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До теперішнього часу вітчизняними та зарубіжними фахівцями в області етнології, культурології,

соціології, психології та інших суміжних наук накопичено досить значний теоретичний потенціал, цінний

практичний досвід у вивченні міжкультурного аспекту суспільного буття, який слід тлумачити як маючий

безпосереднє відношення до культури етнічних, субетнічних, етносоціальних або етнотериторіальних груп. В

економічних і політичних дослідженнях останніх десятиліть акцент все більше зміщується в бік етнокультурної

тематики. Переважна більшість сучасних масштабних маркетингових досліджень в розвинених країнах не

обходиться без етнокультурної складової. Більш того, згідно з прогнозами експертів, подорожі з етнокультурної

мотивацією стануть у другій чверті нинішнього століття одним з найдинамічніших видів міжнародного

туризму.



53

Мелітополь має офіційний статус інтеркультурного міста в якому мешкають представники понад 100

різних національностей і культур, діє 19 національно-культурних товариств, працює 9 творчих колективів

національних культур, які стають переможцями і лауреатами міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів

і фестивалів, а також є активними учасниками всіх культурно-масових заходів у місті, в місті засновано Спілку

громадських організацій «Раду національних товариств». Це сприяє розвитку в Мелітополі етнічного туризму.

Однак туристичний потенціал Мелітополя використовується вкрай слабо (частка туризму у валовому

регіональному продукті менше одного відсотка, що майже в чотири рази нижче значення цього показника по

країні).

Географічний підхід до проблем етнічного туризму є важливим інструментом пізнання і перетворення

туристичної системи міста. Це послужило підставою для вибору теми, об'єкту і предмету дослідження.

Етнічний туризм, як будь-який інший вид туризму, є загальновизнаним джерелом соціально-

економічного розвитку країни. Однак його розвиток у даний час стримується тим, що він недостатньо

вивчений. Усунення виниклої проблеми може бути досягнуте за рахунок вирішення таких корінних завдань

розвитку, як вивчення його особливостей, вибір території, потенційно придатної для цього виду туризму, і

управління етнічним туризмом з позиції системного підходу. Це дозволить виявити його сучасні проблеми та

визначити основні напрямки подальшого розвитку.

Теоретичну і методологічну основу дослідження становить концепції зарубіжніх та вітчізняніх шкіл

рекреації (Ю. А. Веденін, І. В. Зорін, В. М. Кривошея, JI. І. Мухіна, В. С. Преображенський і ін.), соціології

туризму ( Покровський Н.Є., Харитонов Д.А.), соціології ринків (Радаєв В.В.), економічної соціології (Бокмарев

А.В., Суворов М.А., Циганова Є.В., Щенникова О.А., Югай Є.Б.), екскурсознавства й соціального туризму (В.

П. Голов, І. А. Дрогов, Б. В. Ємельянов, В. А. Квартальне, JI. В. Курило, А. А. Остапець-Свєшніков та ін.).

Основу соціологічного аналізу соціокультурних аспектів туризму склали соціологічнітеорії середнього

рівня: соціологія соціальних змін (П. Штомпка), соціологія міграції (Т.зв.Юдіна), теорія міжкультурної

комунікації (Е. Холл). Дисертаційне дослідження спирається на ключові ідеї, викладених у роботах вітчизняних

і зарубіжних учених у галузі загальної соціології, культурології, психології. Поставлені в рамках дипломної

роботи завдання вимагають застосування таких методів, як статистичний метод, аналіз документів,

опитувальний метод та метод узагальнення емпіричних даних.

Запропоновану модель дослідження розвитку етнічного туризму в інтеркультурному місті можна

використовувати для дослідження інших населених пунктів. Матеріали роботи можуть застосовуватись у

практичній діяльності професійних організаторів туризму. Також матеріали дослідження можуть

використовуватися в вищих навчальних закладах при викладанні таких навчальних дисциплін як «Рекреаційна

географія», «Туризм», «Екскурсознавство», а також вчителями загальноосвітніх шкіл для організації і

проведення занять в туристичних гуртках, факультативів по даній тематиці, на уроках географії.
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