонь; 
організація та проведення фестивалів національних спільнот; уникнення 
ізоляції певних культур (циганської – Мелітопольський район, чеченської і 
албанської – Приазовський район, молдавської – Бердянський район, 
азербайджанської – Якимівський район); необхідність створення в регіоні 
координаційного центру щодо розвитку етнографічного туризму; вивчення 
передового досвіду інших провідних туристичних регіонів України із 
застосуванням нових технологій світового туризму для організації 
етнографічних турів і тематичних етнографічних екскурсій. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЗАМІЩЕННЯ НА ТРУДОВІ РЕСУРСИ  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Негативні демографічні тенденції, що мали місце в Україні в останні 

десятиліття, призвели до фундаментальних змін в демографічній динаміці, 
які істотно вплинули на відтворювальні процеси робочої сили. На даний час 
у багатьох регіонах країни спостерігається зниження чисельності населення 
працездатного віку. Ці зміни зумовлені як зниженням рівня народжуваності, 
так і зростанням тривалості життя. Демографічні зміни вплинули і на вікову 
структуру населення. Останнім часом співвідношення між різними віковими 


