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АНОТАЦІЯ 

Джаман Я.В. Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті (на прикладі 

м.Чернівці). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(м.Чернівці), Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(м.Київ),  2018. 

 У першому розділі “Теоретико-методичні основи суспільно-

географічного дослідження етнічного туризму” розкрито поняття “етнічного 

туризму” як виду туристичної діяльності, етнічної культури і етнічних 

туристичних ресурсів як об’єкту туристичної атрактивності, розглянуто 

етнотуризм у контексті міжетнічних стосунків в умовах глобалізації 

суспільства, розкрито методику і методи суспільно-географічного дослідження 

етнотуризму в поліетнічному місті. 

Аналіз попередніх досліджень дозволив зробити висновок, що 

термінологічна проблематика “етнічного туризму” знайшла своє відображення 

на сторінках наукових праць ряду зарубіжних й українських авторів, однак 

існують різні підходи до визначення самого поняття, не достатньо розроблені й 

методичні підходи його дослідження. Більшість американських і європейських 

дослідників етнічного туризму зосереджує увагу на визначенні етнотуризму як 

подорожей до екзотичних етнічних груп, поряд із терміном “етнічний туризм” 

вони використовують поняття “аборигенський туризм” і “корінний туризм”. 

Інша група дослідників ототожнює “етнічний туризм” із поняттям 

“ностальгічний туризм”. Під поняттям “етнічний туризм” ми розглядаємо такий 

вид туристичної діяльності, який задовольняє інтереси туристів до пізнання 

матеріальної та духовної культури певного етносу (етнічної групи, 

етнографічної групи), що проживає (або проживав у минулому) на певній 

території. Об’єктом етнотуристичної атрактивності виступає етнічна культура, 

яка визначає стиль життя і виконує етноідентифікуючу роль, що дає 
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можливість виділити себе серед “інших” етносів. Туристи під час таких 

екскурсій знайомляться з архітектурою, одягом, фольклором, обрядами, 

народними традиціями, ремеслами, побутом, особливостями національної 

кухні, подіями, визначними постатями, пам’ятками певного етносу чи його 

частини. 

Встановлено, що етнічний туризм можна поділити на види за наступними 

класифікаційними ознаками: мотивами, масштабами, тривалістю. За мотивами 

виділяються такі види етнічного туризму: пізнавальний, науково-

дослідницький, ностальгічний (або сентиментальний); за масштабами: 

внутрішній, прикордонний, зовнішній; місцевий (локальний), 

середньовіддалений, далековіддалений; за тривалістю: коротка подорож, 

нетривала подорож, подорож середньої тривалості, довготривала подорож. 

Визначено, що потенційно найпривабливішими центрами для розвитку 

етнотуризму виступають поліетнічні міста. Історія кожної національної 

громади міста є цікавою і неповторною, кожна залишає пам’ятки матеріальної і 

духовної культури, які є різносторонніми та багатогранними. Етнотуризм у 

поліетнічному просторі міста передбачає ознайомлення з місцями та об’єктами, 

традиціями та культурою не тільки корінного населення, але й прибулих 

етнічних груп. 

  Розроблений алгоритм суспільно-географічного дослідження етнічного 

туризму в поліетнічному великому місті. З огляду на специфіку етно-

туристичного потенціалу, вивчення його і розробку етнографічних 

екскурсійних маршрутів у полікультурному просторі великого міста доцільно 

проводити у п’ять етапів. На першому (підготовчому) етапі вивчають етнічну 

структуру населення, історичні та географічні особливості її формування й 

динаміки; на другому (аналітичному) етапі досліджують рівень етнічної 

різноманітності населення та його динаміку; на третьому (синтетичному) етапі 

вивчають етно-туристичні ресурси полікультурного міста – матеріальну й 

духовну культурну спадщину етнічних громад, що населяли досліджувану 

територію; проводять групування і систематизацію туристичних об’єктів за 
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етнічною приналежністю; на четвертому (оціночному) етапі дослідження етно-

туристичного потенціалу полікультурного міста проводиться бальне 

оцінювання – кожний туристичний об’єкт оцінюється відповідною кількістю 

балів (відносним кількісним показником); на п’ятому (підсумковому) етапі 

здійснюється картографування туристичних об’єктів матеріальної та духовної 

культурної спадщини відповідних етнічних культур і визначаються 

етнографічні екскурсійні маршрути. 

У другому розділі “Поліетнічні Чернівці – багатокультурне місто як база 

розвитку етнотуризму” проаналізовані етногеографічне положення та 

ретроспективні особливості розвитку Чернівців, розглянуті Чернівці як 

поліетнічний центр Північної Буковини, центр культурної спадщини багатьох 

народів, центр розвитку туризму. 

Доведено, що місто Чернівці – яскравий приклад периферійного 

розміщення: віддаленість від столиці становить 594 км залізницею та 538 км 

шосейними дорогами, від найближчого крупного міста – центра регіональної 

системи розселення (Львова) – 264 км; з іншого боку, відстань від Чернівців до 

кордону з Румунією – 40 км, з Молдовою – 65 км. Географічно й історично 

склалося так, що тут тісно переплелися різні культури. Етногеографічне 

положення на межі розселення кількох народів, периферійне розміщення у 

складі різних великих держав (Галицького князівства, Галицько-Волинської 

держави, Молдавського князівства, Османської імперії, Австрії, Австро-

Угорщини, королівської Румунії, СРСР, України), урбанізаційні процеси, а 

також політичні обставини зумовили значні міграційні та колонізаційні 

процеси на цій території. Кожна держава, до складу якої належали Чернівці, 

суттєво впливала на зміни етнічної структури населення та розвиток окремих 

етнічних культур. Індекс етнічної різноманітності населення був дуже великим 

і характеризував його як поліетнічне (у 1880 р. – 0,941, у 1930 р. – 0,964, у 1970 

р. – 0,705, у 2001 р. – 0,355). Населення Чернівців мало етнічно змішаний та 

іноетнічний характер. 
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З іншого боку, поліетнічність проявилася в полікультурності міста. 

Кожна етнічна громада намагалася зберегти і розвивати рідну мову, культуру, 

традиції, звичаї, створила пам’ятки матеріальної і духовної культури. Багатий 

етно-туристичний потенціал Чернівців зумовлений наявністю великої кількості 

пам’яток різних історичних епох і етнічних культур, різноманіттям етно-

культурних звичаїв і традицій. Чернівці вважають перлиною архітектури, а 

центральна частина міста (226 га) має статус заповідної території. В історичній 

частині Чернівців на державному обліку знаходиться 706 пам’яток архітектури, 

20 з них – загальнонаціонального значення, а ансамбль колишньої Резиденції 

митрополитів Буковини і Далмації в 2011 р. включений до списку об’єктів 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загалом на державному обліку в межах 

території міста знаходиться 755 пам’яток культурної спадщини. 

Встановлено, що наявність великої кількості пам’яток культурної 

спадщини, а особливо об’єкту світової спадщини ЮНЕСКО, сприяє 

збільшенню туристичних потоків та виділяє Чернівці в якості центру 

туристичної індустрії. Особливо зростають потоки іноземних туристів (за 2010-

2017 роки – майже в 5 разів). Туристична індустрія стає важливою галуззю 

господарського комплексу міста. Цьому сприяє реалізація розробленої 

“Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2013-2020 роки”. 

У третьому розділі “Туристичні об’єкти і розробка екскурсійних 

маршрутів етнічного спрямування в Чернівцях” систематизовані та 

проаналізовані туристичні об’єкти і розроблені етнографічні екскурсійні 

маршрути вірменської, єврейської, німецької й австрійської, польської, 

румунської і молдавської, української національних громад міста Чернівців, 

розглянуто активізацію міжнародних господарських функцій і розвиток 

туристичного іміджу як перспективи розвитку етнотуристичної діяльності 

поліетнічних Чернівців. 

Групування, систематизація і бальна оцінка атрактивності туристичних 

об’єктів матеріальної та духовної культурної спадщини і сучасності Чернівців 

за етнічною приналежністю засвідчує, що найбільший слід у культурному 
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минулому міста залишили українська, румунська і молдавська, німецька й 

австрійська, єврейська, вірменська, польська національні громади. 

Визначено, що за своєю значимістю в культурній історії та на сучасному 

етапі етно-туристичні об’єкти за просторовим поширенням і територіальною 

структурою виділяються: пункти – туристичні об’єкти, які мають естетичну, 

наукову, історичну цінність, представляючи складові елементи відповідної 

етнічної культурної спадщини; центри – туристичні об’єкти етнічної культури, 

що являють собою функціонуючі заклади, організації, установи, які здійснюють 

освітню, культурно-просвітницьку, виховну діяльність, відроджуючи й 

розвиваючи звичаї та традиції етнічних громад міста. 

Виявлені у Чернівцях приклади полікультурності, коли в закладах 

соціальної інфраструктури співпрацювали представники різних 

національностей. Такі туристичні об’єкти виступають вузлами територіальної 

організації полікультурних Чернівців, що представлені діючими установами, 

закладами, організаціями і виступають центрами активного громадського життя 

декількох національних груп міста. 

Окремі етнічні громади селилися в Чернівцях не дисперсно, а 

локалізовано, формуючи компактне просторове розміщення національної 

групи: а) в одному напрямку вздовж вулиці – лінійні об’єкти, б) ареалами – 

житловими кварталами, що виступають площинними елементами 

територіальної структури етнічної культурної спадщини. 

Картографічна прив’язка етно-туристичних об’єктів дозволила розробити 

етнографічні екскурсійні маршрути української, румунської і молдавської, 

німецької й австрійської, єврейської, вірменської, польської національних 

громад полікультурними Чернівцями. 

Ключові слова: етнічна група, національна група, етно-туристичний 

об’єкт, туризм, етнічний туризм, міжнародний туризм, етнічна культура, 

Чернівці.    
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ABSTRACT 

Dzhaman Ya.V. Development of Ethnic Tourism in Multi-Ethnic Urban 

Settlement (the example of Chernivtsi). – Qualifying paper as manuscript.  

Candidate’s of Geographical Sciences thesis in 11.00.02 – Economic and 

Social Geography. 

Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University (Chernivtsi), Kyiv Taras 

Shevchenko National University (Kyiv), 2018. 

Chapter 1 entitled Theoretical-Methodical Bases for Social-Geographic Study of 

Ethnic Tourism deals with disclosure of the concepts of ethnic tourism as type of 

tourism activity; ethnic culture and ethnic tourism resources as objects of tourism 

activity. Ethnic tourism itself is considered in the context of inter-ethnic relations in 

conditions of present-day globalization. Methods applied in social-geographic study 

of ethnic tourism in multi-ethnic urban settlement are disclosed. 

 The analysis of previous publications allowed for the conclusion that there still 

exists terminological mess in definitions of ethnic tourism. Despite numerous efforts 

found in publications by national and foreign scientists to give the concept its proper 

name, there was no unanimous consent. The authors apply different approaches to its 

definition, as well as methodical approaches to its study are insufficiently developed. 

The majority of American and European researchers of ethnic tourism are inclined to 

understand it as travels to visit exotic ethnic groups, and make no difference between 

ethnic tourism and aboriginal tourism or native tourism. The other group of scientists 

identifies it as nostalgic tourism.  We understand ethnic tourism as such type of 

tourism activity that satisfies tourist’s interest to cognition of material and spiritual 

culture of this or that ethnos (ethnic group, ethnographic group) that lives (or 

previously lived) on a certain territory. Ethnic culture that predefines ethnos’ 

lifestyle, plays an ethnos-identifying role and makes the ethnos distinguishable from 

other ethnic groups represents the object of ethnic tourism attractiveness. In the 

course of an excursion, tourists get acquainted with specificities characteristic for this 

or that ethnos (or its part) found in its peculiar architecture, clothes, folklore, rituals, 
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folk traditions, crafts, everyday life, cuisine, essential events and historic individuals, 

monuments, etc.  

The research has found that ethnic tourism can be subdivided according to such 

classifying attributes as travel motives, its scale, and duration. With respect to 

motives, we distinguish between cognitive-ethnographic, scientific-research, and 

nostalgic (sentimental) tourism. According to travel’s scale, trips can be referred to as 

domestic, cross-border, foreign, local, middle-distance, and long-distance tourism. 

And, finally, when travel’s terms are regarded, we say about quick, short-run, middle-

run and long-run trips. 

It was established that, potentially, multi-ethnic urban settlements represent the 

most attractive centers for the development of ethnic tourism. History of each ethnic 

community of the urban settlement is interesting and unique; each community leaves 

monuments of its multifaceted material and spiritual culture. Ethnic tourism in multi-

ethnic space of an urban settlement presupposes insight into places and objects, 

traditions and culture of both native people and ethnic groups-newcomers. 

The research resulted in the development of  algorithm for social-geographic study 

of ethnic tourism in big multi-ethnic urban settlement. Taking into account 

specificities of study of ethnic tourism in such settlements, it was found appropriate 

that such study and organization of ethnographic excursion routes were performed in 

five stages. The first (preparatory) stage would include the study of population’s 

ethnic structure, historic and geographical specificities of its formation and dynamics; 

the second (analytical) would be devoted to ascertainment of the degree of 

population’s ethnic variety and its dynamics; the third (synthetic) is supposed to 

establish availability of ethnic tourism resources of multi-cultural urban settlement – 

a material and spiritual heritage of ethnic communities that inhabited the territory, as 

well as available tourism objects will be grouped and systemized according to their 

ethnic belonging; the fourth (evaluative) stage of study of ethnic tourism potential 

would deal with point-based evaluation when each object of tourism is appropriated 

respective number of points (relative quantitative parameter); and, the fifth (final) 

stage is supposed to result in mapping all objects that represent material and spiritual 
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heritage of respective ethnic culture, and development of ethnographic excursion 

routes. 

Chapter 2 entitled Multi-Ethnic Chernivtsi: A Poly-Cultural City and a Center for 

Development of Ethnic Tourism is devoted to the analysis of ethnic-geographical 

disposition of the city and retrospective specificities of its growth; the city is 

considered as multi-ethnic center of Northern Bukovyna, field of concentration of 

many nations’ cultural heritage, and the focus of tourism development. 

It is clearly proved that Chernivtsi is a vivid example of peripheral disposition: the 

distance to the capital makes 594 km by railway and 538 by road, the distance to the 

nearest big city and a center of regional system of settlement (Lviv) is 264 km; on the 

other hand, it is only 40 km from Chernivtsi to the Romanian, and 65 km to the 

Moldavian state borders. Geographically and historically, it is a place of deep 

intersection of different cultures. Ethnographical location on the edge of settlement of 

several nations, peripheral disposition as a part of different big states (Kingdom of 

Galicia, Galicia–Volhynia Kingdom, Moldavian Princedom, Ottoman Empire, 

Austria, Austro-Hungary, Royal Romania, USSR, Ukraine), urbanization processes 

and political circumstances were the precondition for essential migration and 

colonization processes within this territory. Each state to which Chernivtsi was part 

of in different periods of history, significantly influenced upon changes in 

population’s ethnic structure and growth of certain ethnic cultures. The index of 

population’s ethnic variety was very big characterizing Chernivtsi as multi-ethnic 

urban settlement (0,941 in 1880, 0,964 in 1930, 0,705 in 1970, and 0,355 in 2001). Its 

population was ethnically mixed and non-ethnic.  

On the other hand, multi-ethnicity manifested itself in multi-cultural image of 

Chernivtsi. The history of each ethnic community is interesting and unique; people 

tried to preserve and enrich their native language, culture, customs and traditions, and 

left monuments of their material and spiritual culture. A rich ethnic tourism potential 

of Chernivtsi is predefined by availability of a big number of monuments of different 

historic epochs and ethnic cultures, and a diversity of ethnic-cultural customs and 

traditions. Chernivtsi is rightfully considered to be a pearl of architecture, and its 
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central city (226 ha) possesses the status of conservation area. The historic part is 

represented by 706 samples of architecture, 20 of which are of national significance, 

while the ensemble of the former Residency of Bukovynian and Dalmatian 

Metropolitans was registered by the UNESCO as the object of World Heritage in 

2011. On the whole, it is 755 samples registered by state authorities as cultural 

heritage within the territory of the city. 

The research has found that availability of numerous monuments of cultural 

heritage especially the one representing the object of the UNESCO World Heritage 

essentially contributed to the increase of tourism flows and gave Chernivtsi 

prominence of being a center of tourism industry. Thus, the flow of foreign tourists 

grew almost 5 times in 2010-2017. Supported by the 2010-2013 Chernivtsi Tourism 

Development Program, the tourism industry has become an important part of the city 

economic complex. 

Chapter 3 entitled Tourism Objects and development of Ethno-Oriented Tourism 

Routes deals with the analysis and systemization of tourism objects, suggests 

ethnographic excursion routes to visit Armenian, Jewish, German and Austrian, 

Polish, Romanian and Moldavian, and Ukrainian national communities of Chernivtsi; 

presents discussion related to activation of international economic functions and 

growth of tourism image as perspectives for the development of ethnic tourism 

activity in multi-ethnic Chernivtsi. 

Grouping and systemization of tourism objects of Chernivtsi that represent 

material and spiritual cultural heritage according to their ethnic belonging, as well as 

their point-based evaluation of attractiveness showed that Ukrainian, Romanian and 

Moldavian, German and Austrian, Jewish, Armenian and Polish national 

communities had left the most recognizable traces in cultural past of the city.  

The research has found that, according to their past historic and present-day 

significance, the ethnic tourism objects with respect to their spatial distribution and 

territorial structure are subdivided into items (tourism objects of aesthetic, scientific, 

historic value representing component elements of respective ethnic cultural heritage) 

and centers (tourism objects of ethnic culture represented by active establishments, 
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organizations and institutions that perform cultural and educational activity to help 

revive and enrich customs and traditions of ethnic community.  

The research has revealed numerous poly-cultural cases when the establishments 

of social infrastructure featured the co-work by representatives of different 

ethnicities. Such tourism objects stand out as nodes of territorial organization of poly-

cultural Chernivtsi represented by active establishments, institutions and 

organizations which are the centers of active public life of several national groups of 

the city.  

Some ethnic groups that gained ground in Chernivtsi had chosen local instead of 

disperse way of settlement thus forming a compact spatial allocation of national 

group: a) one way along the street – linear objects, and b) in areas, or blocks that 

represent planar elements of territorial structure of ethnic culture heritage. 

Cartographic fixation of ethnic tourism objects allowed for the development of 

ethnographic excursion routes to Ukrainian, Romanian and Moldavian, German and 

Austrian, Jewish, Armenian, and Polish national communities of poly-cultural 

Chernivtsi. 

Key words:  ethnic group, national group, ethnic tourism object, tourism, ethnic 

tourism, international tourism, ethnic culture, Chernivtsi.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Туризм на сучасному етапі розвитку 

суспільства стає глобальним чинником розвитку цивілізації, однією зі 

складових частин економіки, політики, соціальної сфери, духовної культури. 

Процеси, що відбуваються в туристичній індустрії світу, позначилися і на 

розвитку туризму в Україні. В Законі України “Про туризм” (стаття 6) 

зазначено, що “держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів 

розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності”, а 

одним із шести основних пріоритетних напрямів державної політики в галузі 

туризму розглядає “розширення міжнародного співробітництва, утвердження 

України на світовому туристичному ринку” [140, с. 8-9]. Таке твердження стало 

актуальним після того, як набув популярності етнотуризм як один з напрямів 

культурно-пізнавального туризму. Світова практика доводить, що саме такий 

вид туризму здатний задовольнити цілий ряд духовних потреб людини. 

Україна загалом і Чернівецька область зокрема (в тому числі місто 

Чернівці) об’єктивно мають усі передумови для інтенсивного розвитку 

етнічного туризму – багату історичну та культурну (матеріальну і духовну) 

спадщину, де переплелися традиції багатьох народів. Місто Чернівці є яскравим 

прикладом поліетнічного простору, тому традиційно-побутова культура міста – 

це симбіоз української, румунської, молдавської, німецької, австрійської, 

єврейської, польської, вірменської, чеської, російської та інших культур. 

Розвиток етнічного туризму є надзвичайно важливим кроком у формуванні 

потужного туристичного іміджу міста Чернівців, оскільки він дасть змогу 

залучати більшу кількість іноземних туристів й, відповідно, розвивати 

туристичну галузь. Крім того, суттєвим аргументом на користь актуальності 

даної теми дослідження виступає визначення етнотуризму на конференції 

Всесвітньої туристської організації “Tourism: 2020 Vision” у Лісабоні як одного 

з найбільш перспективних напрямів розвитку туризму ХХІ століття.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в рамках тематики науково-дослідної 
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роботи кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, зокрема 

держбюджетної теми: “Суспільно-географічні основи геопросторової 

організації транскордонного туризму в Україні” (номер державної реєстрації 

0115U006665). У названій роботі здобувач задіяний як безпосередній 

виконавець і його роль полягає у розкритті особливостей розвитку туристичної 

індустрії в Західноукраїнському регіоні та етнічного туризму в Чернівцях. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – з’ясувати 

суспільно-географічні особливості та обґрунтувати перспективи розвитку 

поліетнічного туризму  в місті Чернівцях. Для досягнення поставленої мети 

були визначені наступні завдання: 

 - проаналізувати наукові дослідження з термінологічної проблематики 

змісту “етнічного туризму”, його особливостей, класифікаційних ознак і видів; 

- визначити завдання і функції етнотуризму в контексті міжетнічних 

стосунків в умовах глобалізації суспільства; 

- розробити алгоритм і методику суспільно-географічного дослідження 

етнічного туризму у великому поліетнічному місті; 

- охарактеризувати етногеографічне положення та розкрити 

ретроспективні особливості розвитку міста Чернівці; 

- дослідити ретроспективні та хорологічні особливості формування 

поліетнічної структури населення міста Чернівці як передумови розвитку 

етнотуризму; 

- здійснити аналіз розвитку туризму в Чернівцях на сучасному етапі: 

визначити динаміку кількості туристів, встановити географію туристичних 

потоків, охарактеризувати основні економічні показники діяльності 

туристичної галузі; 

- вивчити наявність етно-туристичних об’єктів поліетнічних та 

мультикультурних Чернівців, визначити їх туристичну атрактивність і 

систематизувати за етнічною приналежністю; 
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- здійснити картографічну прив’язку туристичних об’єктів переважаючих 

етнічних громад і розробити етнографічні екскурсійні маршрути поліетнічними 

Чернівцями. 

Об’єктом дисертаційного дослідження виступає етнічна структура 

населення і туристичні об’єкти етнічних громад міста Чернівці. Предметом – 

методичні основи дослідження етнічного туризму й розробка (формування) 

етнографічних екскурсійних маршрутів переважаючих національних груп 

поліетнічними Чернівцями. 

Методологічна основа і методи дослідження. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять 

фундаментальні положення теорії економічної та соціальної географії в галузі 

регіоналістики та системології, розроблені в працях Е.Алаєва, Я.Жупанського, 

Я.Олійника, М.Пістуна, Л.Руденка, О.Шаблія, О.Топчієва, А.Степаненка, 

В.Руденка, К.Мезенцева, П.Масляка, М.Дністрянського, С.Запотоцького, 

Є.Маруняк та інших; фундаментальні положення географії туризму й 

туризмології, розроблені в працях українських дослідників: О.Любіцевої, 

О.Бейдика, Т.Божук, Ж.Бучко, В.Бабарицької, М.Крачила, І.Смирнова, 

О.Короля, С.Кузика, А.Кузишина, В.Івануніка, В.Явкіна, М.Орлової, 

М.Паламарюк, І.Смаля та інших, зарубіжних дослідників: Р.Батлера, В.Вайлера, 

П.Ван ден Берга, Д.Гетца, В.Джеймісона, Б.Кінга, Н.Малової, С.Харрона, 

Т.Хинчей, Л.Яня та інших. Для вивчення економічних, соціальних, історичних, 

культурологічних, політичних аспектів туристичної діяльності використані 

також праці В.Антоненка, І.Бочана, О.Добржанського, М.Долішнього, 

О.Дутчак, В.Євдокименка, М.Жукової, В.Кифяка, Г.Кожолянка, В.Круля, 

І.Кулаковської, Я.Любовного, О.Малиновської, В.Мацоли, С.Муравської, 

М.Никирси, Т.Пархоменко, В.Старика, Н.Терес, Л.Черчик та інших. 

При виконанні дисертаційної роботи застосовувались системно-

структурний, ретроспективно-хорологічний і конструктивно-географічний 

методичні підходи. Для вирішення поставлених завдань і алгоритму суспільно-

географічного вивчення етнічного туризму у великому поліетнічному місті 



22 

використовувались загальнонаукові та конкретнонаукові методи дослідження. 

В поліетнічних великих містах впродовж тривалого історичного періоду 

формуються складні поєднання багатьох різновіддалених за мовно-культурною 

й генетичною спорідненістю етносів, тому на першому етапі вивчення етнічної 

структури населення і особливостей її динаміки широко застосовувались 

літературний, статистичний, картографічний, порівняльно-географічний, 

ретроспективно-хорологічний і системно-структурного аналізу методи 

дослідження. На другому етапі за допомогою математичних методів визначався 

рівень етнічної різноманітності (строкатості) населення та її динаміка за 

історичними періодами. На третьому етапі вивчення етно-туристичних ресурсів 

(культурної спадщини і сучасності національних громад) застосовувалися 

літературний, польовий, порівняльний, класифікації, типізації, описовий, 

системно-структурного аналізу методи дослідження. На четвертому етапі 

системно-структурним і математичними методами дослідження здійснене 

бальне оцінювання етно-туристичних об’єктів. На підсумковому п’ятому етапі 

дослідження проводилось картографування об’єктів матеріальної і духовної 

культурної спадщини і сучасності, що дало можливість виявити просторове 

розміщення туристичних об’єктів відповідної етнічної культури і розробити 

етнографічні екскурсійні маршрути. На заключному етапі, окрім 

картографічного, широко використовуються польові, порівняльний та 

системного аналізу методи дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

вперше: 

- розроблений і апробований алгоритм суспільно-географічного 

дослідження етнічного туризму в поліетнічному великому місті, який включає 

п’ять етапів: підготовчий (базовий), аналітичний, синтетичний, оціночний і 

підсумковий; 

- розкриті ретроспективно-хорологічні особливості формування і 

динаміки поліетнічної структури населення і полікультурного середовища 

Чернівців як основи розвитку етнотуризму; 
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- проведені групування і систематизація туристичних об’єктів Чернівців 

за етнічною приналежністю і здійснена бальна оцінка їхньої туристичної 

атрактивності; 

- розроблені етнографічні екскурсійні маршрути української, румунської і 

молдавської, німецької й австрійської, єврейської, вірменської, польської 

етнічних громад Чернівців; 

удосконалено:  

- методику суспільно-географічних досліджень етнічного туризму у 

великому поліетнічному місті як одного з видів туристичної діяльності; 

отримали подальший розвиток: 

- розробка поняттєво-термінологічного апарату суспільно-географічних 

досліджень етнічного туризму; 

- дослідження територіальної структури суспільних явищ, зокрема 

виділення точкових (пунктів, центрів, вузлів), лінійних та площинних елементів 

просторового поширення етно-туристичних об’єктів і розробки етнографічних 

екскурсійних маршрутів. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Основні результати і положення дисертаційного дослідження 

використовуються Чернівецькою міською радою при розробці “Програми 

економічного і соціального розвитку м. Чернівців” (довідка 01/02-20/1396 від 

05.06.2018), Відділом з питань туризму Чернівецької обласної державної 

адміністрації при розробці планів розвитку туризму в Чернівецькій області, як 

методичний матеріал, та впровадженні нових етнографічних екскурсійних 

маршрутів (довідка №532/18 від 29.05.2018), національно-культурними 

товариствами Чернівців для проведення просвітницької діяльності та 

організації етнографічних екскурсійних маршрутів полікультурними 

Чернівцями (довідки Чернівецького обласного Товариства польської культури 

імені Адама Міцкевича від 5.06.2018 р. і Чернівецького обласного вірменського 

національно-культурного товариства “Аревік” від 22.05.2018 р.). Теоретико-

методичні та прикладні розробки можуть бути використані для проведення 
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подібних досліджень в інших великих і середніх містах України. Теоретичні 

положення, методики і отримані результати використовуються в навчальному 

процесі викладання дисциплін: “Організація туристичної діяльності”, 

“Управління розвитком туристичних ресурсів”, “Система місцевого управління 

туристично-рекреаційною діяльності”, “Розвиток туризму на Буковині”, 

“Методика регіональних географічних досліджень” на географічному 

факультеті в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича (акт впровадження від 30. 05. 2018 р.). Матеріали дослідження 

включені до наукових звітів кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (довідка № 11/17-1297 від 14. 05. 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в ній проведене суспільно-географічне дослідження розвитку 

етнотуризму в поліетнічному місті (на прикладі Чернівців). У роботі містяться 

методичні підходи, концептуальні положення та висновки, які сформульовані 

здобувачем наукового ступеня самостійно. Використані положення інших 

авторів мають відповідні посилання.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідались та обговорювались на: V міжнародній науковій 

конференції “Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму” 

(Львів – Судова Вишня, 2011); IV, V, VI всеукраїнських науково-практичних 

конференціях з міжнародною участю “Географія та екологія: наука і освіта” 

(Умань, 2012, 2014, 2016); міжнародній науковій конференції “Географічні 

дослідження: історія, сьогодення, перспективи” (Харків, 2013); міжнародній 

науково-практичній конференції “Географія, картографія, географічна освіта: 

історія, методологія, практика” (Чернівці, 2014); міжнародній науково-

практичній конференції “Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, 

практика” (Тернопіль, 2015); міжнародній науково-практичній конференції 

“Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 2015); Х 

міжнародній науковій конференції “Географія, економіка і туризм: 
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національний та міжнародний досвід” (Львів, 2016); міжнародній науковій 

конференції “Від географії до географічного українознавства: еволюція 

освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у 

Чернівецькому національному університеті іменя Юрія Федьковича)” 

(Чернівці, 2016); міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

“Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів” (Луцьк, 2017); 

всеукраїнській науково-практичній конференції “Подільський регіон: виклики 

ХХІ століття (географічні аспекти)” (Тернопіль, 2017); VII міжнародній 

науково-практичній конференції “Регіональні проблеми України: географічний 

аналіз та пошук шляхів вирішення” (Херсон, 2017); міжнародній науково-

практичній конференції “Географія в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU)” (Київ, 

2018). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

22 наукові праці загальним обсягом 9,57 д.а. (у т. ч. 6,26 д.а. авторських), з них 

9 статей у фахових виданнях з географічних наук загальним обсягом 7,15 д. а. 

(у т. ч. 4,02 д. а. – авторські), в т. ч.: 5 статей – у виданнях України, 4 – в 

іноземних виданнях; 13 тез доповідей та матеріалів конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (216 найменувань) і додатків 

(16 додатків на 50 сторінках). Загальний обсяг роботи становить 262 сторінки 

друкованого тексту, з них основну частину викладено на 171 сторінці. Робота 

містить 28 таблиць (з них 19 – у додатках), ілюстрована 38 рисунками (у т. ч. 12 

картосхемами). 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

1.1. Етнічний туризм як вид туристичної діяльності 

Закономірною і важливою рисою сучасної економічної та соціальної 

географії виступає дослідження суспільних явищ, зародження яких відбулося 

порівняно не так давно. Однією з таких проблем виступає наукове пізнання 

етнічного туризму. При вивченні будь-якого географічного об’єкту, явища чи 

процесу важливо зрозуміти його сутність. Кожна наука виділяється своїм 

поняттєво-термінологічним апаратом і методикою дослідження. Суспільна 

географія має свою поняттєву термінологію і цілком зрозуміло, що адекватне 

сприйняття реально існуючих явищ, зафіксованих у термінах і поняттях, може 

бути тільки за умов чіткого тлумачення цих визначень. Тому важливим постає 

завдання вивчення термінологічних проблем етнотуризму – окреслення його 

сутнісних характеристик, визначення максимально адекватної дефініції та 

розробка алгоритму і методичних підходів суспільно-географічного 

дослідження етнічного туризму. 

Термінологічна проблема етнотуризму знайшла своє відображення на 

сторінках наукових праць ряду зарубіжних [58; 99; 188; 190; 199; 200; 202; 208; 

212; 216 та інші] й українських авторів [42; 51; 70; 71; 76; 110; 123; 128; 129; 

136; 146 та інші]. Однак існують різні підходи до визначення поняття “етнічний 

туризм”, недостатньо розроблені й методичні підходи його дослідження. 

Спочатку необхідно звернутися до напрацювань європейської та 

американської науки, де в середині 70-их рр. ХХ століття піднімалися питання 

про необхідність дослідження такого нового явища в розвитку туризму, як 

етнічний туризм. Розвиток етнотуризму був спричинений особливостями 

розвитку суспільства, в тому числі урбаністичними процесами (з їх 

позитивними та негативними наслідками), і бажанням окремих представників 

цивілізації повернутися принаймні на короткий час у середовище тих етнічних 
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громад, діяльність яких ще не була спотворена мінусами життя в мегаполісах 

[110, c.70]. 

Одним із перших визначення цього поняття запропонував В. Сміт (V. 

Smith), який окреслив етнічний туризм, як туризм, основною метою якого є 

пізнання глибинних традицій екзотичних народностей та включає відвідування 

їхніх домівок і сіл, спостереження за танцями та обрядами, торгівлю 

примітивними виробами [212, с. 2]. Р. Макінтош (R. McIntosh) та С. Гьольднер 

(C. Goeldner), переглянувши запропоноване В. Смітом визначення, окреслили 

етнотуризм як подорож з метою спостереження за культурою і способом життя 

по-справжньому екзотичних народів. Типовими видами діяльності за таких 

обставин є відвідування будинків племен, спостереження за танцями і 

обрядами, і, можливо, участь у релігійних обрядах [208, с. 139-140].  

П. Ван ден Берг (P. Van den Berghe) описав етнічний туризм, як форму 

туризму, де культурна екзотика тубільців є основою “приманки” для туристів 

[188].  

С. Харрон (S. Harron) і В. Вайлер (B. Weiler) визначили етнічний туризм 

як поїздку, вмотивовану передусім пошуком тісного контакту з людьми, 

етнічна приналежність і культурна специфіка яких відрізняється від подібних 

ознак туристів. Туристи насамперед шукають можливості проникнутися 

первісною культурою, не спотвореною віяннями цивілізації, саме тому 

об’єктами етнічного туризму стають сільські громади, які проживають у 

віддалених районах та поводять себе “екзотично” [200, с. 84]. 

За висновками С.Муравської, більшість існуючих досліджень етнічного 

туризму в Європі та Америці концентрує увагу на окресленні етнотуризму як 

мандрівок до екзотичних і часто ізольованих етнічних груп [110, с.71]. Деякі 

вчені вважають, що етнічний туризм має включати подорожі друзів та родичів 

на батьківщину предків з метою вивчення власної етнічної приналежності 

(ностальгічний туризм) [51, с. 1]. Б.Кінг (B. King) відносить етнічний туризм до 

подорожей, основною мотивацією до яких є “етнічне возз’єднання”, тобто 

відвідування людей, близьких за етнічною приналежністю. Прикладом цього 
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може служити візит мандрівників з Нового Світу (як правило, Північної 

Америки) до Старого Світу з метою дослідження власного походження [202, с. 

175].  

Узагальнивши попередні напрацювання, Л.Янь (L. Yang) визначив 

етнічний туризм, як туризм, основною метою якого є пошук екзотичного 

культурного досвіду через взаємодію з відмінними етнічними групами. Він 

включає в себе туристичні поїздки, упродовж яких споглядаються артефакти, 

ритуали тощо, пов’язані з конкретною етнічною групою. Процес споглядання 

таких речей є важливою частиною мотивації до поїздки [216, c. 3]. В даному 

випадку етнічна група виступає як окрема в соціально-культурному аспекті 

група людей, які поділяють спільну історію, культуру, мову, релігію та спосіб 

життя. 

Поряд з терміном “етнічний туризм” широко використовується поняття 

“аборигенський” туризм, який запропонували Д.Гетц (D. Getz) та В.Джеймісон 

(W. Jamieson), і “корінний” туризм, хоча насправді мається на увазі те саме 

явище [199]. Р.Батлер (R. Butler) і Т.Хинчей (T. Hinch) окреслили “корінний 

туризм” як туристичну діяльність, у якій беруть безпосередню участь корінні 

етнічні групи з метою дослідження або споглядання атрактивних ознак власної 

культури, від якої вони відійшли з огляду на ті або інші обставини [190, с. 9]. 

Вони вважають, що корінний туризм передбачає участь в ньому представників 

корінних народів, у той час як в етнічному туризмі можуть бути задіяні не 

обов’язково представники етнічних груп, культура яких в даному конкретному 

випадку виявилася атрактивною. 

Російські дослідники оперують поняттям “етнографічний туризм” та 

“етнічний туризм”. При цьому, у перше поняття вони вкладають широкий 

зміст, відносячи сюди аборигенний та корінний види туризму [58]. Під 

етнічним туризмом вони розуміють ностальгічний туризм, тобто 

“…відвідування місць свого історичного проживання” [58]. Н. Малова 

стверджує, що “ностальгічний чи етнічний туризм – це вид відпочинку, під час 

якого туристи вивчають визначену етнічну групу населення, її життя, 
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особливості культури, побуту і т. д.” [99, с. 73]. Даючи визначення етнічного 

туризму, вона трактує його як ностальгічний. 

Стосовно думки українських дослідників щодо дефініції терміну 

“етнічний туризм”, то  також немає одностайності. Великою мірою це 

викликано тією обставиною, що в Законі України “Про туризм” не виділено 

його як одного із видів туризму [140]. Серед 17 запропонованих видів туризму 

найбільш близьке відношення до етнічного туризму мають культурно-

пізнавальний та сільський.  

Переважна більшість українських туризмологів пропонують якщо не 

ототожнювати ці поняття, то принаймні співвідносити їх як ціле та часткове. 

Зокрема, Л.Кирилюк, вказуючи на швидкі темпи розвитку в Україні 

ностальгічного туризму, виділяє одним з його видів етнічний і пов’язує цей вид 

туризму передусім із відвідуванням родичів, які опинились по різні сторони 

кордону. Пропонує визначити наступні основні райони його масового розвитку 

на території нашої держави – прикордонне Закарпаття, Львівщина, Волинь [70]. 

З його позицією співзвучні думки інших дослідників [76], що знайшло 

відображення у науково-популярних виданнях [136]. 

Схожої думки дотримується Т. Пархоменко. На її думку, “іноді 

ностальгічний туризм може накладатися на туризм етнічний, наприклад, коли 

емігранти відвідують свою етнічну батьківщину”. Етнічний туризм задовольняє 

потребу у підкріпленні національної ідентичності людини, тобто включеності в 

певну соціальну спільноту на підставі спільного походження, ототожнення з 

певною культурою. Відвідування своєї етнічної батьківщини людиною, яка 

народилася і виховувалася в іншому соціокультурному середовищі, є 

своєрідним генетичним покликанням – “покликом предків”. Ностальгічний же 

туризм виключно індивідуальний, він камерний порівняно з етнічним, це не 

поклик національної ідентичності, це – відтворення власного життєвого шляху, 

намагання подолати незворотність часу просторовим поверненням [128]. 

 В. Кифяк під етнотуризмом розуміє поїздки з метою побачень з рідними 

та близькими [71]. Таке твердження є дискусійним, оскільки науковець у 
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власному тлумаченні сутності етнотуризму ідентифікує останній як 

ностальгічний туризм. 

З точки зору М. Кляпа та Ф. Шандора, етнічний туризм (ностальгічний, 

етнографічний туризм) – різновид туризму, який здійснюється туристами на 

місця свого історичного проживання. І. Бочан розглядає етнічний туризм як 

важливу складову людських цінностей, як специфічний вид людської 

діяльності, мотивацією якої є пізнання краєзнавчих та країнознавчих ресурсів, 

ознайомлення з цінностями етнографічних груп у місцях їх компактного 

проживання. На думку І. Кулаковської, етнічний туризм – це вид поїздок, під 

час яких туристи вивчають певну етнічну групу населення, їх життя, 

особливості культури, побутові моменти тощо [146, с. 36]. 

М. Орлова розглядає етнічний туризм як підвид пізнавального туризму, 

метою якого є ознайомлення з матеріальною та духовною культурою певного 

етносу, що проживає зараз або проживав у минулому на відповідній території 

[123]. Н. Петрик і О. Чубрей під поняттям етнічний туризм розглядають 

туристичну подорож, що має на меті ознайомлення та пізнання певного етно-

культурного середовища з його самобутніми особливостями: традиціями, 

промислами, побутом, культурою [129, с. 151]. Саме ці визначення, на нашу 

думку [42], найбільш адекватно відображають специфіку “етнічного туризму”. 

Інакше яким чином окреслити туристичну поїздку мешканця Буковини на 

фестиваль лемків чи гуцулів, відвідання садиби татар в Криму, єврейського 

кладовища в Чернівцях тощо? Основним спонукальним мотивом “етнічного 

туриста” є бажання поринути в культуру певного етносу, незалежно в яких 

генеалогічних зв’язках з цією спільнотою він знаходиться.  

Виходячи із вищенаведеного, під поняттям етнічний туризм ми 

розглядаємо вид туристичної діяльності, який задовольняє інтереси споживачів 

до пізнання матеріальної та духовної культури певного етносу (етнічної групи, 

етнографічної групи), що проживає (або проживав у минулому) на певній 

території. Туристи під час таких екскурсій знайомляться з архітектурою, 

одягом, фольклором, обрядами, народними традиціями, ремеслами, побутом, 
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особливостями національної кухні, подіями, визначними постатями, 

пам’ятками певного етносу чи його частини (субетносу чи етнічної групи). 

Особливості етнічного туризму проявляються в наступному : по-перше, 

різноманіттям видів етнотуризму; по-друге, етнічні туристичні подорожі 

можуть здійснюватися у будь-який куточок світу, будь-ким, не залежно від 

віку, статі чи інших ознак; по-третє, даний вид туризму забезпечує пізнання 

культури етносу (етнічної групи) і має своєрідне емоційне забарвлення. 

Етнічний туризм можна поділити на види (див. рис. 1.1) за наступними 

класифікаційними ознаками: 

1) за мотивами, 

2) за масштабами, 

3) за тривалістю. 

За мотивами виділяються такі види етнічного туризму: 

а) пізнавальний туризм – туристична подорож, метою якої є пізнання 

(ознайомлення) культури зацікавленого того чи іншого етносу або його частини 

(етнічної або етнографічної групи); 

б) науково-дослідницький туризм – подорож з метою детального 

наукового дослідження традиційно-побутової культури певного етносу (або 

його етнографічної групи) на його історичних етнічних (або історико-

етнографічних) землях; 

в) ностальгічний туризм – різновид етнічного туризму, який 

зорієнтований на відвідування історичної батьківщини, місць, звідки походять 

предки або звідки турист особисто колись емігрував. Через емоційний стан і 

душевні переживання, що викликає цей вид туризму, його ще називають 

сентиментальним. 

За масштабами виділяються наступні види етнічного туризму: 

а) внутрішній туризм – туристична поїздка здійснюється в межах своєї 

країни: 1) за умов звичного етно-культурного середовища, 2) в інші історико-

етнографічні землі; 

б) прикордонний туризм – різновид етнічного туризму, який спрямований  
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Рис. 1.1. Види етнічного туризму (Складено автором). 
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е) далековіддалений туризм – туристична поїздка на значну відстань за 

межами звичного етнічного перебування. 

За тривалістю можна виділити такі види етнічного туризму: 

а) коротка подорож (1-3 дні), 

б) нетривала подорож (від 4 до 14 днів), 

в) подорож середньої тривалості (від двох тижнів до одного місяця), 

г) довготривала подорож – експедиція (1-3 місяці). 

Виходячи з мотивів, масштабів і тривалості етнічний туризм виконує 

певні завдання: 

1) вивчення територіальних особливостей традиційно-побутової культури 

етносів, їх етнічних та етнографічних груп; 

2) відродження матеріальної (традиційних предметів побуту, ремесел) та 

духовної культури (фольклору, звичаїв, обрядів тощо) і, відповідно, 

відродження етнічних спільнот у цілому; 

3) збереження і розвиток культурного різноманіття; 

4) формування толерантного ставлення до інших етносів, етнічних і 

етнографічних груп; 

5) знайомство й спілкування з рідними та близькими, в тому числі 

пізнання культури та традицій своїх пращурів. 

 

1.2. Етнічна культура і етнічні туристичні ресурси – об’єкт 

туристичної атрактивності 

У контексті з’ясування вузлових засад етнотуризму особливе місце 

займає проблема окреслення поняття “етнокультура”, що виступає в якості 

основного об’єкту туристичної атрактивності етносу. Власне “етноси” – складні 

біосоціальні, відкриті, динамічні системи. Існує декілька концепцій тлумачення 

самої сутності етносу: біологічна й енергетична (або пасіонарна), соціальні 

(дуалістична, системно-статистична, інформаційна), переніалістська, 

примордіалістські (природно-еволюційна й еволюційно-історична), 

конструктивістська, інструменталістська [164, с. 76-93]. Кожна концепція по-
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своєму представляє структуру етносу залежно від самого визначення і 

розуміння його змісту, але всі дослідники визнають, що сутність етносу 

проявляється насамперед у його культурі. 

Поняття “культура” – багатозначне, тому відомо кілька десятків його 

визначень [164, с. 167] і зміст залежить від сфер застосування: культура 

землеробства, культура скотарства, культура будівництва, культура поведінки, 

культура одягу, культура виховання, культура покоління і т. п. Пізніше під 

культурою стали розуміти певні технічні досягнення, писемність, літературу, 

театр, систему освіти, дозвілля тощо, а також організації й установи, що 

забезпечують їх функціонування. Найбільш загальні визначення цього поняття: 

а) культура – це позабіологічно вироблений (не закріплений генетично) і 

переданий спосіб людської діяльності [186, с. 207], б) культура означає все те, 

що створено людством на відміну від того, що створено природою [164, с. 167]. 

Таке значення поняття “культура” відповідає латинському слову “cultura” – 

вирощування, обробіток. Отже, культура – це сукупність того, що створено 

людьми в процесі фізичної та розумової праці, тобто вироблені ними 

матеріальні й духовні цінності. Відповідно розрізняють дві основні частини 

культури: а) перша – виражається в матеріальних формах результатів людської 

діяльності (матеріальна культура), б) друга – проявляється в суспільній 

свідомості, поведінці, вчинках (духовна культура). 

Таке комплексне розуміння культури на основі діяльнісного підходу 

дозволяє розглянути відповідне визначення поняття “етнічної культури”. 

Джерело і основна ознака формування етнічної культури пов'язані з 

виникненням у групі людей певних спільних інтересів, які усвідомлюються 

ними як потреби, що примушують їх жити й діяти колективно. Такі потреби 

характеризує те, що вони виражають загальний колективний інтерес, який 

змістовно перевищує механічну суму індивідуальних інтересів членів цього 

співтовариства. У підсумку це веде до формування унікальних культурних 

комплексів, специфічність яких зростає від покоління до покоління внаслідок 
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природної акумуляції культурних відмінностей, що виникають у процесі 

створення людьми свого штучного оточення [186, с. 210-211]. 

Оскільки культурна діяльність людських спільнот відбувається в 

конкретних природно-географічних умовах і в різні історичні періоди за різних 

рівнів розвитку продуктивних сил, то це дає підстави розглядати культуру як 

сукупність виготовлених конкретними етносами предметів і явищ 

матеріального і духовного життя, які розрізняються не тільки рівнем розвитку 

культур, але й їхніми якісними відмінностями, що відокремлюють один етнос 

від іншого. Кожний етнос має свій стиль життя – властиві тільки йому 

культурно-побутові особливості, які виражаються в матеріальній і духовній 

культурі, етнічних стереотипах і традиціях [164, с. 167-168]. 

У науковій літературі представлений широкий спектр трактувань поняття 

етнічна культура, що зумовлюється сферою наукової спеціалізації вчених 

(істориків, географів, культурологів, соціологів тощо). М. Юрій розглядає 

етнічну культуру як “сукупність притаманних етносу способів засвоєння умов 

свого існування, спрямованих на збереження етносу й відтворення умов його 

життєдіяльності” [186, с. 207]. Під етнічною культурою А. Пономарьов розуміє 

“успадкований комплекс соціальної практики та системи вірувань, традицій і 

звичаїв, що певним чином визначають спосіб життя етносу” [134, с. 117]. 

За М. Тиводаром “етнічна культура – успадкований від предків комплекс 

господарського і соціального життя, матеріальної і духовної культури, які 

визначають стиль життя, виконують етноідентифікуючу роль, дають 

можливість виділити і протиставити себе іншим етносам” [164, с. 168]. 

Б.Савчук окреслює етнічну культуру як надзвичайно складне та 

багатогранне явище, яке формується у процесі адаптації спільноти людей до 

оточуючого середовища та під час історичного розвитку нагромаджує специ-

фічний культурний досвід, який відрізняє її від інших спільнот. Унікальність 

феномену етнічної культури становлять не окремі специфічні елементи,  

а неповторність їх переплетення [154, c. 347–348]. Відповідно до типів 

етнонаціональних суспільностей він виокремлює поняття “традиційна 
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(народна) культура”, яка відображає самобутність і окремішність певної 

спільноти та “етнографічна культура”, яка засвідчує регіональні особливості 

культури [153, c.44]. Тобто друга виступає структурною складовою першої. 

Л.Черчик та Н.Коленда розглядають це поняття у широкому ракурсі 

культурної спадщини загалом [178]. На основі аналізу праць вітчизняних і зару-

біжних вчених та, підтримуючи думку про неподільність культурного надбання 

з природою, вони виводять поняття “культурний ландшафт” – природно-

культурний територіальний комплекс, сформований внаслідок еволюційної 

взаємодії природи та людини, її соціокультурної та господарської діяльності 

[178, с.209]. 

Широковживаним визначенням поняття етнічної культури виступає  

дефініція, розміщена на одному з електронних ресурсів. Під етнокультурою 

автори статті розуміють сукупність матеріальних і духовних цінностей, 

вироблених певним етносом впродовж його історії на його власній території 

засобами етнічного самовираження (рідна мова, рідна  

релігія) [54]. 

Отже, підводячи підсумок важливості етнічної культури, можна 

констатувати, що: по-перше, культурно-побутова специфіка і культурне 

обличчя є дуже цінними критеріями, за якими розмежовують етноси; по-друге, 

саме в етнічній культурі спостерігається нерозривна лінія збереження етносу й 

передачі традицій з покоління в покоління. 

З іншого боку, етноси мають свої власні закони зародження, становлення, 

розвитку, розквіту, занепаду і трансформації або зникнення. Вони як 

біосоціальні відкриті системи функціонують і розвиваються за допомогою 

інформаційних зв’язків, котрі: з одного боку, мають міжпоколінний характер, а 

з другого – просторовий, вбираючи іншоетнічні елементи культури. 

Міжпоколінні (діахронічні) зв’язки забезпечують етносові стабільність, не 

дозволяючи йому злитися з іншими етносами або асимілюватися. Просторові 

(синхронні) зв’язки створюють умови інноваційності розвитку – постійного 

оновлення. Тому основа етносу є багатошаровою і включає в себе традиційні й 
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сучасні компоненти культури [134, с. 87]. А оскільки етнос в умовах 

глобалізаційних процесів постійно вбирає іншоетнічні компоненти культури за 

рахунок своїх етнічних, то виникає загроза поступової втрати своєї 

самобутності, зокрема культури, і злиття з іншими етносами або зникнення. 

Але на практиці такий тип етнічних процесів зустрічається рідко [134, с. 118], а 

сама тенденція культурної глобалізації особливо загострює інтерес до 

культурної самобутності й культурне різноманіття сучасних народів навіть 

збільшується і кожний прагне зберегти та розвинути свою цілісність і 

культурний вигляд [186, с. 205]. Отож, етнос виступає відносно закритою 

соціальною системою, причому самодостатньою для свого збереження, 

розвитку й відтворення. Основою, яка стабілізує етнос та його культуру, є 

система традицій, що являє собою колективну пам’ять, котра акумулює 

міжпоколінну етнокультурну інформацію. Крім того, вона регулює не тільки 

рівень інформації, що необхідний для відтворення етносу, але й ступінь 

іншоетнічних запозичень. А процес регулювання етнокультурної інформації 

здійснюється за допомогою етнічних стереотипів – усталених форм етнічної 

поведінки, які є своєрідним кодом етнічної культури. Тому від збереження 

етнокультурних традицій і зокрема системи етнічних стереотипів залежить не 

лише доля етнічної культури, але й цілісність етносу, нації, стабільність 

суспільства і держави [134, с. 118-120]. 

При розгляді основних понять етнотуризму виникає потреба окреслити 

його ресурсну базу як специфічний тип туристичних ресурсів – етнічні 

туристичні ресурси. О.Любіцева, Є.Панкова, В.Стафійчук виокремлюють 

окрему групу етнічних туристичних ресурсів, під якими розуміють сукупність 

матеріальних та нематеріальних явищ, що репрезентують етнорегіональну 

мозаїчність України [94]. 

Виділяються два основні підходи до виокремлення етнічних туристичних 

ресурсів. Їх можна умовно охарактеризувати як географічний та історико-

культурологічний. Перший напрямок розглядає етноісторичну специфіку 

окремої територіальної одиниці у нерозривному зв’язку з природними 
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ресурсами. Другий – акцентує увагу на духовних та матеріальних складниках 

етнокультури краю [51, с. 3]. 

Етнічна культура проявляється буквально в усіх сферах життя етносу: 

мові, одязі, архітектурі, плануванні будівель, облаштуванні житла і робочого 

місця, домашньому господарстві, вихованні дітей і, звичайно, фольклорі. На 

формування етнічної культури впливають природні умови, мова, релігія, а 

також психічний склад етносу [186, с. 212]. Тому туристичні ресурси для 

етнічного туризму дуже багаті, різноманітні та своєрідні. Це пам’ятки 

архітектури, музейні експонати, архівні матеріали, мальовничі природні місця 

тощо. Тому найбільш важливим в організації етнічного туризму є ознайомлення 

учасників з архітектурою, ремеслами, народними традиціями, обрядами, 

фольклором, побутом, одягом, особливостями національної кухні, визначними 

постатями певного етносу. У сукупності все це створює сприятливі умови для 

відпочинку та ознайомлення з історією та культурою народу. 

Неодмінною умовою виникнення етносу і його функціонування виступає 

географічне (природне) середовище. Прикмети впливу природних умов 

виявляються в найрізноманітніших сферах етнічної культури, починаючи зі 

знарядь праці, предметів виробництва, закінчуючи становленням духовної 

культури етносу, його психічного складу, що виражається в стереотипах, які 

формуються в поведінці, звичках, звичаях, обрядах і в яких проявляються риси 

побуту народів. На такому науковому тлі продуктивною виступає позиція 

П.Чаплінського та А.Кібич [172]. Згідно з їхнім баченням природне середовище 

безпосередньо впливає на стан матеріальної та духовної культури. Єдність 

природних та культурних чинників вони окреслюють поняттям “етнокультурні 

ландшафти”, важливими складовими яких виступають промисли та ремесла, 

традиції, обряди та звичаї. Вони виділяють окремі їх типи: 

1. Етнокультурні ландшафти, виділені на підставі поєднання 

господарської діяльності і природних умов. 

2. Ландшафти, виділені на підставі поєднання природних умов, 

розселення, традицій і побуту. 
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3. Ландшафти, виділені на підставі поєднання матеріальної і духовної 

культури (наприклад, архітектура). 

4. Сучасні ландшафти з елементами туристичної інфраструктури  

(готелі, туристичні комплекси, садиби). 

Розвиток етнотуризму вони розглядають як шлях збереження 

етнокультурних ландшафтів та відродження традицій, обрядів і звичаїв, що 

дозволяє місцевому населенню, особливо молодому поколінню, отримувати 

матеріальні вигоди [172, c. 263].   

    

1.3. Етнотуризм у контексті міжетнічних стосунків в умовах 

глобалізації суспільства 

Сучасний туризм стає глобальним чинником розвитку цивілізації. Одним 

з основних пріоритетних напрямів державної політики в галузі туризму 

виступає “розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на 

світовому туристичному ринку” [140, с. 9]. Таке твердження стало актуальним 

після того, як набув популярності етнотуризм, який визнаний на конференції 

Всесвітньої туристської організації одним із найперспективніших напрямів 

розвитку туризму ХХІ століття. 

Туризм виконує вагому економічну функцію: туризм перетворився на 

потужну галузь суспільного виробництва і за темпами розвитку вийшов на одне 

з перших місць серед інших галузей світової економіки, він дає 12% світового 

валового національного продукту. Туризм сприяв багатьом країнам ослабити 

економічну кризу, підтягнути інші галузі економіки, забезпечує зайнятість 

населення: за експертними оцінками ЮНВТО у світовому туризмі зайнято 

близько 260 млн. осіб, в Україні – 1,8 млн. осіб [168]. Проте, відзначаючи 

важливі економічні показники ефективності туризму, не потрібно заменшувати 

соціально-гуманістичного аспекту туристської діяльності, особливо етнічного 

туризму. Тим більше, що сучасне суспільствознавство визначальною 

парадигмою розвитку цивілізації ХХІ століття визнає орієнтацію на 

постматеріальні цінності. Етнічний туризм виступає потужним засобом 
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гуманізації міжнародних відносин. Дослідників етнотуризму приваблюють 

культурно-освітні, світоглядні, моральні, духовні можливості туризму, 

проблема підвищення його соціальної ефективності. 

В основі етнічного туризму як певного виду пізнавального туризму 

лежить потяг до пошуку нового, вивчення незнайомого. Французький філософ 

Г. Марсель стверджував, що “людина відзначається тим, що вона виходить за 

межі безпосередньо даного, їй властива здатність до безперервного руху як у 

плані просторового переміщення, так і в плані духовного зростання”. Він 

визначив людину як Homo viator (“людина мандруюча”) [100]. Перше, з чим 

пов’язують туристичну діяльність, це переміщення в просторі, коли людина 

знайомиться з новими територіями. А у процесі життєдіяльності людина 

створює певне культурне (матеріальне і духовне) середовище, яке теж виступає 

об’єктом задоволення потреб туриста. У цьому контексті особливої ваги 

набуває поняття “іншого” – іншого народу, іншої культури і звичаїв, іншого 

способу життя тощо. І чим специфічніше (більш відмінне) середовище, в яке 

попадає турист, тим більше нових вражань виникає в нього. Турист відкриває 

для себе іншу культуру, звичаї, ментальність… У цих пізнавальному, 

інформаційному та світоглядному аспектах етнічного туризму і полягає його 

гуманістична сутність. 

Знайомство з іншою культурою дозволяє переосмислити свій власний 

досвід, усвідомити власну культуру і життєву позицію. Краще пізнати себе, 

самоідентифікуватися можна лише досліджуючи інших, спілкуючись з ними, 

відчуваючи їхню позитивну реакцію або “опір”. У ході міжетнічних 

туристських контактів їх учасники опановують нові “моделі мислення”, 

удосконалюють уміння доводити свою точку зору, аргументувати її [168]. 

Етнотуризм забезпечує входження у світ життєвих проблем, побуту, дозвілля 

інших народів – різних за своїми культурними традиціями, соціальним станом, 

менталітетом, переконаннями тощо. Але феномен “іншого” не є однозначним. З 

одного боку, завдяки наявності іншого (відмінного) людина починає 

замислюватися над легітимністю своєї культури, звичного набору уже набутих 
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цінностей. Через таке зіставлення вона піднімається на вищий рівень 

особистісного розвитку. Проте, з іншого боку, зустріч з іншою культурою може 

набувати форм “конфлікту культур” або навіть “конфлікту цивілізацій” (за 

С.Гантігтоном) [96]. Особливо ця тема стала актуальною в умовах наростання 

глобалізаційних процесів. Глобальна залежність народів (особливо малих) у 

різноманітних сферах співіснування створювала враження про наявність певної 

тенденції, яка має поширитися  на увесь світ, і всі народи разом будуть 

розвиватися в одному, здавалось би прогресивному напрямі. Ця тенденція 

виглядає як активна експансія вестернізації. Але сліпе наслідування західних 

стандартів розвитку дуже часто відбувалося всупереч уже встановленим 

нормам життя і культури. І саме з цим пов’язують наростання 

антиглобалістських настроїв серед окремих народів, оскільки модернізація і 

вестернізація виступають чинниками, які руйнують місцеву культуру і звичний 

порядок життєдіяльності багатьох етносів. А культурантропологи ще всередині 

ХХ століття дійшли висновку про рівноцінність усіх культур, про неможливість 

і непотрібність ранжування культур якимось одним універсальним критерієм 

[96].  

Друга половина ХХ століття і початок ХХІ століття характеризуються 

швидким розвитком міжнародного туризму, який сприяє процесові взаємодії 

культур різних народів і регіонів світу, взаємозбагаченню культур, формуванню 

елементів загальнолюдської культури [4]. 

Етнічний туризм виступає чинником синергії культур, адже він є не лише 

видом рекреаційної діяльності, але й розширює канали комунікації між різними 

народами в умовах сучасних процесів глобалізації. У світі створена мережа 

туристських маршрутів та готельних комплексів, які обслуговують приблизно 

0,5 млрд. туристів за рік, а через 10-15 років ця кількість може досягти мільярда 

[95]. Туристи вступають у контакт, спілкуються з представниками, з одного 

боку – етносу, на території якого розміщені туристичні об’єкти, а з другого 

боку – з представниками інших етнічних груп, що одночасно перебувають у 

цих же туристичних об’єктах і рекреаційних зонах. Вивчаючи інтереси та 
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потреби один одного, туристи та приймаюча сторона виробляють базу для 

взаєморозуміння і більш глибокої соціальної взаємодії. Перебування значних 

контингентів представників різних культур у соціальному просторі іншої 

культури спонукає ефект туристичної крос-культурної міжетнічної комунікації, 

яка прискорює взаємодію культур різних народів.  

Сприйняття туристом нового культурного середовища відбувається у 

стані активізації світопізнавального інтересу. Турист входить у стан 

зацікавленого культурно-світоглядного сприйняття. Пізнавально-духовно й 

емоційно він вливається в незвичне для нього етнічне середовище, відчуває 

етнічні архетипи, котрі характерні для того народу, де він здійснює туристську 

подорож. Тому заслуговує на увагу й аналіз розвитку особистості туриста в 

процесі пізнання ним культури, в яку він на певний час занурюється, адже 

одним із вирішальних чинників туристської діяльності є прагнення людини до 

розвитку власної особистості, бажання пізнати як навколишній світ, так і саму 

себе. Під час туристської подорожі зростає значення культурних, 

комунікативних, духовних потреб. Туристи у процесі подорожі проявляють 

інтерес до естетичного споглядання культурних пам’яток, творів мистецтва, а 

також до спілкування з представниками місцевої культури. 

Суттєвим аспектом у синергетичній взаємодії етнокультурних систем є 

туристична комунікація. Адже у різноманітних контактах представників одного 

етносу з представниками іншого відбувається взаємодія їхніх етнокультурних 

цінностей, світоглядних орієнтацій та практичних інтернаціональностей 

великих груп людей різних етносів, культур, які поступово поширюються на 

відносини між цими етносами, культурами в цілому. Головною особливістю 

міжкультурних комунікацій у туризмі є безпосередній контакт етнічних груп, а 

міжособистісне спілкування виступає важливою ланкою процесу 

взаєморозуміння, що, в свою чергу, забезпечує в кінцевому підсумку суспільну 

і міжнародну солідарність. У процесі туристської подорожі в інше 

етнокультурне середовище відбувається обмін соціальних цінностей між 

людьми, передавання від одного етносу іншому своїх ціннісно-світоглядних 
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орієнтирів. Інтенсивна взаємодія представників різних етносів прискорює 

взаємодію систем цінностей індивідів та соціальних груп, вдосконалює мову 

їхньої взаємодії та взаєморозуміння, виробляє спільний “знаменник” у їхніх 

життєвих орієнтаціях, мотиваціях та цінностях, сприяє можливості більшої 

координації їхніх дій у різних сферах суспільного життя [95]. 

Етнічний туризм – демократична форма людських контактів. Людські 

відносини, що забезпечуються етнотуризмом, здебільшого не запрограмовані, 

відкриті, безпосередні, у них більше людяності, сердечності, ніж, наприклад, у 

політиці, бізнесі тощо. Головна мета етнічного туризму – множення і зміцнення 

гуманістичного потенціалу співтовариства, сприяння миру і злагоди між 

народами. Ця ідея чітко відображена в тематичних гаслах Всесвітнього дня 

туризму: “Внесок туризму в збереження культурної спадщини, у зміцнення 

миру і взаєморозуміння” (1980 р.), “Туризм – важливий чинник миру на землі” 

(1986 р.), “Туризм – фактор зростаючої соціально-економічної солідарності та 

зближення народів” (1992 р.), “Туризм – інструмент миру і діалогу між 

цивілізаціями” (2001 р.) тощо. 

Найважливіші документи з міжнародного туризму, що прийняті 

Всесвітньою туристською організацією (ЮНВТО), орієнтують туристів на 

толерантні форми спілкування, засновані на взаємодовірі й взаєморозумінні. 

Діяльність міжнародних туристських організацій і безпосереднє спілкування 

представників різних етносів і культур під час туристських подорожей 

направлені на посилення взаємовигідних культурних зв’язків між народами. 

Все це сприяє запобіганню міжетнічних конфліктів, зближенню народів, 

взаємозбагаченню культур, утвердженню миру. Важлива проблема, на думку 

А.Печчеї (A. Peccei), в тому “як жити, не гублячи самого себе, як жити, щоб 

зберегти минуле (традиції і культуру), як жити, щоб не вступати у конфлікт з 

іншими спільностями людей?” [130]. Розв’язанню цієї проблеми певною мірою 

сприяє етнічний туризм.  

Отже, сучасний етнічний туризм зі своїми функціями (культурно- 

пізнавальною, соціальною, комунікативною, світоглядною, інтегративною) має 
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важливе значення для розвитку особистості, сприяє розширенню його знань 

про навколишній світ, інші народи, про тенденції та закономірності розвитку 

суспільства у справі формування ціннісних та світоглядних орієнтирів. 

 

1.4. Методика і методи суспільно-географічного дослідження 

етнотуризму в поліетнічному місті 

Методологічні аспекти розвитку етнічного туризму впродовж останнього 

часу досліджують українські (Бочан І. [14], Дутчак О. [51], Кулаковська І. [88], 

Кляп М., Шандор Ф. [73], Муравська С. [110], Рожнова В., Терес Н. [146] та ін.) 

і зарубіжні (Батлер Р., Хинчей Т. (Butler R., Hinch T.) [190], Гетц Д., Джеймісон 

В. (Getz D., Jamieson W.) [199], Харрон С., Вайлер В. (Harron S., Weiler B.) 

[200], Кінг Б. (King B.) [202], Малова Н. [99], Ван ден Берг П. (Van den Berghe 

P.) [188], Янь Л. (Yang L.) [216] та ін.) фахівці. Це переважно історики, 

культурологи, туризмологи, соціологи, політологи. В останні роки 

територіальні аспекти етнічного туризму досліджують і географи (Бейдик О. 

[9], Бучко Ж. [20], Любіцева О. [94], Орлова М. [123], Руденко В. [213] та ін.). 

Проте ще існують різні підходи до визначення самого поняття “етнічний 

туризм”, не достатньо розроблені й методичні підходи його дослідження. 

Вивчення і розробка теоретико-методологічних основ етнотуризму ще не стали 

предметом спеціального комплексного дослідження в українській географії. 

Потенційно найпривабливішими центрами для розвитку етнотуризму 

виступають поліетнічні міста. Історія кожної національної громади міста є 

цікавою і неповторною, кожна залишає пам’ятки матеріальної і духовної 

культури, які є різносторонніми та багатогранними. Етнотуризм у 

поліетнічному просторі міста передбачає ознайомлення з місцями та об’єктами, 

традиціями та культурою не тільки корінного населення, але й прибулих 

етнічних груп. Тому важливо розробити алгоритм і методику суспільно-

географічного дослідження етнічного туризму у великому поліетнічному місті 

на прикладі Чернівців  – обласного центру, який має прикордонне розміщення і 

складні багатогранні історичні та географічні особливості розвитку. 
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Розробка методики суспільно-географічного дослідження етнографічних 

екскурсійних маршрутів у великому поліетнічному і полікультурному місті 

досить складна. З огляду на специфіку етно-туристичного потенціалу, вивчення 

його і організацію етнографічних екскурсійних маршрутів у поліетнічному 

просторі великого міста доцільно проводити у п’ять етапів (див. рис. 1.2). 

На першому етапі вивчають етнічну структуру населення, історичні та 

географічні особливості її формування: етногеографічне положення; історичні 

особливості державотворення, оскільки кожна держава суттєво впливала на 

зміни в етнічній структурі населення, залишала свій відбиток у містобудуванні 

й архітектурному середовищі міста, матеріальній та духовній культурі; 

міграційні потоки населення і етнічний склад мігрантів; етнічні відміни 

природного руху населення; особливості етнічних процесів. При суспільно-

географічному дослідженні етнічної структури поліетнічного міста необхідно 

враховувати, що етнічна структура є складним об’єктом вивчення, виступаючи 

відкритою і динамічною системою поєднання декількох численних 

різновіддалених за генетичною й мовно-культурною спорідненістю етносів на 

компактній території. Це вимагає застосування цілісної системи методів 

наукового пізнання, тому на цьому етапі використовують літературний, 

статистичний, синхронний, діахронічний, ретроспективно-хорологічний і 

системно-структурний аналізи, картографічний, порівняльно-географічний, 

графічний методи дослідження. 

За допомогою статистичного методу дослідження здійснюється збір і 

аналіз: а) матеріалів переписів населення, що відображають склад населення: 

його етнічну структуру і територіальні особливості розміщення етнічних груп, 

мовні ознаки (рідна мова і вільне володіння іншими мовами), вікову й статеву 

структуру, сімейний стан; б) матеріалів статистичних збірників, які 

розкривають показники природного руху (народжуваність, смертність, 

природний приріст, середній вік і очікувана тривалість життя, коефіцієнти 

відтворення населення і середній вік матері на час народження дитини), 

міграційні процеси (вибуття, прибуття, сальдо міграції), – що загалом  
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Рис. 1.2. Алгоритм дослідження етно-туристичного потенціалу і розробки 

етнографічних екскурсійних маршрутів (Складено автором). 
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формують демографічний потенціал етнічних груп, тощо. Статистичний метод 

дослідження використовувався для збору та аналізу даних не лише по місту 

загалом, але й у розрізі локальних мікрорайонів міста (його складових 

територіальних частин) і оточуючого (зовнішнього) середовища. 

Важливим методом суспільно-географічного дослідження просторового 

розміщення етнічних груп виступає картографічний. Його переваги – розкриття 

територіальності та наочності. Статична ситуація розселення етнічних груп на 

картосхемах, відображена способами картодіаграм, картограм, ареалів тощо, 

дає можливість використати метод синхронного аналізу (просторового, 

одночасового), що передбачає виявлення й розкриття сутнісно-просторової 

закономірності розселення етнічних груп. 

Логічним доповненням до методу синхронного аналізу при вивченні 

особливостей формування і динаміки етнічної структури населення 

поліетнічних міст є метод діахронічного аналізу (різночасового, 

різномоментного), який зорієнтований на дослідження історичних процесів, 

тобто сутнісно-часових змін історичної реальності [74, с. 91]. Всі об’єкти 

реального світу змінюються, проходять певні фази і стадії свого розвитку. 

Історичний підхід особливо важливий для суспільної географії, оскільки 

людство надзвичайно уважно вивчає динаміку та тенденції свого соціально-

економічного і духовного розвитку. Історизм є одним з провідних і традиційних 

підходів географічної науки. Його відлік іде ще з часів Геродота і Страбона, у 

працях яких історія й географія генетично пов’язані [167, с. 87]. Тому 

одночасно з методом діахронічного аналізу широко використовується метод 

ретроспективно-хорологічного аналізу, завдання якого полягає в поєднанні 

хронології подій (і показників) з просторовою їх поширеністю (та 

диференціацією) і виявленні часово-просторової специфіки динаміки етнічної 

структури населення великого поліетнічного міста і окремих його 

територіальних частин. 

За визначенням А. Паномарьова, етнос – це органічна соціальна система з 

чітко вираженою структурою [134, с. 72], тому поєднання на компактній 
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території одного міста багатьох етносів визначає етнічну структуру населення 

як дуже складну систему. Звідси слідує, що при суспільно-географічному 

дослідженні етнічної структури поліетнічного міста важливо застосовувати 

метод системно-структурного аналізу. Система в найбільш загальному 

розумінні – це множина взаємопов’язаних об’єктів (елементів системи), яка 

утворює певну цілісність, новий об’єкт [167, с. 109]. Системний підхід 

використовують для системного аналізу та системного синтезу. Системний 

аналіз має на меті декомпозицію складної системи на підсистеми різних 

порядків, на групи і блоки елементів та на самі елементи. Системний синтез 

здійснюють для дослідження інтегративних, цілісних характеристик системи 

[167, с. 110]. 

На другому етапі досліджують рівень етнічної різноманітності населення 

та його динаміку. Для цього використовують математичні методи. Серед 

кількісних показників аналізу розселення етнічних груп і величини етнічної 

різноманітності населення міста найчастіше використовують методики, 

запропоновані Б. Еккелем, Е. Пясецьким, В. Джаманом. 

Е. Пясецький запропонував індекс етнічної диверсифікації, для 

визначення якого розглядає абсолютні значення людності етнічних груп і 

всього населення: 

S = 
∑ (𝐸𝑖)2𝑘
𝑖=1

𝑁2
  ,        (1.1) 

де S – індекс етнічної диверсифікації, %; Еі – чисельність етнічних груп, осіб; N 

– кількість населення, осіб [204]. 

За цим підходом зміна індексу диверсифікації в бік його зменшення вказує на 

збільшення етнічної строкатості населення міста, а в сторону збільшення – до 

одноріднішої структури. У випадку, коли S = 100%, місто є етнічно 

гомогенним, зменшення значення індексу означає урізноманітнення етнічного 

складу. 

За формулою індексу етнічної мозаїчності Б. Еккеля враховується питома 

вага (від 0 до 1) етнічних груп у загальній кількості населення: 
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Pj = 1 - ∑ Пі2𝑚
𝑖=1  ,        (1.2) 

Де Pj – індекс етнічної мозаїчності, одиниць; Пі – частка і-тої етнічної групи 

населення міста. Чим більше значення Pj, тим строкатіша етнічна структура 

населення регіону [52]. 

Індекс етнічної мозаїчності передає прямопропорційну залежність: при 

меншому значенні – етнічна структура населення міста однорідніша (якщо 

Pj=0, населення – моноетнічне), а чим більше значення індексу, тим більше в 

місті представлено національних (етнічних) груп і рівномірніше їхнє 

співвідношення (розподіл). 

При визначенні індексів етнічної диверсифікації (за Е. Пясецьким) та 

етнічної мозаїчності (за Б. Еккелем) не враховується ступінь генетичної 

близької та сучасної спорідненості народів, які заселяють місто. Проте народи, 

які мають подібність мов, загальні риси культури і загальну самосвідомість, 

об’єднані в метаетнічні спільності. Одні з них – результат генетичної та мовно-

культурної близькості (наприклад, східнослов’янські народи), інші – результат 

тривалого культурного взаємовпливу в межах єдиної історико-етнографічної 

області, треті – результат конфесійної і зв’язаної з нею культурної єдності 

тощо. З іншого боку етноси значно відрізняються за ступенем консолідації, 

чіткістю етнічної самосвідомості, ступенем територіальної концентрації чи 

розосередженості. Існують відмінності між народами і в суспільному устрої, 

соціальній структурі, мовній ситуації та інших ознаках. Всі ці відміни 

впливають на характер етнічних процесів: етнотрансформаційних і 

етноеволюційних, етнороз’єднавчих (етногенетичної дивергенції: етнічної 

парціації, етнічної сепарації, етнічної дисперсизації) і етнооб’єднавчих 

(етнічної асиміляції, етнічної консолідації, міжетнічної інтеграції та 

етногенетичної міксації). Тому для визначення ступеня різноманітності 

(строкатості) етнічної структури населення міста важливо врахувати рівень 

спорідненості народів. Оскільки головною етнічною ознакою є мова і 

лінгвістична (генеалогічна) класифікація народів розроблена найкраще, то саме 



50 

за цією ознакою найлегше визначити взаємні історичні зв’язки народів, їх 

спорідненість, спільність походження. 

Для визначення ступеня строкатості етнічної структури населення міста 

через індекс етнічної різноманітності В. Джаман пропонує враховувати частку 

кожної етнічної групи і рівень генетичної спорідненості народів з 

переважаючою етнічною групою: 

Ер = 1 - ∑ 𝐾𝑚
𝑖=1 *(Пі)2 ,       (1.3) 

де Ер – індекс етнічної різноманітності, одиниць; Пі – питома вага і-тої етнічної 

групи в загальній кількості населення міста; К – коефіцієнт рівня спорідненості 

народів до переважаючого в місті, m – кількість етнічних груп у місті. Взявши 

за основу спорідненості народів мовну ознаку, запропоновані коефіцієнти 

спорідненості: 1,0 – для переважаючої етнічної групи, 0,5 – для етносів, які 

належать до однієї мовної підгрупи, 0,4 – для етносів спільної мовної групи, 0,1 

– для етносів спільної мовної сім’ї, 0,05 – для етносів різних мовних сімей [30, 

с. 92-93]. 

В. Круль і Р. Гищук пропонують показник ретроспективної етнічної 

різноманітності (rЕр), для розрахунків якого пропонують ввести низку мовно-

релігійних коефіцієнтів, які мають щільніший крок і враховують рівень 

територіального сусідства проживання [22, с. 4; 205]. 

На третьому етапі вивчають етно-туристичні ресурси поліетнічного міста 

(матеріальну і духовну культурну спадщину етнічних громад, що населяють (чи 

населяли у минулому) досліджувану територію (місто)). Багатоаспектність 

етнічних культур зумовлює дослідження, в першу чергу, великого блоку 

туристичного потенціалу – історико-культурних ресурсів. Методика їх 

структуризації та оцінювання розроблені в працях О. Бейдика [9], В. Івануніка, 

В. Явкіна [67], В. Кравців, Л. Гринів, М. Копач, С. Кузика [86; 112], О. 

Любіцевої, Є. Панкової, В. Стафійчук [94] та ін. Під пам’ятками історії та 

культури розуміють окремі споруди, предмети, пам’ятні місця, пов’язані з 

історичними подіями, витвори матеріальної і духовної культури, які мають 

історичну, наукову, художню або якусь іншу культурну цінність [85]. 



51 

Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси розглядаються як об’єкти 

та явища антропогенного (соціально-економічного, суспільно-історичного) 

походження, залучені в сферу рекреації та туризму. До них належать: 1) 

архітектурно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси (пам’ятки громадської, 

сакральної (культової), військової архітектури; архітектурні монументи та 

скульптурні пам’ятники; пам’ятки садово-паркового мистецтва); 2) біосоціальні 

(життєві цикли, знакові події видатних людей: народження, смерть (поховання, 

перепоховання), загибель, перебування, діяльність); 3) подійні рекреаційно-

туристичні ресурси (політичні, культурні, економічні, військові, екологічні 

події) [9, с. 89-90]. До складу історико-культурних рекреаційно-туристичних 

ресурсів входять пам’ятки історії, археології, архітектури, мистецтва, 

етнографічні пам’ятки та пам’ятки народної творчості [112]. Ми підтримуємо 

думку В. Івануніка та В. Явкіна, що історико-культурні пам’ятки необхідно 

розглядати не просто як окремі об’єкти з певною історичною або культурною 

цінністю, а як поєднання відповідних елементів історико-культурних 

рекреаційно-туристичних ресурсів, що мають певну атрактивність і формують 

історико-культурний [67, с.97-98] та етно-туристичний потенціал поселення, 

місцевості, регіону. За науково-методичними розробками групи авторів [112], 

запропонований розподіл усіх історико-культурних туристичних ресурсів на 14 

груп: 1) археологічні об’єкти; 2) меморіальні пам’ятки, пов’язані з історичними 

подіями, національно-визвольними змаганнями, війнами, бойовими та 

культурними традиціями; 3) пам’ятники учасникам історичних подій, 

національно-визвольних змагань, війн, діячам історії та культури; 4) пам’ятки 

архітектури (громадська архітектура, промислова архітектура, архітектурні 

монументи) та містобудування; 5) пам’ятки оборонного будівництва (земляні 

або муровані укріплення, замки з бастіонними укріпленнями, монастирі, 

найновіші фортифікаційні споруди ХІХ – ХХ сторіч); 6) сакральні споруди або 

культова архітектура (церкви, костели, синагоги тощо); 7) пам’ятки народної 

архітектури (поселення, двори, господарські й житлові будівлі, дерев’яні 

церкви і т.п.); 8) громадські споруди (народні школи, народні доми, шпиталі, 
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корчми, млини і т. п.); 9) палацово-паркові ансамблі; 10) сучасні пам’ятки 

архітектури; 11) пам’ятки професійних художніх промислів; 12) пам’ятки 

народних художніх промислів (ткацтво, килимарство, вишивка, художня 

обробка шкіри, художнє плетіння, деревообробка, гончарство тощо); 13) 

пам’ятки музейної культури; 14) пам’ятки фольклору [86, с. 139-142]. 

До етно-туристичних ресурсів належать і природні об’єкти – ландшафти 

й компоненти природи, які використовуються в сфері туризму. Компоненти 

природи не тільки опосередковано впливають на етнічні туристичні ресурси, 

визначаючи архітектурні стилі будівель (житлових, громадських тощо), одяг, 

знаряддя праці, специфіку ремесла, культуру сільськогосподарського 

виробництва, елементи побуту та інше, але й виступають ресурсами 

безпосередньо, які пов’язані з важливими історичними подіями, видатними 

людьми тощо (іменні скала, печера, дерево та ін.), культурні антропогенні 

ландшафти (садово-паркові ансамблі, ботанічні сади тощо). 

Важливою складовою частиною – фактором, передумовою [86], ресурсом 

[59; 67; 103; 143; 179] використання (споживання) етно-туристичних ресурсів 

виступає соціально-економічна складова туристичних ресурсів, яка включає 

об’єкти розміщення (готелі, кемпінги, бази відпочинку тощо), об’єкти 

громадського харчування (кафе, ресторани, їдальні), торгівлю, транспортне 

забезпечення і доступність та інші елементи інфраструктури. Ці ж об’єкти 

соціальної інфраструктури можуть виступати у ролі власне етно-туристичних 

ресурсів, якщо вони побудовані (чи оформлені) у відповідному етнографічному 

стилі. 

На цьому (третьому) етапі вивчення матеріальної і духовної культурної 

спадщини етнічних громад міста використовують літературний, польовий, 

порівняльний, класифікації, типізації, описовий, системного аналізу методи 

дослідження. Для всебічного вивчення традиційно-побутової культури етнічних 

спільнот та їх етнічних стереотипів важливу роль відіграють писемні джерела, 

музейні експонати, архівні матеріали. До писемних матеріалів належать 

храмові й монастирські звіти, літописи, історичні хроніки, юридичні 
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документи, описи майна, записи очевидців і мандрівників, географічні описи, 

праці вчених, звіти військових, купців, місіонерів, листи, звіти етнографічних, 

фольклорних, географічних та інших експедицій, матеріали переписів 

населення, численні публікації етнографічних матеріалів у періодичних 

виданнях. У ході польового вивчення етнографічних матеріалів значну 

кількість предметів матеріальної і духовної культури виявляють у фондах і 

експозиціях історичних, краєзнавчих і етнографічних музеїв. Порівняльний 

метод дає можливість виявити особливе й загальне в розвитку етносів та їх 

культур, уточнити поширення окремих явищ матеріальної, духовної і 

соціальної культури. Упорядкування і виділення особливостей традиційно-

побутової культури на основі поєднання кількох особливостей предмета 

дослідження досягається за допомогою методів класифікації і типізації. Метод 

системного аналізу використовується при цілісній характеристиці етнічних 

спільнот, що вимагає описати всі складові компоненти матеріальної і духовної 

культури етносів як динамічних систем. 

На четвертому етапі дослідження етно-туристичного потенціалу 

поліетнічного міста проводиться бальне оцінювання – кожний туристичний 

об’єкт оцінюється відповідною кількістю балів (відносним кількісним 

показником); для цього використовують математичний та системно-

структурного аналізу методи дослідження. 

Кількісні (економічні) показники дають можливість визначити реальну 

оцінку атрактивності етно-туристичних ресурсів за кількістю відвідувачів 

(туристів) за одиницю часу (місяць, рік). За економічної оцінки можна 

враховувати прямий ефект від експлуатації пам’яток – плата за вхід, 

екскурсійне обслуговування та ін. [86, с. 138]. Такий підхід доступний і 

зручний, але не досконалий, тому що не розкриває всієї багатогранної цінності 

етно-туристичних об’єктів. Існує багато факторів (демографічний; 

економічний; історичної значимості, естетичної привабливості та 

інформаційної цінності об’єкта; релігійний; культурний та інші), які суттєво 

впливають на потенційну оцінку туристичного об’єкта відповідної (певної) 
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етнічної громади. Тому на практиці достатньо широко застосовують бальну 

систему оцінок, зокрема в тих випадках, коли певне явище не можна точно 

виміряти, але є потреба хоча б у приблизній його оцінці, а також тоді, коли 

немає потреби в точному вимірі якогось явища. Методичною основою розробки 

шкали бальної оцінки етно-туристичних ресурсів слугували наукові праці [9; 

67; 80; 85; 86; 104; 112; 133], при цьому були внесені доповнення і різниця між 

оцінковими балами взята більшою (зокрема максимальна кількість балів оцінки 

пам'яток загальнодержавного значення складає 10, всесвітнього – 25). 

Враховуючи багатоаспектність етнічних культур і різносторонність етно-

туристичних ресурсів, основною позицією методики кількісної (бальної) оцінки 

етно-туристичного потенціалу виступає розробка відповідних матриць, які по 

горизонталі включають блоки етно-туристичних об’єктів, а по вертикалі – 

відносні бальні показники оцінки їх атрактивності. До блоків етно-туристичних 

об’єктів входять: пам’ятки історії та археології, архітектурні пам’ятки 

(громадської, сакральної, військової, виробничої, житлової архітектури), 

скульптурні пам’ятники, етнографічні пам’ятки (етнографічні й краєзнавчі 

музеї), пам’ятки мистецтва (літературно-меморіальні, художні, декоративного 

мистецтва музеї), пам’ятки народної творчості (музеї народної архітектури та 

побуту, народних ремесел), назви вулиць, національні доми, національно-

культурні товариства, навчальні заклади для етнічних меншин, колективи 

народної творчості, етнографічні фестивалі, заклади відпочинку й громадського 

харчування (кафе) етнографічного спрямування й оформлення (інтер’єр, кухня, 

одяг, музика тощо), видатні особистості: 1) класифікація за життєвими циклами 

(місця народження, навчання, діяльності, перебування, проживання, 

поховання), 2) класифікація за родом діяльності (політичні та державні діячі, 

науковці, народні артисти, літератори, митці, релігійні діячі, військові тощо), 3) 

увіковічнення пам’яті (меморіальні дошки з текстом, портретом, барельєфом; 

скульптурні пам’ятники; у назвах вулиць, парків, іменних установ, премій; 

званнях почесних громадян міста, героїв війни та праці), пам’ятні події 

(політичні, військові, культурні, наукові тощо). Даною методикою 
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пропонується розподіл усіх етно-туристичних об’єктів для первинної оцінки 

(присвоєння оціночних балів) на 15 блоків, які є складовою частиною цілісного 

континуального етно-туристичного потенціалу поліетнічного простору 

великого міста. Кожний з цих блоків має свою специфіку, свій пізнавальний і 

атрактивний потенціал, свою методику дослідження. Тому бальне оцінювання 

етно-туристичних об’єктів слід проводити за системою шкал, які основані на 

спільній методичній і співрозмірній основі. Оціночні шкали розроблені (при 

структуризації компонентів кожного блоку до конкретного об’єкта) відповідно 

до: 1) значимості етно-туристичних об’єктів (місцевого, регіонального, 

державного, міжнародного значення), 2) естетичної привабливості, 3) 

інформаційної цінності [213, с. 162-163]. 

На заключному (п'ятому) етапі дослідження здійснюється 

картографування етно-туристичних об'єктів матеріальної і духовної культурної 

спадщини, що сприяє виявити просторове розміщення й концентрацію 

туристичних об'єктів відповідних етнічних культур і розробити етнографічні 

екскурсійні маршрути. На цьому етапі окрім картографічного широко 

використовується польові, порівняльний та системного аналізу методи 

дослідження. 

В територіальній структурі поширення туристичних об’єктів відповідної 

етнічної громади виділяються точкові (пункти, центри, вузли), лінійні та 

площинні просторові елементи. Пунктами виступають туристичні об’єкти, які 

мають історичну, наукову, естетичну цінність, представляючи конкретні 

складові елементи відповідної етнічної культурної спадщини (скульптурні 

пам’ятники, пам’ятки архітектури, меморіальні дошки тощо). Центри – 

туристичні об’єкти відповідної етнічної культури, які являють собою 

функціонуючі заклади, установи, організації, що здійснюють культурно-

просвітницьку, освітню, виховну діяльність, відроджуючи і розвиваючи звичаї 

й традиції етнічної спільноти міста (народні доми; церкви, костели, синагоги; 

етнографічні музеї; національно-культурні товариства тощо). Вузли – 

туристичні об’єкти, що представляють діючі заклади, установи, організації і 
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виступають центрами активного громадського життя декількох етнічних громад 

міста (філармонія, театр, університет, міська ратуша, сакральні об’єкти тощо). 

Лінійні об’єкти – вулиці, що виступили місцем компактного поселення етнічної 

громади в одному напрямку вздовж вулиці (Руська, Вірменська, Шолом 

Алейхема та інші). Площинні елементи представляють собою компактне 

просторове розміщення етнічної громади у вигляді ареалів, що формували цілі 

житлові квартали свого розселення. 

Детальніше елементи територіальної структури розміщення етно-

туристичних об’єктів розглянемо на прикладі вірменської громади міста 

Чернівців. Пунктами вірменського етнографічного екскурсійного маршруту 

виступають: 1) будинки-особняки багатих і знаних в краю вірменських родин 

(особливо австрійської доби), які не шкодували грошей при їх оформленні та 

оздобленні, тому вони є цінними архітектурними пам’ятками (їхня атрактивна 

цінність становить 1-2 бали); 2) будинок колишньої вірменської бурси для 

школярів (1 бал); 3) пам’ятник Якобу фон Петровичу – першому бургомістру 

Чернівців (3 бали) та інші об’єкти. Етнографічним центром виступає 

Вірменська церква, яка споруджена у 1869-1875 рр. за проектом знаменитого 

чеського архітектора Йозефа Главки і стала центром духовного життя 

буковинських вірменів. Вона є пам’яткою архітектури загальнодержавного 

значення (атрактивна цінність – 10 балів), – з 2008 р. відновлено богослужіння 

вірменською мовою, які веде священик Української єпархії Вірменської 

Апостольської Церкви. За української доби засноване вірменське національно-

культурне товариство “Аревік” (3 бали), яке функціонує при церкві і його 

метою є відродження звичаїв і традицій вірменської спільноти краю, 

популяризація вірменської мови тощо. 

Лінійними елементами просторового розміщення етно-туристичних 

об’єктів виступають окремі вулиці зі специфічними назвами: 1) Вірменська 

вулиця (2 бали), яка отримала назву через концентрацію на ній будинків 

чернівецьких вірменів, тут побудована (в 1897 р.) і вірменська бурса; 2) 

провулок Вірменський (1 бал); 3) вулиця Якоба фон Петровича (2 бали) названа 
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на честь вірменина (на початку вулиці – Вірменська церква, будинок вірменина 

К. Стефановича – колишнього президента крайової культурної ради Буковини, 

дальше – пам’ятник Я. Петровичу). 

Площинні елементи територіального розміщення етно-туристичних 

об’єктів зумовлені тим, що вірмени селилися в Чернівцях компактно, 

формуючи ареали розселення або “вірменські квартали”. Таким ареалом 

компактного розміщення вірменів є район сучасних вулиць Вірменської, Якоба 

Петровича, провулку Вірменського. Фактично в центрі цього “вірменського 

кварталу” знаходиться Вірменська церква, в цьому ж кварталі -  пам’ятник Я. 

Петровичу, колишня вірменська бурса, 6 архітектурних пам’яток – житлових 

будинків заможних вірменів. Загальна атрактивна цінність цього ареалу 

компактного проживання вірменів у Чернівцях становить 31 бал. Інший ареал 

компактного проживання вірменів – поблизу костьолу Святого Хреста з 

вірменським вівтарем святого Григорія, в якому вони молилися до побудови 

власного храму. Пам’ятками вірменського мистецтва є надгробники на могилах 

чернівчан вірменського походження в стилі хачкар. 

 

Висновки до розділу 1 

1. У науковій літературі немає єдиного підходу до визначення поняття 

“етнічний туризм”. Більшість існуючих досліджень етнічного туризму в 

Америці та Європі концентрує увагу на окресленні етнотуризму як мандрівок 

до екзотичних і часто ізольованих етнічних груп. Поряд з терміном “етнічний 

туризм” використовують поняття “ностальгічний”, “аборигенський” і 

“корінний” туризм. Російські дослідники оперують поняттями “етнічний 

туризм”, “етнографічний туризм”, “ностальгічний туризм”. Стосовно думки 

українських дослідників щодо дефініції терміну “етнічний туризм”, то також 

немає одностайності. Великою мірою це зумовлено тією обставиною, що в 

Законі України “Про туризм” не виділено його як одного з видів туризму. 

2. Під поняттям “етнічний туризм” ми розглядаємо вид туристичної 

діяльності, який задовольняє інтереси споживачів до пізнання матеріальної та 
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духовної культури певного етносу (етнічної групи, етнографічної групи), що 

проживає (або проживав у минулому) на певній території. 

3. Об’єктом етнотуристичної атрактивності виступає етнічна культура – 

успадкований від предків комплекс господарського і соціального життя, 

матеріальної і духовної культури, які визначають стиль життя, виконують 

етноідентифікуючу роль, дають можливість виділити і протиставити себе 

іншим етносам. 

4. Етнічний туризм – потужний засіб гуманізації міжнародних відносин і 

виступає чинником синергії культур, адже він є не лише видом рекреаційно-

туристичної діяльності, але й розширює канали комунікації між різними 

народами в умовах сучасних процесів глобалізації. У різноманітних контактах 

представників одного етносу (туристів) з представниками іншого (приймаючої 

сторони) відбувається взаємодія їхніх етнокультурних цінностей, світоглядних 

орієнтацій, які поступово поширюються на відносини між цими етносами, 

культурами в цілому. 

5. Алгоритм суспільно-географічного дослідження етно-туристичного 

потенціалу великого поліетнічного міста і розробки етнографічних 

екскурсійних маршрутів включає п’ять етапів: 1) вивчення історичних та 

географічних особливостей формування етнічної структури населення загалом 

та конкретних етнічних груп зокрема, 2) визначення рівня етнічної 

різноманітності населення та її динаміки, 3) вивчення матеріальної і духовної 

культурної спадщини етнічних громад, 4) бальне оцінювання етно-туристичних 

об’єктів, 5) картографування етно-туристичних об’єктів і розробка 

етнографічних екскурсійних маршрутів.  
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РОЗДІЛ 2. 

ПОЛІЕТНІЧНІ ЧЕРНІВЦІ – БАГАТОКУЛЬТУРНЕ МІСТО ЯК 

БАЗА РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ 

2.1. Етногеографічне положення та ретроспективні особливості 

розвитку Чернівців 

Місто Чернівці, як і Чернівецька область, – яскравий приклад 

периферійного розміщення. Віддаленість міста від столиці (Києва) становить 

594 км по залізниці і 538 км шосейними дорогами, від найближчого крупного 

міста – центра регіональної системи розселення (Львова) – 264 км. З іншого 

боку, відстань від Чернівців до кордону з Румунією – 40 км, з Молдовою – 65 

км; Чернівецька область має 404 км державного кордону з Румунією (226 км) і 

Молдовою (178 км). Територія Чернівецької області – етноконтактна і 

поліетнічна. По-перше, тут дотикаються три етнічні землі: українська, 

румунська й молдавська; наявне взаємоперекриття етнічних територій і 

утворення етноконтактних перехідних зон. По-друге, область займає територію 

двох історико-географічних країв: Північної Буковини і Північної Бессарабії, а 

на південному заході – частину історико-етнографічної області Гуцульщини, 

що входять до українських етнічних земель, та невелику частину румунської 

етнічної території (Дорогойщини). По-третє, у межах прикордонних територій 

Румунії та Молдови є українські етнічні землі з компактним проживанням 

українців. По-четверте, Чернівецька область межує з українськими етнічними 

історико-географічними краями – Галичиною і Поділлям та історико-

етнографічними областями – Покуттям і Гуцульщиною. Сусідство з етнічними 

землями, історико-географічними краями та історико-етнографічними 

областями відображається впливом етнічних та етнографічних культур на 

населення Чернівецької області [28, с. 63]. Національну основу населення 

Чернівецької області становлять українці – 75,0%, висока частка титульних 

національностей сусідніх держав: румунів – 12,5% і молдован – 7,3% [114, с. 9]. 

Загалом українці, румуни та молдовани становлять 94,8% від загальної 

кількості населення. Індекс етнічної різноманітності населення Чернівецької 
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області – Ер = 0,435, що характеризує його як поліетнічне. За такого 

етногеографічного положення головне місто регіону не може розвиватися 

ізольовано в плані етнічної структури населення, національна структура міста є 

комплементарною з оточуючим його регіоном. 

Значний інтерес викликає етнічна структура населення приміської зони. 

Територія Чернівців межує з 6 адміністративними районами – сусідами 

першого порядку (див. рис. 2.1). У Заставнівському і Кіцманському районах 

домінуючою національною групою є українці (99,1% і 98,5% відповідно), у 

Герцаївському районі – румуни (91,5%) при незначній частці українців (5,0%) і 

молдован (2,3%), у Новоселицькому районі переважають молдовани (57,5%) 

при високій частці українців (34,0%) і незначній частці румунів (6,8%), у 

Сторожинецькому районі українці кількісно переважають румунів в 1,6 рази, а 

у Глибоцькому районі спостерігається приблизна рівність українців (46,8%) і 

румунів (45,3%) при незначній частці молдован (6,1%). Отже, національну 

основу населення приміської зони Чернівців становлять 3 сусідні народи: 1) 

українці – 59,9% (249,7 тис. осіб), 2) румуни – 24,9% (103,6 тис. осіб), 3) 

молдовани – 13,4% (56,0 тис. осіб); разом вони складають 98,2% населення. 

Чисельність інших найбільших етнічних меншин – незначна: росіян – 1,1%, 

поляків – 0,4%, білорусів – 0,1%. Індекс етнічної різноманітності населення 

приміської зони Чернівців – Ер = 0,633 (населення – поліетнічне) [194, с. 69]. 

За даними археологічних досліджень, заселення територій міста 

розпочалося ще в період раннього палеоліту [32, с. 66-67]. У різні часи 

територію краю заселяли різні племена [63, Ч. 1, с. 10-19] і етнокультурна 

ситуація ускладнилася в І – ІІ ст. н. е., коли тут мешкало змішане населення, 

серед якого простежуються слов’янські, дакійські, сарматські та германські 

елементи. У ІІІ – ІV ст. н. е. спостерігається стабілізація етнічних процесів у 

регіоні – чітко виділяються дві археологічні культури: черняхівська та 

карпатських курганів [15, с. 20]. Пам’ятки черняхівської культури дають 

підстави твердити, що одним з етнічних  
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Рис. 2.1. Етнічна структура населення приміської зони Чернівців (Складено 

автором).  

компонентів культури був слов’янський. З появою у VІ ст. перших писемних 

згадок про слов’ян, територія Чернівців входила до ареалу їх розселення. 

Слов’янський період ознаменувався поширенням в краї празької культури (V – 

VII ст.) та східнослов’янської культури типу Луки Райковецької (VII – Х ст.). У 

Х – ХІІ ст. територія сучасної Чернівецької області входила до складу Київської 

Русі [15, с. 21-24]. Про етнічну приналежність у цей час говорити досить важко. 

Відомо, що абсолютну більшість становили слов’яни – русини, які 

започаткували українську націю. Крім того, в краї, напевно, залишились 

проживати представники відтіснених германських та інших етносів. З середини 
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ХІІ ст. територія Чернівецької області належала до Галицького князівства. У 

1241 році на Русь напала монголо-татарська орда. На територію Чернівецької 

області потрапили розбиті дикою ордою куманці, які змішалися з місцевими 

жителями [63, Ч.1]. 

 Місто Чернівці виникло в другій половині ХІІ ст. і входило до складу 

Київської Русі, спочатку в Галицьке князівство, а з 1199 р. до середини ХІV ст. 

– до Галицько-Волинської держави. Первинна функція міста – оборонна: тут 

була побудована фортеця “Черн” з метою захисту південно-західних кордонів 

Галицького князівства і контролю над важливим Берладським торговельним 

шляхом, що проходив долиною Пруту, вів із Галицького князівства до 

Берладського на нижньому Дунаї [15, с. 24], і переправою через р. Прут. Після 

розпаду Галицько-Волинської держави Чернівці на короткий час були загарбані 

Угорським королівством. З середини ХІV ст. місто перебувало у складі 

Молдавського князівства (1359 – 1774 рр.), Османської імперії (1538 – 1774 

рр.), Австрійської та Австро-Угорської імперії (1774 – 1918 рр.), королівської 

Румунії (1918-1940, 1941 – 1944 рр.), Української РСР у межах СРСР (1940 – 

1941, 1944-1991 рр.), з 1991 р. – України. Кожна держава, до складу якої 

входили Чернівці, суттєво впливала на економічний та соціальний розвиток 

міста, зміни етнічної структури його населення. 

З другої половини XIV ст. через Чернівці проходив важливий 

міжнародний торговельний шлях зі Львова в Сучаву, як частина 

трансєвропейського шляху, котрий з’єднував Балтійське море з Північним 

Причорномор’ям. У зв’язку з цим у Чернівцях була заснована прикордонна 

митниця і місто стало важливим центром по обслуговуванню міжнародної 

торгівлі [15, с. 31]. Розвиток торгівлі та наявність митниці сприяли 

економічному зростанню Чернівців. З 1457 р. Чернівці стали центром 

проведення ярмарок і адміністративним центром волості. 

За часів панування Молдавського князівства відбулися значні зміни в 

етнічному складі населення краю. В цей час продовжувалася міграція на 

Буковину молдавського населення. Молдавські господарі запрошували 
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вірменських купців і ремісників з Галичини, Семигороду, Поділля й Валахії для 

пожвавлення торгівлі й піднесення ремесел, гарантуючи при цьому свободу 

віровизнання. В свою чергу, Буковина приваблювала вірменів релігійними 

свободами та податковими пільгами [49, с. 109]. Відомий воєвода – правитель 

Молдови Александру чел Бун (Олександр Добрий) дав право торгівлі євреям, 

що сприяло їх значному переселенню з території Німеччини та Польщі. У цей 

період до краю переселялися німці й поляки. Етносоціальна політика 

молдавських господарів сприяла збільшенню етнічного розмаїття населення, 

проте основним етносом залишався український. Уявлення про етнічний склад 

населення дають топонімічні матеріали: із 124 топонімів, зафіксованих актами 

XV ст., 118 належать до слов’янських, тобто українських; 3 топоніми мають 

молдавське походження і ще 3 назви не мають відповідників ні в слов’янських, 

ні в романських мовах [15, с. 28]. Щодо етнічного складу жителів Буковини, 

окрім даних топоніміки, існують прямі вказівки видатного державного й 

культурного діяча Молдавського князівства М. Костіна: “Волості Чернівецька, 

Хотинська, половина Ясської, половина Сучавської є цілком руські”, тобто 

українські, а населення міст відзначалося національною неоднорідністю [15, с. 

36-37]. 

Економічне і соціальне становище суттєво погіршилося з 30-х років ХVI 

ст. у зв’язку з тим, що Молдавія потрапила у васальну залежність від 

Османської імперії (в 1538 році). Населення Чернівців терпіло подвійний гніт – 

молдавський і турецький. Загалом період перебування у складі Молдавського 

князівства і Османської імперії характеризувався економічною, політичною й 

демографічною нестабільністю, важким іноземним гнітом. Буковина, як 

прикордонна територія, часто потерпала від міждержавних конфліктів у цій 

частині Європи (польсько-турецьких, молдавсько-польських, російсько-

турецьких). Уповільнений розвиток Чернівців, які в період пізнього 

середньовіччя були аграрним містечком, пояснюється насамперед тим, що вони 

неодноразово знищувалися або піддавалися нещадним пограбуванням під час 

частих ворожих нападів [15, с. 26-35]. Після цих великих спустошень до 1762 р. 
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в Чернівцях нараховувалося лише приблизно 200 дерев’яних будинків і близько 

тисячі людей [68, с. 42]. 

Після того, як Буковина потрапила під панування Османської імперії, 

почали переслідувати вірменів, частка яких помітно зменшилася. Натомість 

посади в урядових структурах почали заповнятися вихідцями з Валахії та 

греками, яким протегували стамбульські можновладці [15, с. 43]. Зростання 

питомої ваги греків відбувалося також завдяки розвитку торгівлі і витіснення з 

неї вірменів. 

Проживали на Буковині в якості кріпаків (холопів) татари й цигани. Вони 

належали боярам і монастирям на правах приватної власності, їх купували й 

продавали, обмінювали й заповідали як сім’ями, так і поодинці. Ці 

середньовічні раби використовувалися як дворові слуги, ремісники та пастухи 

[15, с. 30-31]. 

Внаслідок чергової російсько-турецької війни 1768-1774 рр. Буковина 

перейшла до Австрійської монархії Габсбургів. З цього періоду розпочався 

швидкий розвиток Чернівців (цьому сприяло й те, що 140 років не було війни). 

В 1775 р. розробляється перший план міста. Чернівці у 1779 р. стали 

адміністративним центром Буковини, у 1786 р. отримали австрійський міський 

статут і стали центром Чернівецької округи, складової частини коронного краю 

Галичини і Лодомерії. Після прийняття в Австрії конституції 1849 р. Буковина 

визнана окремим (відділеним від Галичини) автономним краєм з титулом 

герцогства, а Чернівці получили статус столиці герцогства Буковини.  

Столичні функції прискорили економічний і соціальний розвиток 

Чернівців. У місті споруджується ряд промислових підприємств, розширюється 

ремісничо-мануфактурне виробництво, розвивається внутрішня і зовнішня 

торгівля, зростає сітка залізниць і мережа навчальних закладів, створюються 

різноманітні державні установи (крайовий уряд Буковини, Буковинський 

крайовий сейм, палац юстиції, фінансова дирекція, консульства), 

споруджуються банки, готелі, розвивається комунальне господарство тощо. 

Про темпи розвитку Чернівців у австрійський період свідчить динаміка 
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людності міста: 2,7 тис. осіб у 1787 р., 9,1 тис. – у 1830 р., 20,5 тис. – у 1850 р., 

33,9 тис. – у 1869 р., 54,2 тис. – у 1890 р. і майже 100 тисяч осіб у 1914 році [15, 

с. 161] (див. рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2.Динаміка людності Чернівців у австрійський період. 

 

Швидкі темпи зростання Чернівців притягували не тільки місцевих селян, 

але й зумовили інтенсивне прибуття населення з інших провінцій імперії. Саме 

в місті, в першу чергу, селилися чиновники та службовці, прислані владою, і 

переселенці – ремісники, торговці, робітники та інші. Населення Чернівців 

зростало не стільки за рахунок природного приросту, скільки за рахунок 

прибулих. Місцева преса відзначала факт зростання населення міста за ХІХ ст. 

на третину за рахунок природного приросту і на дві третини – за рахунок 

міграцій з інших країв. У той же час, як населення Буковини зросло за 50 років 

(1857 – 1910 рр.) в 1,9 рази, населення Чернівців – у 4 рази [156, с. 57]. Загалом 

населення Чернівців збільшилося з 1775 р. до 1900 р. у 30 разів, за цей же 

період людність Буковини зросла лише у 10 разів [68, с. 233]. 

Урбанізаційні процеси, які характерні при інтенсивному зростанні 

центральних (головних) міст регіону, відобразилися і на Чернівцях. Якщо 

обширна міська територія до кінця молдавського панування була ще доволі 

малозаселеною (найкраще були забудовані: невелика центральна частина міста, 

Руська вулиця до мосту над залізницею і Кушнірська вулиця – дорога на 

Горечу; інші частини міста були дуже рідко заселені, у середмісті були вільні 
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земельні ділянки, які охоче роздавалися під забудову, місто було відокремлене 

від сіл значними незабудованими просторами, Горецький ліс поширювався до 

самого міста, пасма Цецинського лісу через Клокучку сягали Габсбурзької 

височини, на Горечі і Клокучці були розкорчовані орні землі, на яких 

розташовувались окремі господарі [68, с. 40-43], статистика відзначала, що на 

4/5 міської площі вирощувалися сільськогосподарські культури [156, с. 57]), то 

в австрійський період заселення міської території ущільнювалося, освоювалися 

нові прилеглі території (виникло передмістя Монастириська), до складу міста у 

1847 р. були включені приміські села Роша, Клокучка, Гореча, Калічанка, 

Монастириська. 

Значної розрухи зазнали Чернівці в роки І світової війни. З 1918 р. місто 

потрапило в залежність від Румунії. І хоча промисловість за роки І світової 

війни зазнала значної шкоди, але уряд Румунії виділяв недостатньо ресурсів для 

її відновлення, а з тих, що були виділені, в краї отримали тільки десяту частину 

[15, с. 231]. Основним завданням румунської влади у повоєнні роки було 

витіснення австрійсько-угорського банківського капіталу румунським. У 1919 

році в Чернівцях розпочали свою діяльність філії Ясського, Румунського та 

інших банків. Свої капітали ці банки вкладали в акції промислових та 

торговельних підприємств, в основному у підприємства харчової, лісової та 

деревообробної промисловості. Крім того, під високі проценти вклали кошти у 

підприємства Буковини також бельгійські, англійські, французькі та італійські 

банки. Після економічної кризи 1929 – 1933 рр. кількість підприємств 

зменшилась, але лісовій та деревообробній промисловості приділялося багато 

уваги, оскільки вона працювала на експорт. Розвивалася й торгівля, яка була 

зорієнтована на експорт – торговельні операції від продажу 

сільськогосподарських продуктів, спирту і матеріалів деревообробної 

промисловості здійснювалися на Чернівецькій біржі. Як і австрійським урядом, 

румунами відводилося важливе значення Чернівцям, як найбільшому місту 

північної частини Румунії. За кількістю населення Чернівці були третім містом 

Румунії. Впродовж 20-30-их років були побудовані нові промислові об’єкти, 
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аеропорт, адміністративні споруди, житлові будинки. Після приєднання 

Буковини до Румунії радикальні зміни відбулися в галузі культури: провідне 

значення у всіх її проявах влада надавала румунській культурі, підпорядковане 

і зневажливе – всім іншим, особливо українській. Інтенсивна румунізація 

проводилась в галузі освіти, віросповідання. Українське, німецьке, єврейське, 

польське, російське населення краю вороже сприйняло політику румунізації 

[173, с. 64]. 

У 1940 р. Чернівці були зайняті Червоною армією, була утворена 

Чернівецька область (із північної частини Буковини, північної частини 

Бессарабії і невеликої частини Дорогойського повіту Румунії), яка ввійшла до 

складу Української РСР у межах СРСР, а Чернівці стали обласним центром. 

Початок радянського періоду ознаменувався націоналізацією приватної 

власності і репресіями. Державними стали всі банки, підприємства з кількістю 

робітників понад 10 осіб, театри, стадіони, готелі та будинки, господарі яких 

виїхали за кордон. У Чернівцях було націоналізовано 126 підприємств, 42 

банки, 450 магазинів, 40 ресторанів тощо. Значні зміни відбулися у складі 

населення. За приблизними даними, з Чернівців до кінця 1940 року виїхало до 

20 тисяч мешканців. У цей час у місті утворилися численні трести, бази, 

постачальні та інші організації, а також десятки управлінь у різних галузях. Для 

роботи в них завезли тисячі людей зі сходу – насамперед зі східних областей 

України. Приїжджих поселяли у вільні квартири, який після виїзду німців та 

втікачів від нової влади було достатньо. Хвиля масових арештів прокотилася на 

початку 1941 р. Людей садили у вагони – “телятники” і відправляли на схід 

СРСР, до Казахстану, в Комі АРСР. Значна частина висланих загинула [177, с. 

6]. У травні – червні 1941 р. у Чернівцях відбулися три масові депортації так 

званих “зрадників батьківщини” [173, с. 70-71], а фактично невинних людей. 

5 липня 1941 р. у Чернівці ввійшли німецькі й румунські війська, місто і 

область знову повернули до складу Румунії. У Чернівцях почалися масові 

арешти, убивства, єврейські погроми, з міста вивезли до 30 тис. людей [32, с. 

90]. Військова адміністрація посилила румунізацію: у закладах заборонялося 
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розмовляти українською мовою, змінювали на румунські назви населених 

пунктів, прізвища. 

Зразу після відновлення радянської влади (1944 р.) відбулася чергова 

хвиля еміграції. З Чернівців і області виїхало приблизно 33 тис. осіб. [32, с. 90]. 

Станом на квітень 1944 р. у Чернівцях проживало тільки 40,5 тис. осіб [176, с. 

14].  

У післявоєнні роки людність Чернівців швидко відновлювалася і за 

переписом 1959 р. становила 141,9 тис. осіб (див. рис. 2.3).  У 1965 р. до 

Чернівців була приєднана лівобережна частина міста (Садгірський район) у 

складі: м. Садгора, смт Ленківці, села Рогізна, Стара Жучка, Нова Жучка, 

Долішні Шерівці. Пізніше до Чернівців включили частини приміських сіл 

Коровія, Чагор і Годилів. Значне зростання населення міста відбулося в 60-80-

их роках ХХ ст., що зумовлено будівництвом великих промислових об’єктів. 

Це викликало притік робочої сили з навколишніх населених пунктів, сусідніх та 

східних областей України. Зростання людності Чернівців в 1960-1990 роках 

становило від 2,5 тис. до 5,7 тис. осіб за рік, у тому числі природний приріст 

складав 1,0-1,9 тис. осіб, а міграційний – 1,3-3,9 тис. осіб щорічно (див. рис. 

2.4). У 90-их роках для Чернівців характерною була депопуляція і міграційний 

відтік населення. Депопуляція змінилася природним приростом населення з 

2010 р. 

 

 

Рис. 2. 3. Динаміка людності Чернівців у ХХ столітті. 
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Рис. 2.4. Динаміка природного і міграційного приросту (скорочення) населення 

Чернівців у другій половині ХХ ст.  

 

Найважливішим показником при характеристиці міста виступає людність 

і її динаміка, яка узагальнює всі суспільно-географічні процеси. В Чернівцях 

сконцентровано 68,0% міського і 29,3% всього населення області. Це яскравий 

приклад моноцентричної системи розселення обласного рівня. Обласний центр 

у 19 разів перевищує друге за людністю місто (Сторожинець). Поступаючись 

Львову, Чернівці виступають другим (за кількістю населення) містом західного 

регіону України. На сучасному етапі для Чернівців характерна тенденція 

збільшення чисельності постійного населення: від 236,7 тис. осіб у 2001 р. до 

262,3 тис. осіб у 2017 р. Головна складова приросту населення – додатне сальдо 

міграції (див. рис. 2.5), у тому числі за рахунок міжнародної міграції (+0,7‰ – у 

2009 р., +0,4‰ – у 2010 і 2011 роках, +3,8‰ – у 2012 р., +1,1‰ – у 2013 р.). 

Проте, в 2016 році населення Чернівців зменшилося на 332 особи – від’ємними 

стали як природний (-82 особи), так і міграційний (-250 осіб) приріст. Така ж 

ситуація була і в 2017 році. 

На сучасному етапі розвитку і за значимістю в територіальній структурі 

господарського комплексу й системі розселення України, Чернівці – 

поліфункціональне місто, центр обласної субрегіональної системи розселення 

(займає третій ранг в ієрархії функціональних типів міст України) [113, с. 262]. 
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Рис. 2.5. Сучасна динаміка людності м. Чернівці (побудовано за даними 

статистичних щорічників “Чернівці в цифрах”, 2001 – 2017 рр.) 

 

2.2. Місто Чернівці – поліетнічний центр Північної Буковини  

Етногеографічне положення на межі розселення кількох етносів, 

периферійне розміщення у складі різних великих держав, урбанізаційні 

процеси, а також політичні обставини зумовили значні міграційні та 

колонізаційні процеси на цій території. Тому етнічний склад населення 

Чернівців неодноразово зазнавав суттєвих змін, при цьому змінювалися не 

тільки кількісні співвідношення між людністю окремих етнічних груп, але й, 

власне, самі етнічні групи (у тому числі, переважаючі). 

За період перебування в складі СРСР грунтовних досліджень з 

проблематики національної структури населення практично не проводилося. 

Тільки проголошення України незалежною державою дало можливість 

розвивати цю тематику, яка має міждисциплінарний характер. Праці сучасних 

дослідників (істориків А.Жуковського, В.Ботушанського, О.Добржанського, 

Г.Скорейко та інших, географів Я.Жупанського, В.Джамана, В.Круля, 

І.Костащука, Н.Заблотовської та інших [13; 32; 49; 50; 55; 63; 64; 156]) 

присвячені вивченню регіональних особливостей етнічної структури населення 

Буковини, Чернівецької області. Спеціального комплексного суспільно-

географічного дослідження формування поліетнічного середовища міста 

Чернівці ще не проводилось. Тому важливо дослідити  ретроспективні та 
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хорологічні особливості формування поліетнічної структури населення міста 

Чернівці як передумови розвитку етнотуризму: проаналізувати географічні та 

історичні особливості формування етнічної структури населення Чернівців, 

визначити рівень етнічної різноманітності населення та його динаміку, 

розкрити вплив урбанізаційних процесів на динаміку людності міста і його 

етнічну структуру. 

Загальні особливості заселення території сучасних Чернівців та їхніх 

околиць, наявність археологічних культур і етнічних груп розглянуті в 

підрозділі 2.1. Проте детально з’ясувати етнічну структуру населення на ранніх 

історичних етапах досить важко через значний відтинок часу та відсутність 

переписів населення. Деякі узагальнення зроблені, виходячи з літературних 

історичних джерел. 

Наближені до реальних дані про етнічний склад населення міста Чернівці 

присутні в повідомленні єзуїта Йосипа Босковича, що зупинявся в Чернівцях у 

1762 р. разом з англійським послом Портером [68, с. 42]. У 1762 р. більшість 

населення Чернівців (за повідомленнями Й. Босковича) складали “схизматичні 

греки”, під якими Р. Кайндль розумів румунів і русинів (українців). У той час 

більше уваги приділялося вірі ніж національності, тому відрізнити румунське і 

русинське населення, які сповідували одну віру, вкрай важко. Серед них 

проживало також багато євреїв, які займалися прикордонною торгівлею [68, с. 

51]. Разом з румунами, русинами і євреями, які у XVIII ст. складали переважну 

більшість населення міста Чернівців, проживали й інші етнічні групи, проте 

вони були малочисельними (німці, поляки, греки, турки, французи) [68, с. 52-

55]. 

Щодо національного складу населення Чернівців на початку 

австрійського правління, то воно було дуже строкатим. У перші роки поряд з 

румунами і русинами виступали, передусім, євреї. Вони складали приблизно 

третину всього населення (112 сімей із 290). Генерал Сплені відмічав, що в 

Чернівцях кращі будинки належали євреям, “яких у всьому дистрикті ніде не 

нараховується більше, ніж у цьому містечку”. Було в той час багато греків. До 
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цього населення з 1774 р. додалися численні німецькі солдати і чиновники, 

священики, вчителі, передусім німецькі ремісники і купці; приїжджали в край 

також поляки, в окремих випадках й інші етнічні елементи [68, с. 233]. З 

початку австрійської влади відбувався постійний приріст німців, румунів, 

русинів (українців) і поляків [68, с. 234]. Для євреїв приєднання Буковини до 

Австрії спочатку мало негативні наслідки – усунення “жебрущих євреїв” 

припало на 1782 р. З Чернівців до кінця квітня 1782 р. було вислано 30 

єврейських сімей, або 108 душ.  

Найперше ознайомлення з національним складом жителів Чернівців 

пропонує протокол Пітцеллі за 1787 р. Перепис населення того року виявив у 

Чернівцях 2686 жителів (без Роші і Горечі), які вже тоді були найбільш 

населеним поселенням краю [68, с. 232]. З 414 будинків, які тоді 

нараховувалися у місті, 34 були “казенними”, 153 належали румунським і 

русинським (українським) домовласникам, 84 – німецьким, 76 – єврейським, а 

решта 67 припадали на вірменів, арнаутів, чехів, греків, поляків та угорців. 

Оскільки, для цих розрахунків вирішальним було “звучання” прізвищ, тому їх 

не можна вважати цілком достовірними [68, с. 234]. 

Детально про етнічну структуру населення міста Чернівці можна 

говорити з кінця ХІХ ст., коли уряд Австро-Угорщини провів детальні 

переписи населення. Відповідно до Указу про проведення чергового загально-

австрійського перепису населення від 6.VIII.1880 р., за основу визначення 

національності була взята “розмовна мова”. По всій Австро-Угорщині 

фіксувалися 10 розмовних мов: німецька, чеська, словацька, польська, 

рутенська (русинська), словенська, сербохорватська, італійська, румунська, 

угорська [50, с. 66-67]. Крім того обліковувалося віросповідання, що дало 

можливість визначити кількість євреїв (юдеї) та вірменів (вірмено-католики і 

вірмено-православні). За даними перепису 1880 р. (див. додаток А.1 і рис. 2.6) 

приблизно 70% населення проживало в центральній частині міста, яка займала 

шосту частину Чернівців, решта – на околицях: Роші, Клокучці, Каличанці, 

Горечі, Монастириській. Ці приміські села уже були включені до складу  
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Рис. 2.6. Національна структура населення міста Чернівці та його передмість у 

1880 році (Складено автором).  
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Чернівців, але фактично залишалися селами і під час Австро-Угорських 

переписів облік населення здійснювався у розрізі цих поселень. Переважаючою 

етнічною групою в центральній частині Чернівців були євреї – 13409 осіб, що 

становили 42,7% всього населення; другою етнічною групою були поляки – 

5983 особи (19,0%), третьою – українці (5469 осіб, 17,4%), четвертою – німці 

(4499 осіб, 14,3%), п’ятою – румуни (1615 осіб, 5,1%). Помітними були етнічні 

громади чехів (431 особа), вірменів (276 осіб), а також угорців, словаків, 

словенців. 

Строкатим в етнічному відношенні було й населення передмість 

Чернівців: національну основу Роші складали німці (38,5%), румуни (37,5%), 

українці (15,2%) і євреї (5,4%); Клокучки – румуни (32,7%), українці (29,1%), 

євреї (15,6%), німці (12,3%) і поляки (10,2%); Каличанки – українці (36,8%), 

німці (24,7%), румуни (22,4%), поляки (9,5%) і євреї (5,2%); Горечої – румуни 

(80,3%), українці (10,0%), євреї (5,0%) і німці (4,1%). 

Загалом етнічна структура населення Чернівців становила: євреї – 32,4%, 

німці та українці – по 18,5%, поляки – 15,0%, румуни – 14,4%, інші – 1,2% [156, 

с. 204-205]. За національною структурою населення Чернівці були одним із 

найстрокатіших міст Австро-Угорщини, а населення Буковини другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. було настільки різноманітним у національному 

відношенні, що цей край називали “Маленькою Австрією”: на території 

порівняно невеликої (10 тис. кв. км) провінції проживали представники понад 

10 національностей. Це дало підставу австрійським історикам стверджувати, 

що, як ніякий інший коронний край, Буковина відповідає моделі 

багатонаціональної держави на регіональному рівні [156, с. 133]. 

Оскільки територія Чернівців зростала, приєднуючи навколишні 

поселення, то доцільно розглянути динаміку національної структури населення 

у розрізі всіх поселень, які стали частиною Чернівців у сучасних їх межах (див. 

додаток А.2 і рис. 2.6). На лівобережжі етнічна структура поселень була 

відмінною від правобережжя: і якщо у торгівельному містечку Садагура в 1880 

р. чисельно домінували євреї (81,3%), проживали також українці (14,6%), 
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поляки (3,6%), німці (0,5%), то у селах домінували українці, а їх частка 

становила від 93,5% у Старій Жучці до 67,6% у Рогізні. Євреї були помітними у 

Рогізні (30,5%) і Новій Жучці (23,7%), в інших селах їх частка становила від 

4,5% до 8,8%, найбільша частка німців була у Ленківцях Камеральних (8,1%), 

поляків – у Новій Жучці (4,0%) і Ленківцях Камеральних (3,3%). Загалом 

етнічна структура лівобережжя була такою: українці – 60,0%, євреї – 37,0%, 

поляки – 2,2%, німці – 0,6%, румуни – 0,2%. 

До 1910 р. населення Чернівців збільшилося майже вдвічі (див. додаток 

А.3), але значних змін у етнічній структурі населення не відбулося – дещо 

збільшилася частка поляків (на 2,4%), румунів (на 1,3%) і євреїв (на 1,1%), при 

незначному зменшенні частки німців (на 3,6%) та українців (на 0,7%) (див. 

додаток А.4 і рис. 2.7). 

Значно відчутніші зміни етнічної структури населення відбулися 

впродовж ХХ ст. Це зумовили як перша і друга світові війни, так і зміна 

політичних режимів. Так, перепис населення (через 20 років) у 1930 р., за часів 

панування Румунії (див. додаток А.5 і рис. 2.8), зафіксував приріст населення 

Чернівців на 31,6%, тоді як кількість румунів збільшилася у 2,3 рази, євреїв – на 

48,9%, німців – на 28,3%, а чисельність українців зменшилася на 27,0%, поляків 

– на 39,7%. Румунський перепис населення засвідчив, що в Чернівцях 

проживали також росіяни (1521 особа), угорці (568), чехи і словаки (226), 

болгари (78), вірмени (59), турки (30), серби, хорвати і словенці (29), гагаузи 

(19), цигани (15), греки (11); 103 особи ідентифікували себе до групи “інші” 

національності, а 334 особи не вказали своєї національності [209, с. 120-121]. 

Початок радянського періоду ознаменувався репресіями. Згідно з пактом 

Молотова-Ріббентропа за 1940 рік з Чернівців було репатрійовано майже все 

етнічне німецьке населення. З ними виїжджали люди різних національностей, 

хто не сприйняв радянської влади. Натомість у місто завезли тисячі людей зі 

сходу – насамперед зі східних областей України. Дані 1941 р. відображають 

великі зміни, що відбулися на початку німецько-румунської окупації: 

переселення німців, частково українців і поляків до Німеччини та Румунії;  
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Рис. 2.7. Національна структура населення міста Чернівці та його передмість у 

1910 році (Складено автором).  
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Рис. 2.8. Національна структура населення міста Чернівці та його передмість у 

1930 році (Складено автором).  
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єврейські погроми, утворення єврейського гетто і вивезення в табори. Одразу 

після відновлення радянської влади (1944 р.) відбулася чергова хвиля еміграції. 

Багато чернівчан було мобілізовано до армії, а також на роботи на Урал і 

Донбас. Місто було напівпорожнім [173, с. 77]. За даними обстеження, 

проведеного після звільнення Чернівців від тимчасової окупації німецько-

румунськими загарбниками в квітні 1944 р., у місті проживало тільки 40,5 тис. 

осіб [176, с. 14], тоді як за переписом 1930 р. – 112,4 тис. осіб [209, с. 120-121]. 

Ще одна хвиля еміграції чернівчан відбулася в 1945-1946 роках. З міста виїхала 

більшість євреїв, які не сприйняли радянської влади. Виїхало чимало й городян 

румунської національності. Водночас до Чернівців переїжджали євреї з інших 

регіонів СРСР. Після війни єврейська громада міста була однією з найбільших в 

СРСР. Якщо в інших містах євреї переважно втратили мову та відійшли від 

релігії свого народу, то в Чернівцях зберігалася культура ідиш, функціонували 

синагоги [177, с. 6]. 

Міграційна політика на початку встановлення радянської влади призвела 

до значного збільшення росіян: якщо в 1930 р. їх було 1521 особа або 1,4% 

населення міста (старообрядці), то у 1959 р. – 32279 осіб (22,7%), або у 21,2 

рази більше. За рахунок місцевих міграційних потоків (внутріобласних і 

ближніх областей) значно збільшилася й кількість українців (у 5,1 рази) і за 

переписом населення 1959 р. українська громада стала найчисельнішою в 

Чернівцях, становлячи 40,2% всього населення (див. додаток А.8 і рис. 2.9). У 

середині 60-х років до Чернівців була приєднана лівобережна частина міста, в 

якій домінували українці (див. додаток А.8 і рис. 2.9). 

Джерелом інформації про національний склад населення міста Чернівці у 

другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. є матеріали Всесоюзних переписів 

населення 1959, 1970, 1979, 1989 років та першого Всеукраїнського перепису 

2001 р. Переважаючі етнічні групи та їх співвідношення відображені на 

рисунках 2.9, 2.10, 2.11 і в додатках А.7 – А.10. 

За 1970-2001 роки кількість українців у Чернівцях майже подвоїлася, а їх 

частка зросла з 52,0% до 79,9%. Другою національною групою виступають  
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Рис. 2.9. Національна структура населення міста Чернівці та його передмість у 

1959 році (Складено автором). 
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Рис. 2.10. Національна структура населення міста Чернівці в кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття (Складено автором).  
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росіяни (11,3%), абсолютна кількість яких зростала до 1989 р., а за період 1989-

2001 роки – різко зменшилася на 41,7%. Чисельність румунів і молдован в 

Чернівцях зростала в абсолютних і відносних показниках за період 1970-1989 

роки і зменшилася за 1989-2001 роки. Кількість поляків зменшувалася постійно 

і за 1970-2001 роки це зменшення склало 43,7%. За цей період кількість євреїв 

скоротилася в 26,4 рази, а за часткою – з 18,5% до 0,6%. 

За даними останнього перепису населення (2001 р.) в Чернівцях 

проживало 236691 особи, які є представниками 65 націй і народностей (1111 

осіб не ідентифікували свою етнічну приналежність). Найчисельніші з них: 

українці (189021 особа), росіяни (26733), румуни (10553), молдовани (3829), 

поляки (1408), євреї (1308), білоруси (971), азербайджанці (250), німці (235), 

вірмени (194), болгари (153), татари (137), грузини (134 особи); 12 етнічних 

груп нараховують від 20 до 62 осіб, 7 груп – від 10 до 18 осіб, 8 груп – від 5 до 9 

осіб, представники 25 народів мають чисельність менше 5 осіб. 

Представники 63 народів за лінгвістичною класифікацією об’єднані в 16 

мовних груп 6 мовних сімей, 2 народи розмовляють на ізольованих мовах. 

Індоєвропейська мовна сім’я представлена 28 народами 9 мовних груп: 

слов’янської (8 народів, 218328 осіб), романської (5 народів, 14396 осіб), 

германської (4 народи, 1545 осіб), вірменської (вірмени, 194 особи), балтійської 

(2 народи, 64 особи), грецької (греки, 58 осіб), індо-арійської (2 народи, 47 

осіб), іранської (4 народи, 31 особа), албанської (албанці, 2 особи); алтайська 

мовна сім’я включає 17 народів 2 мовних груп: тюркської (16 народів, 514 осіб) 

і монгольської (буряти, 4 особи); уральська мовна сім’я представлена 11 

народами фінно-угорської мовної групи (170 осіб); картвельська мовна група 

картвельської мовної сім’ї нараховує 134 особи (грузини); араби (62 особи) 

представляють семітську групу афразійської мовної сім’ї; північно-кавказька 

мовна сім’я включає 5 народів двох мовних груп: нахсько-дагестанської (2 

народи, 11 осіб) і абхазо-адигейської (3 народи, 6 осіб). Ізольованими мовами 

розмовляють корейці (13 осіб) і японці (1 особа). Своєї національності не 

вказали 0,47% мешканців Чернівців. 
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Отже, етногеографічне положення на межі розселення трьох етносів, 

периферійне розташування у складі різних великих держав, урбанізаційні 

процеси, складна історична доля краю, дві світові війни, часті зміни політичних 

режимів, колонізаційна політика правлячих держав тощо суттєво вплинули на 

етнічну структуру населення Чернівців та її динаміку. При цьому населення 

міста мало не лише етнічно змішаний, але й іноетнічний характер. Етнічний 

склад населення Чернівців неодноразово змінювався (див. таблицю 2.1 і рис. 

2.11). Детальний аналіз етнічної структури можна провести з 1880 р., коли 

проводились переписи населення із зазначенням національної приналежності. 

Таблиця 2.1 

Переважаючі національні групи м.Чернівці  

(за матеріалами переписів населення) 

Роки 

Кількість 

населення 

(тис. осіб) 

Переважаючі національні групи (у %) 

українці румуни євреї німці поляки росіяни молдовани білоруси 

1880 44,6 18,5 14,4 32,4 18,5 15,0    

1910 85,5 17,8 15,7 33,5 14,9 17,4    

1930 112,4 9,9 27,0 37,9 14,6 8,0 1,4   

1959 141,9 40,2 5,1 26,5 0,15 1,6 22,7 1,8 0,9 

1970 186,8 52,0 4,5 18,5 0,06 1,3 20,3 2,0 0,7 

1979 218,0 61,0 4,7 9,6 0,05 1,1 19,8 2,3 0,7 

1989 258,4 66,5 5,0 6,1 0,05 0,9 17,8 2,5 0,7 

2001 236,7 79,9 4,5 0,6 0,1 0,6 11,3 1,6 0,4 

 

Для визначення рівня етнічної різноманітності населення та його 

динаміки нами використана формула індексу етнічної різноманітності (Ер), у 

якій враховується не тільки кількість етнічних груп, які проживають у місті, та 

їх чисельність, але й ступінь їх спорідненості (генетичної близькості) з 

переважаючим етносом (формула 1.3). Враховуючи, що для буковинського 

краю характерною була така модель заселення, за якою корінний етнос 

(українці) в межах своєї етнічної території в умовах бездержавності становив 

більшість лише в сільській місцевості, а водночас міське населення мало 

етнічно змішаний (у т. ч. іноетнічний) характер, то для розрахунків розглядався 

переважаючий етнос в регіоні (українці), а не переважаюча етнічна група 

окремого міста. 



83 

 

Рис. 2.11. Динаміка людності й національної структури населення 

м.Чернівці (Складено автором). 

Рівень етнічної різноманітності населення Чернівців був дуже високим і 

за роками переписів, коли фіксувалася національна приналежність, індекс Ер 

характеризував її як поліетнічну (див. табл. 2.2). Так, для центральної частини 

Чернівців у 1880 р. Ер=0,935, у передмістях: Роша – 0,947, Гореча – 0,935, 

Клокучка – 0,897, Каличанка – 0,850. І тільки останній перепис зареєстрував 

національну структуру населення міста Чернівці як перехідну з показником 

підгрупи вищої градації. 

Таблиця 2.2 

Динаміка індексу етнічної різноманітності населення м.Чернівці 

Роки 1880 1910 1930 1959 1970 1979 1989 2001 

Ер 0,941 0,940 0,964 0,805 0,705 0,607 0,541 0,355 
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Кожна етнічна група намагалася зберегти свою мову і культуру, традиції 

та звичаї. Тому етно-туристичний потенціал Чернівців дуже багатий. 

Найпомітніший слід у культурному минулому міста залишили українська, 

німецька і австрійська, румунська і молдавська, єврейська, польська, вірменська 

та інші національні громади. 

 

2.3. Чернівці – центр культурної спадщини багатьох народів 

Багатий етно-туристичний потенціал Чернівців зумовлений, насамперед, 

наявністю великої кількості пам’яток різних історичних епох і етнічних 

культур, багатою палітрою культурних звичаїв і традицій. Історія кожної 

національної громади є цікавою і неповторною, кожна створила пам’ятки 

матеріальної і духовної культури. 

Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання 

визначення і використання території історичних ареалів, а саме “Коригування 

історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам’яток та 

визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівців” і 

наказом Міністерства культури і туризму України (№ 661/0/1607 від 16. 06. 

2007 р.) визначено 3 історичні ареали в межах Чернівців: 1) Центральний 

історичний ареал (площею 550,05 га), 2) історичний ареал “Гореча” (площею 

17,39 га), 3) історичний ареал “Садгора” (площею 14,66 га). В межах 

центрального історичного ареалу визначено комплексну охоронну зону 

пам’яток архітектури та містобудування (площею 292,33 га). Окрім цього, 

визначено 16 охоронних зон окремо розташованих пам’яток, 13 зон 

регулювання забудови, 6 зон охорони ландшафтних комплексів і 15 зон 

охорони археологічного культурного шару. 

На державному обліку в межах території міста знаходиться 755 пам’яток 

культурної спадщини, у т. ч.: 537 пам’яток архітектури, з них 20 пам’яток 

архітектури національного значення (див. додаток Б); 179 пам’яток історії, з 

них 3 – національного значення; 8 пам’яток археології, з них 1 – національного 

значення; 22 пам’ятки монументального мистецтва; 9 пам’яток садово-
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паркового і ландшафтного мистецтва; 1 комплекс історико-культурного 

заповідника “Кладовища по вул. Зеленій”.  

Чернівці виділяється серед інших міст України архітектурою, а 

центральна частина міста (226 га) має статус заповідної території [17, с. 20]. Тут 

багато пам’яток містобудування: ансамблі площ Центральної, Театральної, 

Філармонії; вулиць О. Кобилянської, Головної, І. Франка; окремі споруди. 

Представлені різноманітні архітектурні стилі: модерн, готичний, романський, 

візантійський, бароко, псевдобароко, класицизм, неокласика, флорентійський, 

мавританський, бренковінеск, неоромінеск, конструктивізм, сецесія, еклектика 

та інші. Більшість споруд зведені за індивідуальними проектами відомих 

архітекторів, серед яких Й. Главка, Г. Гельмер, Х. Гесснер, І. Глаубіц, Ф. 

Готтесманн, Й. Грегор, В. Грекул, Ф. Зец, А. Іванов, В. Іонеску, Х. Крянге, Т. 

Левандовський, Й. Ляйцнер, А. Микулич, А. Вілєман фон Монтефорте, М. 

Моргенштерн, К. Ненеску, Л. Сіліон, Ф. Сковрон, Ф. Фелькнер, А. Фіала, Г. 

Фріч, Й. Шрайбер, В. Штюбхен-Кірхнер та інші [116, с. 7]. Місто отримало 

дивовижні споруди з візерунчастою ліпниною, вишуканими закритими і 

відкритими балконами та іншими архітектурними прикрасами, як у Відні, 

Будапешті, Бухаресті, Граці, Львові. 

Архітектурною перлиною Чернівців є ансамбль колишньої Резиденції 

митрополитів Буковини і Далмації, який побудований у 1864-1882 рр. за 

проектом і під керівництвом знаменитого чеського архітектора Йозефа Главки, 

роботи інтер’єрів виконані віденськими художниками К. Йобстом, Й. Кляйном, 

чеським К. Свободою, буковинськими Е. Бучевським і Є. Максимовичем. Стиль 

будівель еклектичний з домінуючими мотивами візантійської та романської 

архітектури. У 2011 р. цей архітектурний ансамбль включений до списку 

об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Історико-архітектурна спадщина старої частини міста – це цілісний, 

добре збережений ансамбль ХІХ – початку ХХ століть, відомий своїми 

стильними сецесійними спорудами, які створені представниками австрійської 

школи модерну О. Вагнера. Збереглося і декілька пам’яток архітектури XVII–
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XVIII століть (дерев’яні церкви) [17, с.20]. Найдавніші з них – дерев’яна 

Миколаївська церква (1607 р.), дерев’яна Вознесенська церква кінця ХVІІ ст., 

дерев’яна Успенська церква (1783 р.), дерев’яна Спиридонівська церква (1715 

р.), Собор Різдва Пресвятої Богородиці (1767 р.). У ХІХ і на початку ХХ ст. в 

Чернівцях збудовано ряд відомих споруд. Найбільш яскравими зразками 

чернівецьких архітектурних стилів є будівлі обласного музично-драматичного 

театру ім. О.Кобилянської (1905 р.), обласного художнього музею (колишня 

Буковинська ощадкаса, 1901 р.), обласної державної адміністрації (колишній 

Палац юстиції, 1906 р.), міського Палацу культури (єврейський національний 

дім, 1908 р.), житлового будинку на вул. О.Кобилянської, 53 (німецький 

національний дім, 1910 р.), залізничного вокзалу (1908 р.), міської ратуші (1847 

р.), приміщення поштамту, Вірменська церква та багато інших. 

Чернівецькі вулиці та площі є “свідками” життя багатьох поколінь 

чернівчан. Тут ніби оживає старовина. Кожен клаптик старого міста насичений 

історичною пам’яттю. За словами наукового співробітника Центру зводу 

пам’яток історії та культури України Інституту історії України Національної 

Академії наук України Р. Бондаренко: “Вулиця – це життєве середовище, в 

якому ведеться постійний діалог між минувшиною і сучасністю, де особлива 

увага до пам’яток минулого виступає як результат культурного розвитку 

поколінь… Кожне історично сформоване місто є акумулятором минулого і 

виступає одночасно свідком та учасником багатьох видатних подій. Історія 

його буття живе в архітектурі будівель, плануванні міських вулиць, які 

зберігають, крім архітектурних і містобудівних, соціальні, топографічні й 

топонімічні особливості та несуть нащадкам меморіальну пам’ять, пов’язану з 

життям і діяльністю видатних людей” [116, с.8]. І чим старіше місто, тим 

більше таких відомостей. Але у плині часу, зміні державної приналежності, 

бажанні стерти попередню історію з пам’яті поколінь багато чого втрачено. 

Проте дух старих Чернівців, “маленького Парижу” або “маленького Відня”, як 

його раніше називали, відроджується. Збереглося багато чудових пам’яток 

архітектури та історії.  
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На багатьох спорудах центральної частини міста, які мають архітектурну 

та історичну цінність і туристичну атрактивність, встановлені інформаційні 

дошки для туристів (TOURIST INFORMATION), на яких українською й 

англійською мовами вказано: первинне функціональне призначення будівлі, час 

спорудження об’єкта, прізвище архітектора, а також на 10 мовах напис слова 

«Чернівці» (українською, російською, німецькою, ідиш, румунською, 

польською, англійською, чеською, словацькою, угорською).  Наприклад: 1) 

“Колишній БУДИНОК КРАЙОВОГО УРЯДУ БУКОВИНИ збудований у 1871-

1873 рр., арх. І. Глаубіц, Й. Главка” (Former BUILDING OF REGIONAL 

GOVERNMENT OF BUKOVYNA constructed in 1871-1873 architects – I.Glaubitz, 

J. Glavka); 2) “Колишній БУДИНОК БУКОВИНСЬКОГО КРАЙОВОГО 

СЕЙМУ збудований у 1875-1918 рр.” (Former BUILDING OF BUKOVYNIAN 

REGIONAL SEYM constructed in 1875-1918); 3) “НІМЕЦЬКИЙ НАРОДНИЙ 

ДІМ збудований у 1908-1910 рр., арх. Г. Фріч, інж. Е. Мюллер” (GERMAN 

NATIONAL HOUSE constructed in 1908-1910 architect – G. Frich, engineer – E. 

Müller). 

На адміністративних будинках, закладах освіти, культури тощо 

встановлені меморіальні дошки з барельєфами, портретами, текстами про 

славетних і талановитих людей. Зокрема, на першому корпусі Чернівецького 

університету окрім інформації, що це «Пам’ятник історії», наявні меморіальні 

дошки: 1) «В цьому будинку 4 жовтня 1875 р. за Високою ухвалою цісаря 

Франца Йозефа І було відкрито Чернівецький університет», 2) «Іван Франко – 

великий письменник, учений і громадський діяч студіював у Чернівецькому 

університеті 1890-1891 рр.», 3) «Тут працював у 1909-1911 рр. економіст та 

соціолог Йозеф А. Шумпетер (1883-1950), професор університетів у Чернівцях, 

Граці, Бонні та Гарварді», 4) «У Чернівецькому університеті в 1908-1918 рр. 

навчався і працював видатний польський фізик Войцєх Рубіновіч (1889-1974)», 

5) «М.М. Боголюбов – видатний фізик, математик, механік ХХ ст. Очолював 

кафедру математичного аналізу Чернівецького державного університету у 1940-

1941 рр.», 6) “Йосип Племель – словенський математик, професор 
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Чернівецького університету 1907-1917, розв’язав проблему Рімана 1908, декан 

філософського факультету 1912/1913. Співзасновник і перший ректор 

Люблянського університету 1919. ☼Блед 1873 – † Любляна 1967. М. Блед – м. 

Чернівці, 2017 ” (див. додаток В). На будинку філармонії встановлені 

барельєфи: народному артисту України Назарієві Яремчуку, заслуженій 

артистці України Сіді Таль, які тут працювали; видатному українському 

композитору Миколі Лисенку, який виступав у цьому будинку з концертами; 

меморіальна дошка з написом «У концертній залі цього будинку виступали 

прославлені співаки і музиканти зі світовим ім’ям: С. Воробкевич, А. Гржімалі, 

Е. Зауер, Е. Карузо, С. Крушельницька, М. Левицький, Є. Мандичевський, М. 

Менцинський, К. Мікулі, П. Робсон, А. Рубінштейн, О. Руснак, Ж. Тібо, Г. 

Хоткевич, Ф. Шаляпін, Й. Шмідт»; інформаційні дошки: “Пам’ятник історії” і 

“ЗАЛ МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА збудований у 1878 р. арх. В. Грекул” (див. 

додаток Г). 

Значною атрактивністю виділяються будинки-особняки багатих і знаних 

в краю родин (особливо австрійської доби), які не шкодували грошей при їх 

оформленні та оздобленні, тому вони є цінними архітектурними пам’ятками. 

Туристичну привабливість мають і будинки, в яких мешкали громадсько-

політичні діячі, відомі вчені, народні артисти, письменники, художники, 

композитори тощо, про що свідчать меморіальні дошки. 

Отже, пам’ятки архітектури виступають етно-туристичними ресурсами за 

різними варіантами вивчення: 1) архітектурний стиль і період будівництва: а) 

австрійський період – споруди виділяються найвищим рівнем атрактивності, 

виступають туристичними об’єктами і гордістю німецької та австрійської 

громад, б) румунський період – споруди мають підвищену привабливість, в) 

радянський період – будували багато житлових, виробничих і громадських 

об’єктів, але туристична привабливість фактично відсутня, г) український 

період – появилася архітектурна привабливість житлових будинків; 2) 

національна приналежність архітекторів; 3) національна приналежність 

непересічних особистостей, які працювали в адміністративних спорудах, 
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закладах культури, працювали або навчалися в освітніх закладах (наприклад, у 

міській раді урядували бургомістри: вірменин Якоб Петрович, євреї Едуард 

Райс і Сало Вайсельбергер, німці Отто Амброз, Вільгельм Клімеш і Фелікс 

Фюрт, поляк Антон Кохановський, українець Осип Безпалко; в університеті 

встановлено меморіальну дошку, на якій золотими літерами викарбовано 

прізвища всіх ректорів); 4) національна приналежність заслужених і відомих 

особистостей, які жили в будинках, що є архітектурними окрасами міста 

(наприклад, будинок вірменина С. Стефановича – депутата буковинського 

сейму і австрійського парламенту та будинок його сина К. Стефановича – 

президента крайової культурної ради Буковини). 

Етно-туристичними об’єктами виступають назви вулиць. Поруч – в 

центральній частині міста розміщені вулиці, що носять ім’я: чеського 

архітектора Йозефа Главки – творця трьох чернівецьких архітектурних 

шедеврів; видатного російського вченого, академіка Миколи Вавілова, який 

працював на Буковині, бував у Чернівецькому університеті; національного 

генія, румунського поета чернівчанина Міхая Емінеску; титана українського 

відродження Івана Франка, який неодноразово навідувався до Чернівців і був 

слухачем університету. Довкола центру міста розташовані вулиці з цілим 

сузір’ям великих імен: німців Йогана Гете і Фрідріха Шіллера, поляків Адама 

Міцкевича й Антона Кохановського (одного з найавторитетніших міських 

бургомістрів), єврейських письменників Елієзера Штейнбарга, Шолома 

Алейхема та актриси Сіді Таль, вірменів Якоба фон Петровича (першого 

бургомістра Чернівців) і Кароля Мікулі. На початку вулиць встановлені 

меморіальні дошки, на яких вказано походження їх назви. Наприклад, «Вулиця 

названа іменем воєводи-правителя Молдови Олександра Доброго (Александру 

чел Бун), який у своїй Грамоті купцям від 8 жовтня 1408 р. залишив першу 

письмову згадку про місто Чернівці». 

 Важливими етно-туристичними об’єктами є пам’ятники. На жаль, за 

бажання стерти попередню історію, багато пам’ятників втрачено. І на цьому тлі 

приємно вражає толерантність молодої української держави, коли за короткий 
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час у Чернівцях побудовано багато пам’ятників представникам різних народів, 

які заслужили на пошану. Це пам’ятники: українцям Т. Шевченку, О. 

Кобилянській, Ю. Федьковичу, С. Воробкевичу, Є. Гакману, О. Маковею, Н. 

Яремчуку; українцю-румуну К. Томащуку (першому ректору Чернівецького 

університету); класику літератури румунського народу М. Емінеску (2 

пам’ятники); чехові Й. Главці; австрійському цісарю Францу Йозефу І; євреям 

П. Целану і Р. Ауслендер; вірменинові Я. Петровичу; угорському композитору 

Ф. Лісту; пам’ятник «В пам’ять про євреїв, в’язнів Чернівецького гетто 1941 

року» (надпис зроблено трьома мовами: українською, ідиш, англійською) і 

меморіальну пам’ятну плиту з таким же надписом (двома мовами: українською 

і англійською), пам’ятний камінь буковинським євреям, які загинули в роки 

холокосту (1941-1945 рр.) – надпис “Ніколи більше” зроблено чотирма мовами: 

ідиш, іврит, українською й англійською; пам’ятники: “ЕНЕЇДА – літописцям 

Русі-України, подвижникам українського письменства”, “Героям 

Буковинського куреня 1918, 1941-1944” з надписом “Здобудеш Українську 

державу, або згинеш у боротьбі за неї”, “Жертвам голодомору в Україні 1932-

33 років та у Чернівецькій області 1946-47 років”. 

Цінними етно-туристичними ресурсами виступають краєзнавчі та 

етнографічні музеї: Чернівецький обласний краєзнавчий музей , Чернівецький 

етнографічний музей «Дивотвір», Музей етнографії та стародавньої історії, 

Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту (музей просто 

неба), музей Буковинської діаспори, літературно-меморіальні музеї О. 

Кобилянської, Ю. Федьковича, В. Івасюка, М. Емінеску, музей історії та 

культури євреїв Буковини, музей австрійського письменника Г. Дроздовського, 

майстерня-світлиця народних ремесел та декоративного мистецтва та інші. 

Етнічна різноманітність населення Чернівців, за умов толерантності 

Австро-Угорщини до національних меншин, сприяла розвитку етнічних громад 

і культур. У кінці ХІХ – на початку ХХ століть у місті були побудовані та 

відкриті народні доми: український, польський, єврейський, два німецьких, 

румунський, російський (липованський) (див. додаток О). Вони виділяються 
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архітектурною цінністю, на них встановлені меморіальні дошки. Наприклад: 1) 

“Deutsches Haus. Errichtet auf Spenden der Bukowina Deutschen im Jahre 1910 / 

НІМЕЦЬКИЙ ДІМ. Збудований на кошти німців Буковини у 1910 році”; 2) 

“Dom Polski Zastal zalozony przez Polakow Bukowiny 1 lutego 1902 roku / 

Польський Дім заснований поляками Буковини 1 лютого 1902 року” (див. 

додаток П). Усі вони були ліквідовані радянською владою в 1940 р. Після 

проголошення незалежності України національно-культурні товариства 

етнічних меншин у Чернівцях відроджуються. Найактивнішу громадську 

культурно-просвітницьку діяльність ведуть єврейські національно-культурні 

товариства: “Єврейська громада Буковини”, “Мир-Ассалам”, “Єврейської 

культури ім. Е.Штейнбарга”, “Єврейський громадсько-культурний фонд”, 

благодійний фонд “Хесед Шушана”; румунські національно-культурні 

товариства: науково-педагогічна асоціація “Арон Пумнул”, благодійний фонд 

культури “Дім румунської мови”, “Голгофа”, “Стежарул”, “Румунської 

культури ім. М.Емінеску”; товариства: польської культури ім. А.Міцкевича, 

австрійсько-німецької культури, Конгресу азербайджанців, вірменське 

“Аревік”, союзу білорусів, німецької молоді в Україні “Буковинський фенікс”, 

“Центр корейської культури”, “Асоціація Альянс Франсез”, відділення 

Товариства “Україна-Румунія” та інші національно-культурні товариства [47, с. 

183]. Відкрито літературний центр імені Пауля Целана «Paul Celan 

Literaturzentrum». 

Враховуючи, що Чернівці виконували столичні функції Буковини, у місті 

функціонували зовнішньополітичні дипломатичні установи, які розміщувалися 

в будівлях з архітектурною цінністю і виступають важливими етно-

туристичними об’єктами: будинки колишніх німецького, австрійського, 

польського (2 будинки), російського (2 будинки), румунського, українського 

(УНР) консульств. Зараз функціонують «Генеральне консульство Румунії в м. 

Чернівці», «Почесне консульство Федеративної республіки Німеччини» і 

«Почесне консульство Австрійської республіки». За австрійської доби у 

Чернівцях діяло уже 15 готелів, які теж мають архітектурну цінність та мали 
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привабливі назви. Найбільше було на Центральній площі («Weis», «Бель В’ю», 

«Під чорним орлом», «Золотий лев», «Париж», «Аллюр Інн») та ближніх 

вулицях («Під трьома коронами», «Під золотим кораблем», «Під золотою 

рибкою», «Золотий орел», «Молдавія», «Брістоль», «Кронпринц» та ін.). На 

фасадах будівель досі зберігаються деякі назви («HOTEL BRISTOL», «BELLE 

VUE», «PALACE HOTEL»), встановлені інформаційні туристичні дошки 

(наприклад, «Колишній готель «Централь» збудований на початку ХХ 

століття»). Архітектурну цінність мають фінансово-банківські споруди 

(зокрема, «БАНК і колишнє КАФЕ «ГАБСБУРГ» збудовані у 1898 р. 

архітектором von Klausewitz, фінансова дирекція, що збудована на замовлення 

Міністерства фінансів Австро-Угорщини). 

У Чернівцях проводяться різноманітні міжнародні фестивалі: весняний 

фестиваль народної творчості «Мерцишор», поетичний фестиваль «Meridian 

Czernowitz», фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі», фольклорно-

етнографічний фестиваль «Маланка», пісенний конкурс імені Володимира 

Івасюка, пісенний фестиваль «Доля». В 2015 р. Товариство австрійсько-

німецької культури «Відродження» (Німецький Дім у Чернівцях) за підтримки 

Ради Німців України, Міністерства внутрішніх справ ФРН організувало ІV 

міжнародний фестиваль австрійсько-німецької культури, на якому виступили 

колективи німецьких національно-культурних товариств України та Румунії. 

Важливою подією в житті єврейської діаспори стала Перша конференція з мови 

ідиш, яка була проведена в Чернівцях – місті, яке по праву вважається одним із 

найбільших центрів єврейської культури і славилося ліберальними традиціями. 

Чернівці славетні і непересічними особистостями, талановитими людьми. 

Серед них – Ольга Кобилянська, Юрій Федькович, Іван Франко, Леся Українка, 

Михаїл Емінеску, Осип Маковей, Сіді Таль та інші. В останні роки повернуті 

незаслужено забуті імена першого буковинського православного митрополита 

Євгена Гакмана, найвизначнішого греко-католицького митрополита Андрея 

Шептицького, бургомістрів Чернівців австрійської доби Якоба Петровича й 

Антона Кохановського, літописця Чернівців професора Раймунда-Фрідріха 
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Кайндля, українського інтелектуала європейського рівня професор Степана 

Смаль-Стоцького, німецькомовного поета світової слави Пауля Целана, творця 

нової української пісні Володимира Івасюка та ін. 

Одна з найголовніших рис міста – толерантність. Різні національності, 

віросповідання, політичні погляди ніколи не заважали чернівчанам жити у 

злагоді і взаєморозумінні. Так, наприкінці ХІХ століття в Чернівцях були 

поширені німецька (нею розмовляли німці та євреї), українська, румунська й 

польська мови (див табл. 2.3). Часто пересічний чернівчанин володів двома-

чотирма мовами. Серед віруючих переважали католики, юдеї, православні та 

протестанти (див. табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.3 

Мовний склад населення м.Чернівці у другій половині ХІХ століття* 

Кількість жителів, що 

говорили: 

Роки 

1857 1880 1900 

- по-німецьки (німців і євреїв) 12290 22720 34441 

- по-румунськи 4800 6431 9400 

- по-руськи (українською) 3500 8232 13030 

- по-польськи 810 6707 8601 

- інших 188 510 295 

* Складено за [68, с. 235]. 

 

 

Таблиця 2.4 

Склад населення м.Чернівці за віровизнанням у кінці ХІХ – на початку 

ХХ століть* 

Роки 
Всього 

населення 

Віровизнання 

Православні Католики 
Протестанти Юдеї Інші 

Греко- Вірмено- Римо- Греко- Вірмено- 

1880 
45600 осіб 9650 27 13376 5636 249 2200 14449 13 

100% 21,2 0,06 29,3 12,4 0,5 4,8 31,7 0,03 

1910 
87128 осіб 20615 31 23474 9588 311 4369 28673 127 

100% 23,7 0,04 26,9 11,0 0,4 5,0 33,0 0,15 

*Складено за [108]. 
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На сучасному етапі, при високій етнічній різноманітності населення 

Чернівців (детальніше див. § 2.2), спостерігаються відчутні відмінності мовної 

асиміляції серед національних груп (див. табл. 2.5). Українці – титульна нація – 

мають найвищий рівень визнання мови своєї національності рідною (95,6%),  

Таблиця 2.5 

Мовна ситуація окремих національних груп м.Чернівці  

(за даними Всеукраїнського перепису населення) 

Національні 

групи 

Кількість 

населення 

(осіб) 

Визнали рідною мовою (у %): 

мову своєї 

національності 
українську російську 

українці 189021 95,6 х 4,2 

росіяни 26733 92,4 7,4 х 

румуни 10553 71,2 20,9 7,2 

молдовани 3829 63,4 22,2 12,8 

поляки 1408 19,6 63,5 16,8 

євреї 1308 19,4 22,4 57,6 

білоруси 941 22,0 16,4 61,5 

німці 235 25,1 43,0 29,8 

вірмени 194 59,8 9,8 29,9 

угорці 49 57,1 20,4 22,4 

 

що цілком закономірно. Дуже високий рівень збереження рідною мовою мови 

своєї національності у найбільшої етнічної меншини міста – в росіян (92,4%), 

що пояснюється привилегійованим її статусом за часів існування колишнього 

СРСР. Вищий за середній – у румунів (71,2%), молдован (63,4%); середній – у 

вірменів (59,8%), угорців (57,7%); порівняно низький – серед євреїв, поляків, 

білорусів, німців (20-25%). Високий рівень визнання української мови рідною 

поляками (63,5%) і німцями (43,0%), кожен четвертий–п’ятий єврей, 

молдованин, румун, угорець вважає рідною українську мову. Високий рівень 

російськомовної асиміляції серед білорусів (61,5%) і євреїв (57,6%), а також 

німців, вірменів, угорців (30-22%). Російська мова в Чернівцях продовжує ще 

виконувати функцію мови міжнародного спілкування, але їй на зміну 

поступово виступає державна українська мова. Навчання учнів в 

загальноосвітніх навчальних закладах проводиться українською (97%), а також 

румунською і російською мовами, є школи, в яких навчання ведеться 
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декількома мовами [161, с. 154]. На початок 2017 року, за даними управління 

культури Чернівецької обласної державної адміністрації, у місті зареєстровано 

187 релігійних громад, в тому числі: 46 – УПЦ Київського патріархату, 27 – 

УПЦ, 4 – Української автокефальної православної церкви, 5 – Української 

греко-католицької церкви, 4 – Римо-католицької церкви, 11 – громади 

іудейського віросповідання, 78 – протестантські релігійні організації, 12 – інші 

[176, с. 13]. 

Передумовами для розвитку етно-туризму в Чернівцях виступають також: 

1) міжнародні культурні зв’язки з містами-побратимами: Солк Лейк Сіті 

(США), Саскатун (Канада), Назарет Ілліт (Ізраїль), Клагенфурт (Австрія), Конін 

(Польща), Сучава, Ясси, Тімішоара (Румунія), Бельци, Кишинів (Молдова); 2) 

міжнародна наукова й освітня співпраця вищих навчальних закладів 

(національний університет підписав угоди з 149 закладами-партнерами 31 

країни, медичний  університет – 32 угоди з ВНЗ 16 країн, торговельно-

економічний інститут – з 27 ВНЗ 12 країн); 3) підготовка кадрів для інших  

країн (медичний університет і національний університет); 4) міжнародне 

економічне співробітництво (спільні підприємства, транснаціональні компанії, 

експорт-імпорт товарів і послуг, фінансово-банківські послуги тощо); 5) 

спортивні турніри міжнародного рівня та інші види міжнародного 

співробітництва. 

 

2.4. Чернівці – центр розвитку туризму 

Наявність об’єкту світової спадщини ЮНЕСКО сприяє збільшенню 

туристичних потоків та виділяє Чернівці в якості центру туристичної індустрії. 

За 2017 рік місто відвідали 414,6 тис. туристів, що на 182,8 тис. (або 78,9%) 

більше порівняно з 2010 роком і на 112,1 тис. осіб (або на 37,1%) більше у 

порівнянні з 2015 роком. Кількість туристів, охоплених внутрішнім туризмом 

становила 266,2 тис. осіб, що на 1,3% (3,5 тис. осіб) більше ніж у 2015 році та 

на 32,6% (65,5 тис. осіб) більше ніж у 2010 році. Аналіз туристичних потоків з 

українських міст засвідчує, що лідерами виступають Ужгород, Львів, Луцьк, 
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Київ, Вінниця, Житомир, Миколаїв, Одеса. Також Чернівці відвідали 148,4 тис. 

іноземних туристів, що на 108,6 тис. осіб (або у 3,7 рази) більше показника 2015 

року і на 117,3 тис. осіб (або у 4,8 рази) більше ніж у 2010 році [169] (див. рис. 

2.12 і табл. 2.6). Отже, в Чернівцях за останні роки різко зростає міжнародний 

туризм. 

 

 

Рис. 2.12. Кількість туристів, що відвідали м. Чернівці (Складено автором за даними 

[169]). 

 

Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу м. Чернівці, 

підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів, розвиток та 

вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури міста, а також 

політична ситуація значно змінили географію міжнародних туристичних 

потоків до Чернівців. Більшість іноземних туристів, що відвідали місто 

Чернівці у 2013 р., були з Росії та Білорусі (18,8 тис. осіб) та групи 

німецькомовних країн – Німеччини, Австрії, Швейцарії (12,0 тис. осіб), їх 
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Таблиця 2.6 

Основні показники діяльності туристичної галузі в м. Чернівцях за 2010-2017 роки* 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 
2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

2017р. 

у % до 

2010р. 

2017р. 

у % до 

2015р. 

1. 

Обсяг товарів та послуг, 

що споживаються 

туристами 

млн. грн. 394,1 448,4 467,9 485,6 607,4 647,4 870,4 955,0 242,3 147,5 

2. 

Кількість туристів, що 

відвідали місто  

у тому числі: 

тис. осіб 231,8 236,0 247,8 260,2 277,7 302,5 377,9 414,6 178,9 137,1 

2.1. 
туристів, охоплених 

внутрішнім туризмом 
тис. осіб 200,7 204,4 214,6 225,4 239,8 262,7 242,6 266,2 132,6 101,3 

2.2. іноземних туристів тис. осіб 31,1 31,6 33,2 34,8 37,9 39,8 135,3 148,4 477,2 372,9 

 

*Складено за [169]. 
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частка у загальній структурі складала 54,0% та 34,5% відповідно. Третю групу 

туристів становили представники прикордонних країн – Молдови, Румунії та 

Польщі (2,9 тис. осіб – 8,3% загальної кількості іноземних туристів), з інших 

країн – 1,1 тис. осіб (3,2%). Географія іноземних туристів до Чернівців за 2017 

рік значно розширилась: Німеччина (30%), Румунія (15%), Англія (10%), 

Франція (9%), Австрія (7%), Польща (7%), Ізраїль (6%), Канада (5%), 

Словаччина (5%), Голландія (4%), інші країни – 2% [169] (див. рис. 2.13). 

 

 

Рис. 2.13. Географія іноземних туристів м.Чернівці за країнами походження 

(Складено автором за [169]). 

 

За мотиваціями приїзду найбільша частка іноземних туристів відвідала 

Чернівці з метою відпочинку та дозвілля – 73,5%, для вирішення службових та 

бізнесових питань – 19,7%, у спортивно-оздоровчому напрямку – 6,8% (див. 

рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Мотиви приїзду іноземних туристів до м.Чернівці (Складено автором за 

[169]). 

 

Туристична індустрія стає важливою галуззю господарського комплексу 

міста. Під час перебування в Чернівцях у 2017 році туристами придбано товарів 

та спожито послуг на суму 955,0 млн. грн., що на 560,9 млн. грн. (або у 2,4 

рази) більше порівняно з 2010 роком і на 307,6 млн. грн. (або на 47,5%) більше 

в порівнянні з 2015 роком. Загалом за 2010-2017 роки обсяг товарів та послуг, 

спожитий туристами в Чернівцях, складає 4876,2 млн. грн. (див. табл. 2.6 і рис. 

2.15). 

Туристичні послуги в Чернівцях надають 123 суб’єкти господарювання, у 

тому числі 33 туроператори – ліцензіати і 90 турагентів. Порівняно з 2012 р. 

кількість суб’єктів туристичної сфери діяльності збільшилася на 10,8%. 
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Рис. 2.15. Обсяг товарів та послуг, що споживаються туристами м.Чернівці  

(за 2010 – 2017 рр.) (Складено автором за [169]). 

 

Особливо зріс потік туристів до об’єкту світової спадщини ЮНЕСКО. За 

період 2011–2017 років кількість відвідувань туристами архітектурного 

ансамблю колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації зросла в 3,8 

рази. Так, у 2011 році кількість екскурсантів становила 25,3 тис. осіб, у 2014 

році – 54,5 тис., у 2017 році – 96,0 тис. осіб (див. рис. 2.16). За даними 

культурно-історичного центру Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, особливо зріс потік іноземних туристів за 2015-2017 роки – у 

3,1 рази: з 2,0 тис. до 6,2 тис. осіб (див. додаток Д). Серед іноземних туристів 

найбільшу питому вагу складають туристи з Румунії (28,5%), Польщі (14,2%), 

Німеччини (12,9%), Австрії (7,3%), Молдови (6,6%), Ізраїлю (4,7%), Канади 

(3,3%), США (3,2%), Франції (2,5%), Чехії, Білорусі, Китаю, Японії, Італії й 

Угорщини. Загалом за 2015-2017 роки колишню Резиденцію митрополитів 

Буковини і Далмації відвідали 12,1 тис. іноземних туристів із 61 країни. 

Переважну кількість відвідувачів становлять вітчизняні туристи: у 2015 році – 

97,0%, у 2016 р. – 95,4%, у 2017 році – 93,5%. Але питома вага іноземних 

туристів зростає. Значний потік іноземних туристів до об’єкту світової 

спадщини ЮНЕСКО зумовлений ще й тим, що Чернівецький національний 
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університет імені Юрія Федьковича став потужним центром міжнародного 

ділового туризму. Впродовж останніх десяти років Чернівецький національний  

університет розвиває тісні зв’язки з навчальними, науковими та культурними 

закладами 32 країн, кількість партнерів збільшилася до 149. Найтісніші зв’язки 

з Польщею (39 закладів-партнерів), Німеччиною (21), Румунією (16), 

Молдовою (8), Австрією і Білоруссю (по 6), США, Словаччиною (по 5), 

Канадою, Болгарією, Китаєм, Литвою, Чехією (по 3). 

 

 

Рис. 2.16. Кількість туристів, що відвідали об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО 

в м.Чернівці (Складено автором за [169]). 

  

Для забезпечення побутових потреб туристів у Чернівцях розвивається 

соціальна інфраструктура. Готельне господарство міста є розвинутим і в цілому 

задовольняє попит туристів. В місті функціонує 37 закладів готельного 

господарства, що здійснюють туристичний збір до міського бюджету, з 

загальним номерним фондом у 1135 номерів, розрахованих на 2154 місця (див. 

табл. 2.7). Заклади розміщування пропонують номери від “економ-класу” 

(хостели) до “люкс-апартаментів” та широкий спектр відпочинкових, 

розважальних та побутових послуг. Інфраструктура підприємств готельного 
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R² = 0,9847
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господарства становить 51 об’єкт сфери сервісу, ресторанного господарства та 

інших об’єктів [169]. 

Суб’єктами готельного господарства Чернівців забезпечено туристичний 

збір до міського бюджету в 2017 році у сумі 258,2 тис. грн., що в 2,7 рази 

більше ніж за 2011 рік (див. рис. 2.17). 

Розвиткові туризму, як одній із пріоритетних галузей господарського 

комплексу Чернівців, сприяє комплекс організаційних заходів і приділяється 

значна увага зі сторони місцевих органів влади. В структурі Чернівецької 

міської ради функціонує відділ туризму та туристично-інформаційний центр. 

Рішенням Чернівецької міської ради (№ 793 від 28. 03. 2013 року) затверджено 

“Програму розвитку туризму в місті Чернівцях на 2013-2016 роки” і хід її 

виконання щорічно контролювався міською радою (27.03.2014 р., 26.03.2015 р., 

Таблиця 2.7 

Основні показники діяльності суб’єктів готельного бізнесу  

в м.Чернівці*  

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 
2011р. 2013р. 2015р. 2017р. 

1. 
Кількість закладів 

готельного господарства 
одиниць 28 31 35 37 

2. Номерний фонд одиниць 942 1021 1042 1135 

3. Кількість місць одиниць 1770 1915 2019 2154 

4. 

Надходження 

туристичного збору до 

міського бюджету 

тис. грн. 96,8 124,3 130 258,2 

* Складено за [169]. 

 

22. 12. 2016 р.). Нова “Програма розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-

2020 роки” затверджена рішенням Чернівецької міської ради 12. 01. 2017 року. 

Головною метою програм розвитку туризму виступають: 

1) формування та впровадження комплексу заходів, спрямованих на 

зміцнення позицій міста Чернівців, як туристичного центру, на національному 

та міжнародному туристичних ринках; 
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Рис. 2.17. Туристичний збір суб’єктами готельного господарства до міського 

бюджету (Складено автором за [169]). 

 

2) ефективне використання рекреаційних ресурсів і об’єктів історико-

культурної спадщини; 

3) удосконалення туристичної інфраструктури міста, створення нових якісних 

туристичних продуктів і розширення мережі туристично-екскурсійних 

маршрутів; 

4) створення сприятливих умов для залучення інвестицій та сприяння 

економічного розвитку Чернівців; 

5) створення новий робочих місць і зростання рівня життя населення; 

6) збільшення туристичних потоків до Чернівців (в’їзного та внутрішнього 

туризму), підвищення якості й зростання обсягів товарів та послуг, що 

споживаються туристами, забезпечення надходжень до міського бюджету й 

бюджетів усіх рівнів; 

7) розробка і популяризація системної рекламно-інформаційної діяльності, 

покращення кадрового забезпечення туристичної галузі [139]. 

“Програмою розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-2020 роки” 

передбачається реалізація комплексу заходів щодо розвитку туристичної галузі, 

які включають три тематичні блоки: 
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І. Популяризацію туристично-рекреаційного потенціалу Чернівців: 

1) розробку та виготовлення презентаційних та інформаційних матеріалів про 

місто Чернівці, 

2) поширення інформації про туристичний потенціал Чернівців через засоби 

масової інформації, в мережах Інтернет і на рекламно-інформаційних 

площинах, 

3) участь Чернівців у міжнародних, національних і регіональних 

спеціалізованих туристичних виставках, форумах тощо, 

4) здійснення співпраці з міжнародними і всеукраїнськими організаціями, з 

меріями сусідніх міст та іноземних міст-партнерів шляхом проведення спільних 

турів і підписання угод про співпрацю, 

5) проведення рекламних кампаній та прес-турів, промо-турів, 

6) розробку і виготовлення сувенірної продукції про місто Чернівці; 

ІІ. Підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів міста: 

1) сприяння розвитку перспективних для Чернівців видів туризму: культурно-

пізнавального, науково-освітнього, етнічного, релігійного, ділового, 

відпочинково-розважального тощо, 

2) удосконалення існуючих і впровадження нових тематичних екскурсій та 

туристичних маршрутів, 

3) участь у міжнародних, транскордонних проектах, спрямованих на розвиток 

туристичної галузі Чернівців, 

4) організація та проведення конкурсів, які спрямовані на підвищення фахового 

рівня працівників туристичної галузі,  

5) підготовка та підвищення фахового рівня суб’єктів туристичної сфери 

шляхом проведення тренінгів, семінарів, консультативних навчань тощо, 

6) організація та проведення Буковинського туристичного ярмарку, ярмарку 

народних ремесел, традиційних “Петрівського ярмарку” і “Різдвяного ярмарку”, 

проведення фольклорно-етнографічного фестивалю Маланок (Маланка-фест) та 

впровадження нових туристично-привабливих ярмарок, фестивалів, конкурсів у 

місті, 



105 

7) організація та участь у семінарах, конференціях, нарадах, круглих столах з 

питань розвитку туризму, 

8) проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань в галузі 

туризму для здійснення аналізу та оцінки її стану тощо; 

ІІІ. Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури: 

1) здійснення організаційних заходів щодо визначення та облаштування місць 

оглядових майданчиків з панорамними видами Чернівців, 

2) покращення стану автомобільних доріг, які з’єднують об’єкти екскурсійних 

маршрутів Чернівців, 

3) облаштування додаткових місць для стоянок туристичного автотранспорту 

біля основних туристично-екскурсійних об’єктів,  

4) наповнення і оновлення електронних сенсорних туристично-інформаційних 

кіосків (боксів), 

5) сприяння будівництву та облаштуванню кемпінгу для розміщення 

неорганізованих туристів у зеленій зоні (лісосмузі) на в’їзді в місто Чернівці, 

6) сприяння відкриттю нових авіасполучень з іншими містами України та 

іноземними містами,  

7) створення в об’єктах туристичної інфраструктури сприятливих умов особам 

з обмеженими фізичними можливостями тощо [139]. 

 

Висновки до розділу 2 

1. У різні часи (з раннього палеоліту) територію краю (і міста) заселяли 

різні племена, а етнокультурна ситуація ускладнилася уже в І – ІІ ст. н.е., коли 

тут мешкало змішане населення, серед якого простежуються слов’янські, 

дакійські, сарматські та германські елементи. 

Місто Чернівці виникло в другій половині ХІІ ст. і входило до складу 

Галицького князівства і Галицько-Волинської держави, після розпаду якої на 

короткий час було загарбане Угорським королівством. З середини ХІV ст. 

Чернівці перебували у складі Молдавського князівства, Османської імперії, 

Австрії та Австро-Угорщини, королівської Румунії, Української РСР у межах 
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СРСР, України. Кожна держава, до складу якої входили Чернівці, суттєво 

впливала на зміни етнічної структури населення. 

2. Урбанізаційні процеси, які характерні при інтенсивному зростанні 

головних міст регіону, відобразилися і на Чернівцях. Людність міста зростала, 

головним чином, за рахунок міграційного сальдо і приєднання приміських 

поселень. Це вплинуло не тільки на динаміку кількості населення, але й на його 

етнічну структуру. 

Рівень етнічної різноманітності населення Чернівців був дуже високим, 

індекс Ер характеризував його як поліетнічне. При цьому населення міста мало 

не тільки етнічно змішаний, але й іноетнічний характер. Цьому сприяла 

колоніальна політика правлячих держав. Етнічний склад населення Чернівців 

неодноразово зазнавав суттєвих змін. 

3. Історія кожної національної громади Чернівців є цікавою і 

неповторною, кожна намагалася зберегти свою мову, традиції і звичаї, створила 

пам’ятки матеріальної і духовної культури. Тому етно-туристичний потенціал 

міста представлений великою кількістю туристичних об’єктів різних етнічних 

культур, багатою палітрою культурних звичаїв і традицій. 

4. Чернівці виділяються в якості центру туристичної індустрії і 

потужність туристичних потоків до міста зростає. Особливо зріс потік туристів 

до об’єкту світової спадщини ЮНЕСКО – за 2011 – 2017 роки кількість 

відвідувань туристами колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації 

зросла майже в 4 рази. 

Переважну кількість туристів міста становлять вітчизняні – 64,2%, але 

інтенсивно зростають потоки іноземних туристів (за 2010-2017 роки – в 4,8 

рази). Більшість іноземних туристів є представниками Німеччини, Румунії, 

Англії, Франції, Австрії, Польщі, Ізраїлю, Канади, Словаччини та інших країн.  

За мотивами приїзду найбільша частка іноземних туристів відвідала 

Чернівці з метою відпочинку та дозвілля (майже 3/4) і для вирішення 

службових та бізнесових питань (1/5). 
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5. Туристична індустрія є важливою галуззю господарського комплексу 

Чернівців, що розвивається, за 2017 рік туристами придбано товарів та спожито 

послуг на суму майже 1 млрд. грн. Розвитку туризму сприяє реалізація 

розробленої “Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2013-2016 роки” 

і “Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017-2020 роки”.  
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РОЗДІЛ 3. 

ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ І РОЗРОБКА ЕКСКУРСІЙНИХ 

 МАРШРУТІВ ЕТНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В ЧЕРНІВЦЯХ 

 

3.1. Туристичні об’єкти і розробка вірменського етнографічного 

екскурсійного маршруту 

Однією з найбільших діаспор у світі є вірменська і формувалася вона в 

декілька етапів. У результаті масових переселень і виселень вірменів із 

території їхньої історичної батьківщини в зв’язку з неперервними війнами 

виникли багаточисельні вірменські колонії у багатьох країнах світу. Спочатку 

вони появилися на Близькому Сході; після арабських завоювань (VII ст.) і 

навалів сельджуків (ХІ ст.) еміграція вірменів набула масового характеру, 

поширившись і на Європу (в тому числі на територію сучасної України). В ХІ – 

ХІV століттях збільшилася кількість вірменів у Візантії, Єгипті, Сирії, Лівані, 

утворилися великі колонії в Галичині, Молдавії, Угорщині та ін. [7, с. 69]. 

Еміграція вірменів продовжувалася в XVI – XVIII століттях після завоювання 

Вірменії Туреччиною і Персією у 1895 – 1896 рр., а також у 1915 – 1916 рр. у 

результаті масових кривавих вірменських погромів, коли було знищено понад 

1,5 млн. осіб і виселено понад 600 тис. осіб. Як наслідок, вірмени “розсіялися” 

по багатьох країнах і в кінці ХХ ст. більше половини вірменів (57,4%) 

проживали за межами Вірменії у більше ніж 80 країнах (переважно в містах). 

Найбільша діаспора вірменів у США (650 тис. осіб), Росії (532 тис.), Грузії (437 

тис.), Азербайджані (391 тис.), Франції (250 тис.), Ірані (200 тис.), Лівані (150 

тис.), Турції (150 тис.),  Сирії (120 тис.), Аргентині (85 тис.), Канаді (70 тис.), 

Узбекистані (51 тис.), Туркменістані (32 тис.), Австралії (30 тис. осіб) [7, с. 68-

69; 115, с. 148].  

Значною є діаспора вірменів в Україні і їхня кількість має постійну 

тенденцію до збільшення. Переписи населення зафіксували: у 1959 р. – 28 тис., 

1989 р. – 54 тис., у 2001 р. – 100 тис. вірменів. 
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На Буковині вірмени вперше з’явилися як учасники міжнародної торгівлі 

ще за часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Вірменські 

купці й ремісники брали участь у всіх великих торгах, що відбувались у різних 

населених пунктах краю. За період входження Буковини до складу 

Молдавського князівства молдавські господарі запрошували вірменських 

купців і ремісників з Галичини, Семигороду, Поділля й Валахії для 

пожвавлення торгівлі та піднесення ремесел, гарантуючи при цьому свободу 

віровизнання. В свою чергу, Буковина приваблювала вірменів релігійними 

свободами та податковими пільгами [49, с. 109]. 

У Чернівцях перші вірменські поселенці жили ще з доавстрійських часів. 

Перший перепис населення міста (1774 р.) нарахував у Чернівцях серед 227 

платників податків 8 вірменських купців [160, с. 4]. Вірмени селилися в 

Чернівцях компактно, формуючи вірменський квартал. У 1783 р. в Чернівцях 

було створено вірмено-католицьку релігійну громаду [49, с. 110]. На першій 

карті Чернівців 1782 р. позначено будинки, в яких жили чернівецькі вірмени – 

найчастіше поблизу костьолу Святого Хреста (з вірменським вівтарем святого 

Григорія),  в якому вони молилися аж до побудови власного храму. Перші 

вірмени, які осіли в Чернівцях, були переважно купцями. Здобувши незабаром 

статки і придбавши великі маєтки, вони отримали дворянські титули, 

породичалися з місцевою знаттю і подбали про гарну освіту для своїх дітей [16, 

с. 29-30]. Серед них були також лікарі, інженери, поміщики, промисловці й 

високопоставлені державні службовці. 

В 1820 р. у Чернівцях мешкало 30 вірменських родин [49, с. 110]. У 1833 

році чернівецькі вірмени та вірмени довколишніх сіл звернулися до 

австрійського цісаря з проханням про створення власної вірмено-католицької 

парафії. Указом від 1 серпня 1835 р. було схвалено створення такої парафії в 

Чернівцях. 

У 40-70-х роках ХІХ ст. одним із відомих осередків музичного й 

театрального життя в Чернівцях була зала готелю “Молдавія”, що належав 

купцеві й землевласнику, вірменину за походженням Якобу фон Мікулі, який 
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захоплювався музикою та театром. Тривалий час це приміщення було основним 

місцем театральних постановок. У “залі Мікулі” в травні 1847 р. давав концерти 

знаменитий угорський композитор, піаніст і диригент Ференц Ліст. Один з 

представників роду Мікулі, учень Фридеріка Шопена, Кароль (Карл) фон 

Мікулі ввійшов в історію світової музики як видатний композитор і скрипаль. 

Він був одним із фундаторів професійного музичного життя в Чернівцях (один 

із засновників Музичного товариства – тепер будинок філармонії), а також 

одним із фундаторів Львівської консерваторії [16, с. 30]. 

Із середовища заможних вірменів походив і перший бургомістр Чернівців 

Якоб рицар фон Петрович (1815 – 1868 рр.). Все його життя було віддане 

громадській роботі в Чернівцях. Він був також депутатом буковинського сейму 

та крайовим віце-маршалком. За короткий час розширив і поліпшив вуличну 

мережу міста, під його керівництвом була організована міська пожежна 

охорона, здійснена реорганізація магістрату, таємної та моральної поліції. На 

період його керування припадає побудова Чернівецького залізничного вокзалу і 

відкриття залізничного сполучення Львів – Чернівці – Ясси. Був одним із 

ініціаторів спорудження вірменської церкви. Нагороджений Цісарем Орденом 

Залізної корони 3-го ступеня. Вдячні чернівчани назвали його іменем вулицю 

поблизу вірменської церкви (в центральній частині міста). Ця назва вулиці 

зберігалася до приходу радянської влади. У 2015 р. вулиці повернули ім’я 

Якоба фон Петровича. Обласне вірменське національно-культурне товариство 

“Аревік” (за допомогою Спілки вірменів України) до його 200-річчя встановило 

пам’ятник (скульптор Володимир Цісарик) із написами українською і 

вірменською мовами: “Якоб фон Петрович. Перший бургомістр Чернівців”. 

З часом будинки чернівецьких вірменів сконцентрувалися в новому 

“вірменському кварталі” – в районі сучасних вулиць Вірменської, Якоба фон 

Петровича, Української. Фактично в центрі цього “вірменського кварталу” на 

вулиці Українській, 30 у 1869 – 1875 рр. було споруджено за проектом 

знаменитого чеського архітектора Йозефа Главки Вірменську церкву Святих 

Апостолів Петра і Павла, яка стала центром духовного життя буковинських 
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вірменів. Ця церква є пам’яткою архітектури національного значення, а портрет 

головного фундатора храму ксьондза Флоріана Мітульського зберігається в 

Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. 

У цьому ж кварталі (на вул. Вірменській) у 1897 р. завдяки старанням 

ксьондза Каетана Каспровича було споруджено вірменську бурсу для школярів, 

у двох корпусах якої знаходили опіку сто бідних дітей не тільки вірменів, але й 

католиків різних обрядів [160, с. 4]. 

Громадська, освітня та національно-культурна активність вірменів 

консолідувалась “Товариством вірмено-католицького шкільного інтернату 

архієпископа Ісаковича” і “Товариством вірменських жінок на Буковині”. Була 

спроба (у 1907 р.) створити вірменське гуманітарно-літературне товариство 

“Гаясдан” [49, с. 114-118].  

Вірмени Буковини добре зберегли свої морфологічні етнічні ознаки: 

переважно маленького зросту і кремезні, широкоплечі, дуже міцної статури, з 

блідим, жовтуватим кольором шкіри, з переважно чорним волоссям і чорними 

очима, носом з горбинкою – за якими легко визначити східний тип. Але жодне з 

прізвищ не мало вірменського закінчення на “ян”, а через додавання суфіксів 

“ович”, “евич” в Чернівцях їх вважали поляками. За даними австійських 

переписів населення національність “вірмени” не вказувалася в переписних 

листах, але обліковувалось віросповідання. За цим показником у 1880 р. в 

Чернівцях проживало 249 вірмено-католиків і 27 православних вірменів (разом 

– 276 вірменів), у 1910 р. – 311 вірмено-католиків і 31 православних вірменів 

(всього – 342 вірмени) [108]. Румунський перепис населення 1930 р. зафіксував 

у Чернівцях тільки 59 осіб вірменської національності [209, с. 120] (див. рис. 

3.1). 

Вірменська громада та вірменський храм проіснували в Чернівцях до 

другого приходу радянської влади у 1944 р. Тоді були заарештовані практично 

всі заможні чи просто освічені вірмени. Вірменська церква втратила майже всіх 

своїх прихожан [16, с. 30]. Згодом радянська влада закрила й сам храм. 

Упродовж радянського часу про вірменську громаду немає майже жодних 
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згадок. Були закриті та знищині всі вірменські громадські установи та 

організації. Значна частина чернівецьких вірменів емігрувала на захід під час і 

після другої світової війни, або ж зазнала репресій та депортацій з боку 

радянської влади [160, с. 4]. 

 

Рис. 3.1 Динаміка людності вірменів у м.Чернівцях  в кінці ХІХ – на початку 

ХХІ століття (Складено автором за [108] і додатками А.5, А.7, А.9, А.10).  

 

Відродження громадського життя чернівецьких вірменів стало можливим 

лише в незалежній Україні. 14 жовтня 1997 р. у Чернівцях було засновано 

вірменське національно-культурне товариство “Аревік”. Переважна більшість 

його членів – іммігранти нової хвилі, які покинули батьківщину в 90-х роках 

ХХ ст. За даними перепису населення в 2001 р. у Чернівцях мешкали 194 

вірмени, з них рідну мову вказали: вірменську – 116 осіб (60%), російську – 58 

осіб (30%), українську – 19 осіб (10%). Першим головою Товариства було 

обрано Саака Гудратяна. З 2000 р. Товариство очолює нащадок давнього роду 

буковинських вірменів, доцент Чернівецького національного університету ім. 

Ю.Федьковича Віктор Давидович. Мета Товариства – відродження звичаїв і 

традицій вірменської спільноти краю, популяризація вірменської мови тощо. 
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З 2008 р. місцеві вірмени (після 65-річної перерви) знову отримали 

можливість молитися в своєму Вірменському храмі Святих Апостолів Петра і 

Павла. У церкві відбуваються богослужіння вірменською мовою, які веде 

священик Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви о. Нерсес 

Шахназарян. 

Значною атрактивністю виділяються будинки-особняки багатих і знаних 

в краю вірменських родин (особливо австрійської доби), які не шкодували 

грошей при їх оформленні та оздобленні, тому вони є цінними архітектурними 

пам'ятками, що свідчить про розвинений естетичний смак їхніх власників. 

Архітектурними окрасами міста є будинки Стефана Стефановича (депутата 

буковинського сейму та австрійського парламенту) і його сина Каетана 

Стефановича (президента крайової культурної ради Буковини), Якоба 

Петровича (першого бургомістра Чернівців), Михайла Богосєвича, Ігнатія 

Симоновича, родин Вартановичів, Вартарасєвичів та інші. 

Пам'ятками вірменського мистецтва є надгробники на могилах чернівчан 

вірменського походження в стилі хачкар. У найшанованішому місці на 

Руському цвинтарі поряд з іншими бургомістрами поховано Якоба Петровича; 

на його надмогильному пам'ятнику напис румунською та німецькою мовами: 

“Якоб Ріттер фон Петрович, великий землевласник, перший автономний 

бургомістр. 25.07.1815 – 1.11.1869 рр.”. До найвишуканіших класичних 

надгробних пам'ятників належать: усипальниця Абрагамовичів, могила Якоба 

Симоновича (голови Львівського крайового суду), поховання Кшиштофа 

Богдановича (депутата буковинського сейму), могили священників Флоріана 

Мітульського і Каетана Каспровича та інші. 

За гостинність, товариськість, толерантне ставлення до представників 

інших націй, поважний і благородний характер вірменів цінували інші народи 

краю. Значною популярністю користуються в Чернівцях два кафе вірменської 

кухні “Звартноц” (особливо страви на мангалі: шашлик, кебаб, костиця, ребра, 

риба тощо), що розміщені у центральній частині міста  та в мікрорайоні Роша. 
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Картографічна прив'язка туристичних об'єктів вірменської громади в 

Чернівцях засвідчує компактність і близькість їх розміщення в двох ареалах:  

І: 1) філармонія (“Музичне товариство”), одним із засновників якого був і 

де виступав Кароль Мікулі; 2) вулиця Кароля Мікулі; 3) по вулиці Головній: 

колишній готель Якоба фон Мікулі “Молдавія”,  костьол Воздвиження Святого 

Хреста з вірменським вівтарем святого Григорія, колишній будинок Крістофа 

Петровича;  

ІІ: 4) по вулиці Українській: колишні будинки І.Симоновича, 

М.Богосєвича, Я. Петровича; Вірменська церква; 5) по вулиці Якоба фон 

Петровича: колишній будинок К.Стефановича, пам’ятник Якобу фон 

Петровичу; 6) по вулиці Вірменській: колишні будинки Вартарасєвичів, 

Вартановичів, вірменської бурси, провулок Вірменський; 7) міська ратуша, в 

якій урядував бургомістр Якоб фон Петрович; 8) гімназія, в якій навчався 

Кароль Мікулі [39, с. 59-60]. 

Туристичні об’єкти вірменської громади наведені в додатку Е і  зображені 

на рисунку 3.2, а екскурсійний маршрут (рис. 3.3) включає наступні туристичні 

об’єкти: 

- філармонія (“Музичне товариство”), в якій виступав Кароль Мікулі, і весь 

архітектурний ансамбль площі Філармонії;  

- вулиця Кароля Мікулі; 

- колишній готель Якоба фон Мікулі “Молдавія” (114ул.. Головна, 14); 

- костьол Воздвиження Святого Хреста з вірменським вівтарем Святого 

Григорія (114ул.. Головна, 20); 

- колишній будинок Крістофа Петровича (114ул.. Головна, 29); 

- колишній будинок Ігнація Симовича (114ул.. Українська, 21); 

- колишній будинок Михайла Богосєвича (114ул.. Українська, 28); 

- Вірменська церква Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Українська, 30); 

- вулиця Якоба фон Петровича; 

- колишній будинок Каетана Стефановича (вул. Я.Петровича, 1); 

- пам’ятник Якобу фон Петровичу; 
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Рис. 3.2. Туристичні об’єкти вірменської громади в Чернівцях. 
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Рис. 3.3. Вірменський етнографічний екскурсійний маршрут поліетнічними Чернівцями.  
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- вулиця Вірменська; 

- колишній будинок Вартарасєвичів (вул. Вірменська, 30); 

- провулок Вірменський; 

- колишня вірменська бурса (вул. Вірменська, 16); 

- колишній будинок Вартановичів (вул. Вірменська, 14); 

- вулиця О.Кобилянської – колекція пам’яток архітектури; 

- міська ратуша, в якій урядував бургомістр-вірменин Я. Петрович, і весь 

архітектурний ансамбль Центральної площі; 

- гімназія, в якій навчався Кароль Мікулі (вул. Емінеску, 1); 

- архітектурний ансамбль Театральної площі; 

- університет (вул. Університетська, 28); 

- архітектурний ансамбль колишньої резиденції митрополитів Буковини і 

Далмації – об’єкт Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО (вул. 

М.Коцюбинського, 2). 

 

3.2. Туристичні об’єкти і розробка єврейського етнографічного 

екскурсійного маршруту 

У Чернівцях євреї поселилися ще в XV столітті. На початку австрійського 

правління євреї складали приблизно третину всього населення міста (112 сімей 

із 290). Генерал Сплені відзначав, що кращі будинки належали євреям [68, с. 

233]. Приєднання Буковини до Австрії мало для євреїв спочатку негативні 

наслідки: їм було заборонено займатися цілим рядом занять і професій, 

володіти нерухомістю тощо. Але у другій половині ХІХ століття 

дискримінаційні положення щодо євреїв було відмінено. Це дало їм можливість 

долучитися до соціально-економічних, політичних і культурних перетворень. 

Отримавши доступ до освіти та нових видів занять і професій, євреї поступово 

зайняли ключові позиції в буковинській економіці, отримали представництво у 

виборних органах влади [16, с. 34]. Кількість євреїв у Чернівцях різко зростала: 

у 1857 р. – 4678 осіб, у 1880 р. – 13409 осіб, у 1910 р. – 26465 осіб. Євреї 

селилися не тільки в Чернівцях, але й у передмістях: на Клокучці – 817 осіб, 
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Монастириській – 608 осіб, Роші – 278 осіб, Каличанці – 187 осіб, Горечі – 72 

особи (у 1910 р.). Значна кількість євреїв проживала також у містечку Садгорі – 

3410 осіб (або 76% всього населення) та його передмістях – 2337 осіб (у селах 

Рогізна, Нова Жучка, Стара Жучка, Ленківці, Долішні Шерівці). У 1930 р. в 

Чернівцях (у сучасних межах) проживало 44,5 тис. євреїв, у 1941 р. – 50 тис., у 

1959 р. – 37,9 тис, у 1970 р. – 34,6 тис., у 1979 р. – 20,9 тис., 1989 р. – 15,7 тис., у 

2001 р. – 1,3 тис. осіб (див. рис. 3.4). Євреї проводили активну громадсько-

політичну діяльність, зберігаючи і розвиваючи національну культуру, 

створивши об’єкти матеріальної і духовної культурної спадщини. 

 

Рис. 3.4. Динаміка людності євреїв у м.Чернівцях з середини ХІХ – до початку 

ХХІ століття (Складено автором за [43, с. 128]).  

 

Картографування об’єктів культурної спадщини і сучасності дає 

можливість виявити особливості просторового розміщення й концентрації 

туристичних об’єктів єврейської етнічної громади і розробити єврейський 

етнографічний екскурсійний маршрут. У територіальній структурі поширення 
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туристичних об’єктів виділяються точкові (пункти, центри), лінійні та 

площинні просторові елементи. 

Пунктами єврейського етнографічного екскурсійного маршруту 

виступають: 1) будинки колишніх синагог (“Велика синагога” – Ді Гроссе Шіл, 

синагога “Хевра тегілім” побудовані в стилі класицизму по вулиці Синагоги, 

важлива для ортодоксальних іудеїв синагога “Реб Хаїм Черновіцер” була 

споруджена на вулиці Гагаріна, “Темпль” по вулиці Університетській – храм, 

який задовольняв релігійні потреби реформованої частини іудейської громади, 

Велика синагога Садгори та інші); 2) будинки, в яких мешкали видатні 

особистості, тому на фасадах встановлені меморіальні дошки з текстами, 

портретами, барельєфами (Бенно Штраухер – один з найвпливовіших депутатів 

буковинського сейму та австрійського парламенту, засновник сіоністського 

руху та Буковині, один з лідерів “Вільнодумного союзу”, спільно з Маєром 

Ебнером заснував “Єврейське народне товариство”, що стало прототипом 

першої єврейської політичної партії Буковини й фактично відкрило еру 

єврейської національної політики в краї; Йосиф Бург – відомий єврейський 

письменник, почесний громадянин Чернівців; Елієзер Штейнбарг, Мойсей 

Альтман – письменники; Роза Ауслендер і Пауль Целан – поети; Яків 

Кіршенблат – біолог, фізіолог та ендокринолог, доктор біологічних наук, 

професор Буковинського державного медичного університету; Ервін Чаргафф – 

всесвітньо відомий біохімік, видатний публіцист; Моше Шніцер – Президент 

всесвітньої федерації діамантових бірж та інші); 3) споруди, в яких працювали 

славетні й талановиті люди (зокрема на будинку філармонії встановлені 

меморіальні дошки на честь відомих митців: актриси Сіді Таль – заслуженої 

артистки України, співака Йозефа Шмідта, піаніста Антона Рубінштейна; тут 

відбувалися важливі події в житті єврейської громади міста – зокрема, в 1908 

році в залі Музичного товариства проходили засідання Першої конференції з 

мови ідиш; у Чернівецькій ратуші працювали численні депутати, які 

представляли інтереси єврейської громади, і два бургомістри – Едуард Райс, 

котрий керував магістратом в 1905-1907 роках, та Сало Вайсельбергер, котрий 
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був бургомістром у 1913-1914 роках); 4) традиційні соціальні заклади: а) 

приміщення колишніх єврейських шкіл “Сафа-орт” і “Сафа іврия”, б) 

єврейський сиротинець, в) шпиталь для хворих та престарілих членів громади, 

г) будинок для просвіти бідних верств єврейської громади “Тойнбі Галле” (цей 

будинок аж до 1940 року був важливим центром єврейського громадського 

життя, тут відбувалися збори різних організацій, тут в 1918-1919 роках діяла 

Єврейська Національна Рада), д) колишній єврейський театр (діяв у 1940-1941 

та 1944-1950 роках як Чернівецький державний єврейський театр імені Шолом 

Алейхема, ліквідація цього театру “у зв’язку з нерентабельністю” в 1950 році 

стала останнім актом знищення єврейських установ міста Чернівці радянською 

владою [160, с. 6]); 5) пам’ятники: а) поетам Паулю Целану і Розі Ауслендер, б) 

пам’ятник-меморіал і пам’ятна плита жертвам гетто “В пам'ять про євреїв – 

в'язнів Чернівецького гетто 1941 року”, пам’ятний камінь буковинським 

євреям, які загинули в роки холокости (1941-1945), в) дві меморіальні дошки в 

тій частині міста, де у 1941 р. було Чернівецьке гетто, в якому було ув’язнено 

50 тисяч євреїв, г) меморіальна дошка – подяка від євреїв Чернівців примару 

(мерові) міста Траяну Поповичу, який “врятував 19600 євреїв від депортації у 

Трансністрію та можливої смерті”; 6) знак місту-побратиму Чернівців – Назарет 

Ілліт; 7) єврейське кладовище. 

Етнографічними центрами виступають: 1) єдина діюча в радянський час 

синагога Бейн-Тфіла Беньямін – центральна синагога м. Чернівців з цінними 

фресковими розписами; 2) відбудовані з руїн синагоги “Мордко і Тойнбі Корн” 

– головна синагога Буковини імені Ісраеля та Зельди Майберг і “Велика 

синагога Садгори”, які продовжують традиції хасидизму; 3) Єврейський 

Народний Дім, який відновив свою діяльність за часів незалежної України, – 

тут функціонує музей історії та культури євреїв Буковини, а також єврейські 

громадські організації; 4) спеціалізована школа І – ІІІ ступенів з вивченням 

єврейського етнокультурного компоненту; 5) літературний центр імені Пауля 

Целана “Paul Celan Literaturzentrum”; 6) єврейські національно-культурні 

товариства: “Єврейська громада Буковини”, “Мир – Ассалам”, “Єврейської 
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культури ім. Е.Штейнбарга”, “Єврейський громадсько-культурний фонд”, 

благодійний фонд “Хесед Шушана”; 7) музей Буковинської діаспори. 

Лінійними елементами просторового розміщення етно-туристичних 

об'єктів виступають вулиці з відповідними назвами: 1) вулиця Синагоги, яка 

отримала назву від Великої синагоги, що розміщувалася у будинку № 31; на цій 

вулиці були розміщені також перша синагога Чернівців (дерев’яна), синагога 

“Хевра тегілім”, єврейський шпиталь, школа навчання на івриті “Сафа іврия”, 

ритуальний Дім Суботи – “Максіке-Шаббат”, старий іудейський цвинтар; 2) 

іменні вулиці старого середмістя на честь видатних особистостей (широко 

знаних єврейських письменників Елієзера Штейнбарга і Шолома Алейхема, 

актриси Сіді Таль, поета Пауля Целана, бургомістра Едуарда Райса, керівника 

інтербригади в Іспанії Манфреда Штерна). 

 Площинні елементи розміщення етно-туристичних об’єктів зумовлені 

тим, що євреї селилися в Чернівцях компактно, формуючи ареали розселення 

або “єврейські квартали”. Спочатку життя єврейської громади гуртувалося в 

“Долішньому місті” (цей квартал здавна називали “Єврейським містом”) 

навколо сучасних вулиць Синагоги, П. Сагайдачного, Шкільної, Шолом-

Алейхема. Головними заняттями євреїв на той час були дрібна й велика, в т.ч. 

транскордонна торгівля, ремесла та шинкарство. Євреї об’єднувалися у громади 

– так звані кагали, внутрішня організація яких базувалась на суто єврейських 

звичаях і традиціях. 

Другим ареалом концентрації атрактивних єврейських етно-туристичних 

об’єктів є верхня частина старовинних Чернівців: Єврейський Народний Дім, 

колишні Темпль і єврейський театр, пам’ятник П. Целану, вулиці імені Сіді 

Таль, Е. Штейнбарга (на ній – колишня єврейська школа “Сафа-орт”, будинок з 

меморіальною дошкою на честь Е. Штейнбарга), М. Штерна, П. Целана, Е. 

Райса, на вул. О. Кобилянської колекція пам’яток архітектури (у т.ч.: колишній 

будинок Б. Штраухера, меморіальна дошка з барельєфом М. Альтмана, 

літературний центр ім. П. Целана), синагога Бейн-Тфіла Беньямін. 
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Третій ареал – центральна частина Садгірского району Чернівців. У 

другій половині ХІХ ст. у тодішній Садагурі було 12 синагог. Тут знаходилася 

резиденція “чудодійного рабина”, завдяки якій містечко називали “малим 

єврейським Ватиканом”. Засновником садагурської династії хасидів був цадик 

Ізраель Фрідманн. За його кошти збудували розкішний архітектурний ансамбль 

– Велику синагогу Садгори. При резиденції існувала духовна семінарія [43, с. 

129]. 

Основні туристичні об’єкти єврейської громади представлені у додатку Ж 

і на рисунку 3.5. Картографічна прив’язка етно-туристичних об’єктів 

єврейської громади в Чернівцях засвідчує компактність їх розміщення, що дає 

можливість спроектувати пішохідну екскурсію з єврейськими етнографічними 

елементами за маршрутом вулиць Синагоги – П. Сагайдачного – Садовського – 

Шкільної – Головної – О. Кобилянської – А. Кохановського – М. Штерна – Е. 

Штейнбарга – Університетської (див. рис. 3.6), яка включає такі головні 

туристичні об’єкти: 

- вулиця Синагоги: колишня синагога “Ді Гроссе Шіл” (буд. 31), колишня 

синагога “Хевра тегілім” (буд. 23), колишній Дім Суботи (буд. 18), 

колишня школа “Сафа-іврія” (буд. 6); 

- колишній єврейський шпиталь (вул. Синагоги – Гагаріна); 

- дві меморіальні дошки, пам’ятна плита і пам’ятник-меморіал в пам’ять 

про євреїв – в’язнів Чернівецького гетто (вул. П. Сагайдачного); 

- пам’ятник Розі Ауслендер (площа Пресвятої Марії); 

- будинок, в якому жила Роза Ауслендер (вул. П. Сагайдачного, 57); 

- синагога Мордко і Тойнбі Корн (вул. Садовського, 11); 

- колишній Тойнбі Галле (вул. Турецька, 10); 

- спеціалізована школа з вивченням єврейського етнокультурного 

компоненту (вул. Шкільна, 2); 

- філармонія (“Музичне товариство”) і весь архітектурний ансамбль площі 

Філармонія; 
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Рис. 3.5. Туристичні об’єкти єврейської громади в м.Чернівцях.  
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Рис. 3.6. Єврейський етнографічний екскурсійний маршрут поліетнічними Чернівцями.  
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міська ратуша, в якій урядували бургомістри-євреї: Едуард Райс та Сало 

Вайсельбергер, та весь архітектурний ансамбль Центральної площі; 

вулиця О.Кобилянської – колекція пам’яток архітектури, у тому числі: 

колишній будинок Бенно Штраухера (буд.3); 

- колишній Темпль (вул. Університетська, 10); 

- вул. Штейнбарга: колишня школа Сафа-Орт і будинок, у якому жив 

Елієзер Штейнбарг (буд. 19); 

- Єврейський Народний Дім і весь архітектурний ансамбль Театральної 

площі; 

- колишній єврейський театр (вул. Лесі Українки, 14); 

- архітектурний ансамбль колишньої резиденції митрополитів Буковини і 

Далмації – об’єкт Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО (вул. 

М.Коцюбинського, 2). 

Важливими туристичними об’єктами єврейської громади є також: 

єврейське кладовище (вул.Зелена), постійнодіюча синагога Бейн – Тфіла 

Беньямін (вул. Л.Кобилиці, 53), колишній єврейський сиротинець (вул. І.Богуна, 

24), велика синагога Садгори – колись один із світових центрів хасидизму (вул. 

Моріса Тореза), пам’ятник Паулю Целану (сквер по вул. Головній, 111-113), 

літературний центр імені Пауля Целана (вул. О. Кобилянської, 51) та інші. 

 

3.3. Туристичні об’єкти і розробка німецького й австрійського 

етнографічного екскурсійного маршруту 

Значний вклад у формування поліетнічної матеріальної і духовної 

культурної спадщини Чернівців здійснили німецька й австрійська національні 

групи. Перші німецькі переселенці прибули до Чернівців у доавстрійський час, 

але вони були лише поодинокими. В кінці молдавського панування згадуються 

дві німецькі сім’ї, котрі на той час були вже повністю романізовані [68, с. 53]. 

Масове поселення німців розпочалося після входження Буковини до складу 

імперії Габсбургів. Невід’ємною складовою політики австрійської влади було 

заохочення німецької колонізації на новоприєднаних територіях, щоб з одного 
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боку, поширити кращий досвід землеробства, а з другого – посилити 

німецькомовний елемент і німецький вплив. Переселенцям надавалися певні 

пільги, які були визначені у спеціальному “Патенті (указі) про переселення” від 

17. 09. 1781 р. Німецькі сім'ї переселялися зі Швабії, Баварії, Франконії, 

Саксонії, а також із Богемії та Семигороду, де спостерігалося гостре 

малоземелля і феодальна експлуатація селян. Вони заснували на Буковині 19 

німецьких колоній, а також поселялися групами у багатьох буковинських селах 

та містечках. До німців належали і власне австрійці, які прибули, в основному, 

в міста як військові, адміністратори, урядовці, чиновники різних служб, 

промисловці, ремісники, торговці, робітники, представники вільних професій. 

Німці займали привілейоване становище в краї [15, с. 78]. 

Найперше ознайомлення з національним складом жителів Чернівців 

пропонує протокол Пітцеллі 1787 р.: з 414 будинків, які були в місті, 34 були 

казенними і, відповідно, 380 належали домовласникам, з них 84 (або 22,1%) – 

німцям [68, с. 234]. За даними перепису населення 1880 року в центральній 

частині (середмісті) Чернівців проживало 4499 німців (14,3% всього 

населення), у передмісті великі німецькі колонії були на Роші – 2953 особи 

(38,5%), Каличанці – 391 (24,7%), Клокучці – 402 особи (12,3%). До 1910 р. 

кількість німців у сучасних межах Чернівців збільшилася більше ніж у півтора 

рази і становила 12915 осіб. Найбільшу частину вони становили в таких  

мікрорайонах міста: на Роші – 42,6% (3523 особи), Монастириській – 37,0% 

(1831), Каличанці – 17,3% (529), Клокучці – 13,6% (931), у середмісті Чернівців 

– 9,2% (5373 особи) [156, с. 204-205]. Перепис населення 1930 р. (у період 

румунського панування) зареєстрував у Чернівцях 16359 осіб німецької 

національності (14,6% загальної людності); на лівобережжі (сучасному 

Садгірському районі Чернівців) – 384 особи (або 2,3%), найбільша етнічна 

група німців тут була в мікрорайоні Стара Жучка – 213 осіб (4,6%). Згідно 

пакту Молотова-Ріббентропа за 1940 р. з Чернівців було репатрійовано майже 

все етнічне німецьке населення. Перепис населення 1959 р. зафіксував у 

Чернівцях тільки 212 осіб німецької національності, у містечку Садгорі – 12 
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осіб. У 1970 р. в сучасних межах Чернівців проживало тільки 108 етнічних 

німців (0,06% населення), у 2001 р. – 235 осіб (0,1%) (див. рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Динаміка людності німців у м.Чернівцях у кінці ХІХ – на початку ХХІ 

століття (Складено автором за [44, с. 176]). 

 

З приходом австрійської влади за порівняно короткий час у Чернівцях 

були споруджені німецькі освітні, культурні, громадські та релігійні заклади, 

що посприяло перетворенню міста на найсхідніший в Європі центр німецької 

культури [160, с. 10]. Значний поштовх розбудові Чернівців надав статус 

адміністративного центру Чернівецької округи, а особливо – столиці герцогства 

Буковини (з 1849 р.). 

Архітектурна й історична спадщина старої частини Чернівців – це добре 

збережений ансамбль саме австрійської доби (ХІХ – початку ХХ століття), який 

створений представниками австрійської школи модерну Отто Вагнера і має 

значну туристичну атрактивність. Тут працювали кращі архітектори, серед яких 

Йозеф Главка, Фрідріх Зец, Йозеф Ляйцнер, Макс Моргенштерн, Фердинанд 
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Фельнер, Германн Гельмер, Йозеф Шрайбер, Антон Фіала, Артур Вілєман фон 

Монтефорте, Франц Сковрон, Йозеф Грегор, Фрідріх Готтесманн, Леон Сіліон, 

Хорія Крянге, Вальтер Штюбхен-Кірхнер та інші [116, с. 7]. Грошей на 

оздоблення будівель тодішня влада не шкодувала, і місто отримало дивовижні 

споруди. У Чернівцях представлені різноманітні архітектурні стилі (див. 

підрозділ 2.3). Архітектурною вершиною Чернівців вважається ансамбль 

колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, який з 2011 року  

включений до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Яскравими 

зразками архітектурних стилів є будівлі музично-драмитачного театру, 

колишнього Палацу юстиції, колишнього Будинку крайового уряду Буковини, 

колишньої Буковинської ощадкаси, Єврейського національного дому, 

Німецького національного дому, Вірменської церкви, міської ратуші, 

залізничного вокзалу, поштамту та багато інших. 

Однією з найдавніших пам’яток німецької культури в Чернівцях є римо-

католицький костьол Святого Хреста (побудований у 1787 – 1814 роках). 

Збережені твори живопису, вітражі з написами готичним шрифтом 

підтверджують про німецьких фундаторів цього храму. Інший католицький 

костьол Серця Ісуса, в якому священики проповідували німецькою і польською 

мовами, був споруджений наприкінці ХІХ століття. Німці-лютерани спорудили 

для своїх потреб декілька храмів (серед них найбільшими були кірхи на вулиці 

Університетській та Лозівській). Австрійська влада підтримувала у 

спорудженні храмів й інших віруючих, наприклад, указом австрійського цісаря 

від 1. 08. 1835 р. було схвалено створення в Чернівцях вірмено-католицької 

парафії і у 1869 – 1875 роках було споруджено за проектом Йозефа Главки 

Вірменську церкву Святих Апостолів Петра і Павла; у 1877 р. було завершене 

будівництво храму Темпль, який задовільняв релігійні потреби реформованої 

частини іудейської громади, та багато інших храмів. 

Починаючи з 1870-их років у середовищі німецької громади Чернівців і 

краю активізувались процеси національної консолідації та організаційного 

оформлення. Перше німецьке товариство “Німецька читальня” виникло у 1871 
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році. Студенти та викладачі Чернівецького університету Франца-Йосифа 

заснували академічні корпорації: “Армінію”, “Тевтонію”, “Германію”, 

“Саксонію”, “Лібератас”, “Суевію”. Важливим кроком у згуртуванні німецької 

громади було створення “Товариства християнських німців Буковини” (у 1897 

р.), яке пізніше було реорганізоване в “Німецьке культурне товариство” (у 1930 

р.). Товариство мало яскраво виражений національний характер і, водночас, 

декларувало своє бажання жити в мирі і злагоді з представниками інших 

народів. Німці одними з перших почали видавати на Буковині свою періодичну 

пресу. Газета “Czernowitzer Zeitung” (“Чернівецька газета”) з 1868 р. 

перетворилася в офіційний рупор крайових органів влади [49, с. 11]. 

Друкованим органом німецької спільноти був щомісячник “Буковинський 

вісник” (Bukowiner Bote), пізніше – щоденна газета “Чернівецька німецька 

щоденна пошта” [16, с. 44-45]. Завдяки зусиллям “Товариства християнських 

німців Буковини” у 1910 р. німецька громада отримала власний центр 

громадського життя – Німецький Дім у Чернівцях. Німецький Дім було 

відкрито також у передмісті Роша, де проживала багаточисельна німецька 

етнічна група. 

Першим головою “Товариства християнських німців” був професор 

Чернівецького університету Теодор Гартнер. Новий імпульс для розвитку та 

діяльності товариство отримало після того, як його очолив видатний 

австрійський історик, буковинознавець, етнограф, фольклорист і педагог 

професор Р. Ф. Кайндль. За його головування товариство активно 

співпрацювало з “Німецьким шкільним товариством”, “Товариством німецької 

мови”, “Німецьким промисловим союзом”, “Союзом німців Галичини” та 

іншими. У Чернівцях з 30 червня по 4 липня 1911 р. відбувся перший з’їзд 

карпатських німців. 

Інтереси німецьких держав в Чернівцях представляли відповідні 

консульства – німецьке на вулиці О. Кобилянської, 16 (перед І Світовою 

війною); австрійське на вулиці Заньковецької, 11 (після І Світової війни). 
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Німці залишили помітний слід в історії та культурі Чернівців. Серед них 

було чимало видатних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток політики, 

освіти, науки, літератури, мистецтва тощо. Наприклад, у міській раді урядували 

бургомістри Отто Амброз, Вільгельм Клімеш, Фелікс Фюрт. Не втратили свого 

значення праці відомих буковинських істориків Раймунда Фрідріха Кайндля, 

Франца Адольфа Вікенгаузера, Фердинанда Ціглауера фон Блюменталя, 

начальника крайової жандармерії Едуарда фон Фішера, філолога Теодора 

Гартнера. Відомими всьому світу стали письменники – буковинські німці Георг 

Дроздовський, Генріх Кіппер, Адольф Клуг, Людвіг Адольф Сімігінович-

Штауфе та інші. Серед видатних особистостей – політичні діячі Йосиф Відман, 

Норберт Кіппер, Антон Кешман, Артур Скедль, Едвін Ландвер та інші; 

педагоги Штефан Вольф, Франц Ланг, Ернст Рудольф; вчені та громадські діячі 

Вальтер Гьорман, Рудольф Шаріцер, Йосиф Франк та інші [49, с. 15]. 

Дуже велику роль відіграли німці у розвитку освіти. Перша так звана 

нормальна школа була заснована уже в 1784 р., 16 грудня 1808 р. – відкрита 

перша гімназія. В 1869 р. функціонувало уже 6 шкіл, виникають учительська 

семінарія, медичне та спеціалізовані ремісничі училища, де працювало багато 

вчителів-німців. У 1901 р. в Чернівцях засноване товариство “Німецький 

шкільний дім”. Для німецьких учнів було споруджено бурсу. Визначною 

подією в науково-освітньому житті стало відкриття Чернівецького університету 

імені Франца-Йозефа І. Ректорами були професори Р.Ф. Кайндль (автор 

монографій “Історія Чернівців”, “Історія німців Прикарпаття”, “Гуцули”, 

тритомної “Історії Буковини”), Ф.Ц. Блюменталь (автор багатотомного 

дослідження з “Історії Буковини”) та інші, чиї імена золотими літерами 

викарбовано на меморіальній дошці у фойє центрального корпусу університету. 

Німці започаткували книгодрукування в Чернівцях. Петер Екгардт 

відкрив першу друкарню ще наприкінці XVIII ст., його справу продовжили 

Йоганн та Рудольф Екгардти. Другий видавничий дім складався з друкарні 

“Австрія” та редакції газети “Czernowitzer Tagblatt”. Публікували не тільки 

літературу німецькою мовою, але й українською, польською, 
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церковнослов’янською. Німці зробили помітний внесок у розвиток театру та 

музики. Функціонував місцевий німецький театр, до Чернівців гастролювали 

німецькі театральні колективи з інших міст та країн Європи. Завдяки діяльності 

німецьких музичних товариств було відкрито будинок “Музичного товариства” 

(у 1877 р.). У 1922 році румунська влада ліквідувала в Чернівцях німецький 

театр, а також німецьке шкільництво [160, с. 10]. 

За часів панування Австрії в Чернівцях було споруджено чимало 

пам’ятників, яким відводилися почесні місця і вони доповнювали 

архітектурний пейзаж міста. Монументи на площах і в парках акцентували 

увагу на визначних особах, подіях тощо. За стилем виконання і змістовим 

наповненням чернівецькі пам’ятники австрійської доби відповідали традиціям 

європейського мистецтва, вражали високою майстерністю своїх творців: 

пам’ятник “Чесного Хреста” (інші назви – Марія, Матір Божа, Хрест Пієста, 

образ скорботної Богоматері; споруджений у 1827 р.); пам’ятник “Святий 

Хрест” (1831 р.); статуя Св. Йоганна (Яна) Непомука (1350 - 1393), покровителя 

плотогонів, мельників, мореплавців, мостовиків та усіх священиків (1864 р.); 

пам’ятник “Австрії” (1875 р., виготовлений з найдорожчого італійського 

сніжно-білого карарського мармуру); пам’ятник цісарю Австрії і королю 

Угорщини Францу Йозефу І (1848 - 1916) (споруджений у 1888 р.); пам’ятник 

“Погруддя професора К. Томащука – депутата австрійської Державної ради і 

першого ректора Чернівецького університету ім. Франца Йозефа І” (1897 р.); 

пам’ятник “Погруддя цісаря Австрії Йозефа ІІ” (1903 р.); “Пам’ятник полеглим 

солдатам 41-го піхотного полку імені архікнязя Євгена” (1902 р.); “Пам’ятник 

класику німецької літератури Фрідріху Шиллеру” (1907 р.); пам’ятник 

“Цісарська скеля” з барельєфом цісаря Австрії і короля Угорщини Франца 

Йозефа І (1908 р.); пам’ятник “Харитська група” (1910 р.); “Пам’ятник 

австрійській цісаревій Елізабет” (1911 р.). На жаль, нові влади, що 

встановлювалися у Чернівцях (румунська і радянська), вороже сприймали 

попередню історію міста – пам’ятники зникали, змінювалися назви площ і 

вулиць [44, с. 179-180]. 
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Картографічна прив’язка культурної спадщини дала можливість виявити 

особливості просторового розміщення етно-туристичних об’єктів німецької та 

австрійської громади в Чернівцях і розробити німецький та австрійський 

етнографічний екскурсійний маршрут. Етно-туристичними об’єктами 

виступають: 1) споруди відповідного архітектурного стилю, споруджені за 

часів панування Австрії (Австро-Угорщини), і німецькими та австрійськими 

архітекторами (наприклад, колишній Палац юстиції); 2) споруди, які мають 

архітектурну цінність і туристичну привабливість, у яких навчалися або 

працювали відомі особистості (наприклад, Чернівецький університет); 3) 

будинки, в яких мешкали видатні особистості і на фасадах, як правило, 

встановлені меморіальні дошки з барельєфами, портретами і текстами про них 

(наприклад, Р.Ф. Кайндль, Г. Дроздовський); 4) костьоли, храми (наприклад, 

костьол Серця Ісуса); 5) пам’ятники (наприклад, австрійському цісарю Францу 

Йозефу І); 6) соціальні заклади: а) гімназії,  училища, інші навчальні заклади, б) 

німецька бурса, в) лікарні, г) театри, філармонія, д) готелі тощо (наприклад, 

колишня німецька гімназія); 7) знак австрійському місту-побратиму Чернівців – 

Клагенфурт; 8) Німецький Народний Дім; 9) вулиці з відповідними назвами (ім. 

Й. Гете, Ф. Шіллера); 10) музеї (Г.Дроздовського); 11) будинки, в яких 

розміщувалися: а) німецьке консульство, б) австрійське консульство, в) 

німецька переселенська комісія тощо [44, с. 180]. 

Основні туристичні об’єкти німецької та автрійської громади 

представлені в додатку З і на рисунку 3.8, екскурсійний маршрут (рис. 3.9) 

включає наступні головні туристичні об’єкти: 

- костьол Святого Хреста (вул. Головна, 20); 

- перша німецька окружна нормальна школа (вул. Шкільна, 4); 

- філармонія (“музичне товариство”) і весь архітектурний ансамбль 

площі Філармонії; 

- колишнє австрійське консульство (вул. Заньковецької, 11); 
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Рис. 3.8. Туристичні об’єкти німецької й австрійської громади в м.Чернівцях.   
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Рис. 3.9. Німецький та австрійський етнографічний екскурсійний маршрут поліетнічними Чернівцями.   
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- міська ратуша, в якій урядували бургомістри-німці: Отто Амброз, 

Вільгельм Клімеш і Фелікс Фюрт, та весь архітектурний ансамбль 

Центральної площі; 

- вулиця О.Кобилянської – колекція пам’яток архітектури, в тому числі: 

колишнє німецьке консульство (буд. 16), дім, в якому жив Фердинанд 

Ціглауер (буд. 27), Німецький Народний Дім (буд. 53), колишня 

німецька бурса (вул. Челюскінців, 8); 

- вулиця Т.Шевченка – будинки як цінні архітектурні пам’ятки, в яких 

мешкали видатні громадяни міста, у тому числі: Георг Дроздовський 

(буд. 42), Р.Ф.Кайндль (буд. 94); 

- пам’ятник Францу Йозефу І (сквер по вулиці Бахрушина); 

- костьол єзуїтів Серце Ісуса (вул. Бахрушина); 

- колишня друкарня Рудольфа Екгардта (Соборна площа, 3); 

- німецький напис на пам’ятнику воїнам 41 піхотного полку (вул. 

Головна, 50); 

- перша німецька гімназія (вул. Емінеску, 1); 

- колишній німецький театр і весь архітектурний ансамбль Театральної 

площі; 

- вулиця Ф. Шіллера, колишня друкарня “Австрія” (вул. Шіллера, 5), 

“Кафе Шіллера” (вул. Шіллера, 7); 

- вулиця Й. Гете;  

- колишній німецький університет (вул. Університетська, 28); 

- колишня німецька переселенська комісія (вул. Університетська, 34); 

- колишня німецька кірха (вул. Університетська, 23); 

- архітектурний ансамбль колишньої резиденції митрополитів Буковини 

і Далмації – об’єкт Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО (вул. 

М.Коцюбинського, 2). 
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3.4. Туристичні об’єкти і розробка польського етнографічного 

екскурсійного маршруту 

Свій вклад у формування поліетнічної матеріальної і духовної культурної 

спадщини Чернівців здійснила й польська національна група. Вплив польського 

етнічного елементу на автохтонне населення відбувся ще в середині XIV ст., 

коли близько 1350 р. захоплений польським королем Казимиром Великим у 

монголо-татар край з Північною Буковиною було включено до Галицького 

князівства, приєднаного до Польщі. Ще в 1448 році депутати польського сейму 

стверджували, що король Казимир побудував у відібраних від татар областях 

різні замки, в тому числі Цецин. Отже, північна частина Буковини (від Дністра 

до горбів між Прутом і Сіретом) була польською областю і для панування над 

нею було побудовано фортецю Цецин, а під її захистом розвивалося старе 

поселення внизу біля Пруту [68, с. 9]. Тому залишки заму на горі Цецино (на 

західній околиці Чернівців), збудованого в середині XIV століття, є 

найдавнішою пам’яткою Чернівців, яку пов’язують з польським королем 

Казимиром Великим. 

Після захоплення в 1359 році Північної Буковини Молдавією Буковина 

опинилась на польсько-молдавському прикордонні. З цього часу починається 

проникнення поляків на Буковину [49, с. 90]. За часів молдавської влади 

Чернівці виступали митною станцією у торгівельних відносинах між 

Молдавським князівством і Польщею, а село Ленківці (передмістя Чернівців) 

було важливим пунктом торгівлі, де збиралися молдавські і польські купці для 

обміну товарами [68, с. 12-15]. Але у молдавські часу у Чернівцях проживали 

лише поодинокі поляки і на час приєднання до Австрії тут мешкало тільки 

кілька поляків [49, с. 90; 68, с. 55, 234]. 

Масове переселення поляків розпочалося після приєднання Буковини до 

держави Габсбургів. Більшість з них прибула з Галичини, особливо під час 

територіально-адміністративного входження Буковини, як окремого округу, до 

складу Галицької губернії (1786 – 1849 рр.) і в наступний період [15, с. 80]. 

Цьому сприяла купівля великими польськими землевласниками з Галичини 
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маєтків на Буковині і залучення ними сюди для їх обслуги численної челяді, 

управителів, економів із числа галицьких поляків. Частина прибулих поляків 

була зайнята у промисловості, на залізниці, у ремеслах, фінансовій, судово-

адвокатській діяльності, медичній, культурно-освітній сферах [15, с. 80]. Були 

також і політичні біженці, які прибули переважно з Поділля [49, с. 90]. 

Характерною рисою  польської колонізації кінця XVIII – першої половини ХІХ 

ст. було те, що поляки селилися компактно в окремих громадах Буковини. На 

початку ХІХ століття виникли польські колонії також у Чернівцях і на їх 

передмістях – Клокучці, Каличанці. Відбувався постійний приріст польського 

населення в Чернівцях. За результатами перепису 1857 року серед місцевого 

населення по-польськи говорили 810 осіб, а в 1880 році – 6707 осіб [68, с. 235]. 

Вперше національний склад населення було відображено за переписом 

населення 1880 року: в середмісті Чернівців проживало 5983 поляки – вони 

були другою етнічною групою (після євреїв) і становили 19,0% населення; на 

Клокучці – 335 осіб (10,2%), Каличанці – 151 особа (9,5%), Роші – 234 особи 

(3,1%), Горечі – 4 особи (0,6%); на лівобережжі (сучасний Садгірський район 

Чернівців) проживало 367 осіб (2,2%). Загалом на території сучасних Чернівців 

у 1880 році мешкало 7074 особи польської національності, вони були 

четвертою етнічною групою за чисельністю після євреїв, українців та німців, 

становлячи 11,6% загальної людності. До 1910 року кількість поляків 

збільшилася у 2,34 рази (див. рис. 3.10), їх чисельність становила 16539 осіб 

(або 15,8%) і вони стали третіми (після євреїв і українців). Найбільші польські 

громади були в Чернівцях (11360 осіб), Клокучці (1478), Каличанці (980), 

Монастириські (646), Рогізні (496), Новій Жучці (480), Садгорі (370 осіб) (див. 

додаток А, таблиці А.1 – А.4). 

Період другої половини ХІХ – початку ХХ століття в житті чернівецьких 

поляків був позначений не тільки їх кількісним і якісним зростанням, але й 

консолідацією та організаційним оформленням. Перша національна організація 

буковинських поляків виникла в 1869 році – “Товариство польське братньої  
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Рис. 3. 10. Динаміка людності поляків у м.Чернівцях з середини ХІХ – до 

початку ХХІ століття (Складено автором за [68, с. 235] і додатками А.1, А.3, А.5, А.7, 

А.9, А.10). 

 

допомоги в Чернівцях”. Згодом товариство доповнилося “Читальнею 

польською” і у такому вигляді з об'єднаною назвою проіснувало до 1940 року. 

Товариство займалося культурно-освітньою діяльністю, а також надавало 

матеріальну, духовну і організаційну допомогу корінним і новоприбулим 

полякам. Були засновані: академічне товариство польських студентів 

Чернівецького університету “Огніско”, політичне товариство “Коло польське”, 

товариство ремісників “Зірка”, спортивне товариство “Сокіл”, “Польська 

позичкова каса”, “Товариство вчителів народних шкіл”, “Товариство друзів 

польської сцени”, Товариство “Бурси Польської” імені Адама Міцкевича, 

польська студентська корпорація “Легія” та ін. Великий внесок у згуртування 

буковинських поляків робила заснована у 1883 р. “Gazeta Polska” – головний 

друкований орган польської громади краю (редактор – відомий журналіст 

Клеменс Колаковський) [16, с. 49; 49, с. 91, 97-99]. Громадське життя 

концентрувалося довкола спорудженого в центральній частині міста в 1905 р. 
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Польського Народного Дому. У передмістях (на Каличанці, Клокучці), де жило 

багато поляків, діяли польські читальні [160, с. 12]. 

Діячі польського походження брали активну участь у громадсько-

політичному житті Буковини та Чернівців, багатьох з них було обрано 

депутатами Крайового сейму та Чернівецької міської ради. Найвідомішою 

постаттю серед них був А. Кохановський, який понад 40 років представляв 

інтереси виборців у магістраті й декілька разів поспіль (всього понад 20 років) 

перебував на посаді бургомістра Чернівців [16, с. 49]. У 1918 р. поляки 

створили комітет – Польську Раду Народову (на чолі з С. Квятковським), яка 

діяла в 1918 – 1919 рр. у Польському Народному Домі. Інтереси Польщі в 

Чернівцях представляло польське консульство, яке окрім дипломатичних 

функцій, влаштовувало польські національні свята та проводило різнобічну 

співпрацю з буковинськими поляками. 

Хоча після відділення Буковини від Галичини польська мова в Чернівцях 

не мала офіційного статусу, за бажанням батьків польську мову можна було 

вивчати в німецькій гімназії та інших навчальних закладах. Зусиллями 

польської громадськості в 1910 році було відкрито польську приватну реальну 

гімназію, яка з 1919 року мала статус державної школи (до закриття її 

румунською владою в 1923 р.). Для польських учнів було споруджено Польську 

бурсу імені А. Міцкевича [160, с. 12]. 

Всі поляки належали до римо-католицького віровизнання і молилися в 

костьолі Воздвиження Святого Хреста, а наприкінці ХІХ ст. було споруджено 

костьол Серця Ісуса, в якому священики проповідували німецькою і польською 

мовами. Поляки Чернівців зробили помітний внесок у розвиток культури: 

функціонував місцевий польський театр, до Чернівців гастролювали польські 

театральні трупи з Галичини, велика заслуга в розвитку музики належить 

польському композиторові вірменського походження К. Мікулі, першою 

жінкою-художницею Буковини була А. Кохановська, у Чернівецькому 

університеті працював видатний польський фізик В. Рубіновіч тощо. 
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Чисельність поляків у Чернівцях у румунський і радянський періоди 

значно скоротилася. За переписом 1930 року нараховувалося 10885 поляків, у 

1959 р. – 2654, у 1989 р. – 2205 осіб. Після приходу радянської влади були 

ліквідовані всі громадські структури польської громади. Лише після 

проголошення державної самостійності України польська громада Чернівців 

отримала змогу розвивати свою національну культуру: створено “Обласне 

Товариство польської культури ім. Адама Міцкевича”, відновлено діяльність 

Польського Дому, відкрито бібліотеку, польську недільну школу, 

факультативні заняття з польської мови та історії культури, функціонують 

фольклорні колективи, міжнародний фестиваль “Буковинські зустрічі” тощо. 

Картографування об’єктів культурної спадщини і сучасності дало 

можливість виявити особливості територіального розміщення й концентрації 

етно-туристичних об’єктів польської громади в Чернівцях і розробити 

польський етнографічний екскурсійний маршрут. Пунктами екскурсії 

виступають: 1) будинки, які мають архітектурну цінність та туристичну 

атрактивність, у яких працювали відомі особистості (зокрема, міська ратуша, в 

якій урядував бургомістр А. Кохановський; університет, де працював В. 

Рубіновіч і встановлено меморіальну дошку з барельєфом відомого вченого); 2) 

будинки, в яких мешкали видатні особистості й на фасадах встановлені 

меморіальні дошки з текстами, портретами, барельєфами (наприклад, будинки, 

в яких жили Антон Кохановський, Августа Кохановська, Клеменс 

Колаковський); 3) костьол Серця Ісуса; 4) будинки, в яких розміщувалося 

польське консульство, польський банк та ін.; 5) соціальні заклади: а) колишня 

польська приватна реальна гімназія, б) колишня польська бурса імені А. 

Міцкевича, в) старий і новий театри, філармонія та ін.; 6) знак польському 

місту-побратиму Чернівців – Конін [45, с. 160]. 

Етнографічними центрами виступають: 1) Польський Народний Дім, який 

відновив свою діяльність за часів незалежності України; 2) Обласне Товариство 

польської культури імені Адама Міцкевича, яке проводить культурологічні 

заходи, зібрання, зустрічі, вечори, популяризує польську мову, культуру та 
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мистецтво тощо; 3) діючий костьол Воздвиження Святого Хреста; 4) науково-

дослідницький Центр “Східна школа польських студій ім. Антона 

Кохановського”; 5) редакція друкованого органу польської спільноти краю 

“Газети польської Буковини”.  

Лінійними елементами просторового розміщення етно-туристичних 

об'єктів виступають вулиці імені Адама Міцкевича, Антона Кохановського та 

ін. [45, с. 160]. 

У додатку И і на рисунку 3.11 представлені основні туристичні об’єкти 

польської громади в Чернівцях, екскурсійний маршрут (рис. 3.12) включає такі 

головні об’єкти: 

- філармонія (“Музичне товариство”) і весь архітектурний ансамбль площі 

Філармонії; 

- костьол Святого Хреста (вул. Головна, 20); 

- колишній старий театр (вул. Шкільна, 6); 

- дім, в якому жив Клеменс Колаковський (вул. Шкільна, 20); 

- колишня польська приватна реальна гімназія (вул. Вірменська, 16); 

- колишнє польське консульство (вул. Вірменська, 14); 

- вул. О.Кобилянської – пам’ятки архітектури, у тому числі: Польський 

Народний Дім (буд. 36), колишній польський банк (буд. 27); 

- колишня польська бурса імені Адама Міцкевича (вул. Братів Руснаків, 11); 

- костьол єзуїтів Серця Ісуса (вул. Бахрушина); 

- міська ратуша, в якій урядував бургомістр-поляк Антон Кохановський, та 

весь архітектурний ансамбль Центральної площі, у тому числі колишній 

будинок Антона Кохановського (№5); 

- гімназія, в якій навчався Антон Кохановський (вул. Емінеску, 1); 

- театр і весь архітектурний ансамбль Театральної площі; 

- університет (вул. Університетська, 28); 

- колишнє польське консульство (вул. Й.Главки, 12); 
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Рис. 3.11. Туристичні об’єкти польської громади в м.Чернівцях  
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Рис. 3.12. Польський етнографічний екскурсійний маршрут поліетнічними Чернівцями.   
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- архітектурний ансамбль колишньої резиденції митрополитів Буковини 

і Далмації – об’єкт Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО (вул. 

М.Коцюбинського, 2). 

 

3.5. Туристичні об’єкти і розробка румунського й молдавського 

етнографічного екскурсійного маршруту 

Однією з важливих складових поліетнічних і полікультурних Чернівців є 

етнографічна матеріальна і духовна культурна спадщина румунської та 

молдавської громади міста. Предки сучасних румунів жили в Чернівцях з 

давніх часів. У 1762 році більшість населення Чернівців складали “схизматичні 

греки” –  румуни і русини (українці) [68, с. 51]. У ті часи увага зверталася не на 

національну ідентичність, а на віросповідання, і відрізнити українське та 

румунське населення, які сповідували православну віру, дуже важко. Тому 

збережена з доавстрійських часів дерев’яна Миколаївська церква (1607 р.) – 

пам’ятка архітектури національного значення є спільною культурною 

спадщиною української й румунської громад. Точніше про кількість румунів, 

що мешкали в Чернівцях, можна говорити з кінця ХІХ ст., коли уряд Австро-

Угорщини провів переписи населення із зазначенням “розмовної мови”. В 1880 

році в Чернівцях було зареєстровано 6431 румунів (див. рис. 3.13), які 

становили 14,4% населення міста і були п'ятою етнічною громадою після 

євреїв, німців, українців і поляків. У 1910 році в Чернівцях проживало 13440 

румунів (15,7% всього населення), які стали четвертою за людністю громадою 

після євреїв, українців та поляків. Перепис населення за часів панування 

Румунії (у 1930 р.) зафіксував збільшення чисельності румунів за 20 років у 2,3 

рази (30367 осіб) і вони стали другою етнічною групою (після євреїв), тоді як 

приріст всього населення Чернівців склав тільки 31,6% [46, с. 171-173]. За 

період входження до складу СРСР у Чернівцях кількість румунів становила: у 

1959 році – 7430 осіб, у 1989 році – 13017 осіб; всеукраїнський перепис 

населення зареєстрував 10553 особи румунської національності (треті після 
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українців та росіян) (див. рис. 3.13). Динаміка людності й частки молдавської 

національної групи в м.Чернівцях наведена в додатку А і на рисунках 2.9 – 2.11. 

 

Рис. 3.13. Динаміка людності румунів у м.Чернівцях у кінці ХІХ – на початку 

ХХІ століття (Складено автором за [40, с. 74] і додатками А.1, А.3, А.5, А.8, А.9, А.10). 

Імпульсом для підняття національної самосвідомості румунської громади 

стала революція 1848 року. Лідери румунської спільноти (Єудоксіу Гурмузакі 

та ін.) провели у Чернівцях 20 травня 1848 року великі національні збори, на 

яких було прийнято меморандум до австрійського імператора і Віденського 

парламенту з низкою вимог щодо забезпечення їхнього національно-

культурного розвитку [16, с. 53-54]. І вже через місяць було засноване 

“Товариство молдаван Чернівців”, фундаторами якого виступили Васіле 

Александрі, Міхай Когалнічану та інші [160, с. 16], а з жовтня 1848 року брати 

Георге і Александру Гурмузакі почали видавати першу румунську політичну, 

релігійну і літературну газету “Буковина” (“Bucovina”), яка виражала 

національні інтереси і потреби буковинських румунів [16, с. 54]. 

У Чернівцях минули дитячі та юнацькі роки національного генія Румунії 

Міхая Емінеску. Михайло Емінович (таке справжнє прізвище та ім’я поета) 

навчався в чернівецькій окружній школі по вулиці Шкільній, 4 (є меморіальна 
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дошка з надписом українською та румунською мовами “В цьому будинку з 

1858 по 1860 рр. навчався великий румунський поет Міхай Емінеску”) і в 

першій німецькій гімназії в Чернівцях по вулиці Емінеску, 1 (є меморіальна 

дошка з барельєфом “У цьому будинку в 1860-1863 роках навчався класик 

літератури румунського і молдавського народів МИХАЇЛ ЕМІНЕСКУ”). Під 

впливом свого наставника і вчителя Арона Пумнула, Михайло Емінович 

прийняв румунську національну ідентичність, здобувши згодом всесвітню 

славу як найбільший румунський поет Міхай Емінеску. 

Важливим організатором національно-культурного розвитку 

буковинських румунів з 1865 року (до 1944 р.) виступило “Товариство 

румунської культури і літератури Буковини”. Воно видавало газети, брошури, 

календарі; організовувало культурні заходи, театральні вистави; брало участь у 

відкритті румунських шкіл, забезпечувало учнів та студентів із бідних сімей 

стипендіями і місцями в інтернаті, який перебував у його власності. Товариство 

у 1892 році купило приміщення (готель “Вайс”) для румунського 

Національного Дому, в якому окрім Товариства свою діяльність вели і ряд 

інших громадських, економічних, студентських організацій, містилися редакції 

румунських часописів. Тут виступав видатний румунський композитор Чіпріан 

Порумбеску (на фасаді будинку є меморіальна дошка з барельєфом 

композитора). Своєю активністю в національно-культурному вихованні 

відзначалися академічні товариства “Арбороаса”, “Жунімя”, “Дачія”, 

“Молдова”, “Буковина” і “Академія Ортодоксе”, які були засновані 

румунськими студентами Чернівецького університету, та Румунська 

національна партія. 

Навчання румунською мовою почало розвиватися після 1849 року. 

Викладання було запроваджено в державній німецькій гімназії та місцевому 

теологічному інституті. З метою підтримки румунської освіти у 1883 році було 

організовано Товариство “Румунська школа” [16, с. 55]. У 1901 році для 

румунських учнів було відкрито філію І гімназії, яка в 1906 році стала окремою 

ІІІ державною румунсько-німецькою гімназією – першим румуномовним 
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середнім закладом в Чернівцях, який в 1918 році перемістився в приміщення І 

державної гімназії як румунський ліцей імені Арона Пумнула. В 1906 році було 

відкрито румунську бурсу для сільських дітей.  

З першого року заснування Чернівецького університету (1875 р.) була 

відкрита кафедра румунської мови та літератури. Першим професором 

румунської філології був Іон Сбєра – активний учасник румунського 

національного відродження, засновник Румунської академії наук. У 1912 році 

була створена кафедра історії південно-західної Європи, тут працював 

професор Іон Ністор, який став ректором університету. В 1919 році на місці 

німецького університету постав румунський, а місце німецьких та українських 

професорів зайняли румунські [160, с. 16].  

У 1925 році в Чернівцях був створений румунський Національний театр, в 

якому грали відомі актори. Для забезпечення театру необхідними кадрами в 

1924 році в Чернівцях було відкрито Консерваторію музичного і драматичного 

мистецтва [16, с. 55].  

У міжвоєнний період кафедру славістики в університеті очолював 

відомий румунський учений Грігоре Нандриш, директором ботанічного саду 

був Міхай Гушуляк, історію буковинської церкви досліджував Сімеон Релі 

[160, с. 16]. Впливовими політичними діячами, що розглядали і відстоювали 

принципи рівноправного співжиття і співробітництва різних національних груп, 

були Аурел Ончул і Георг Грігоровічі. 

Чернівці мають найбільший в Україні комплекс пам’яток архітектури, що 

розкривають специфіку румунських стилів архітектури першої половини ХХ 

століття: колишній попівський дім побудований у стилі бренковінеск, колишній 

сільськогосподарський банк, колишній будинок прикордонників, Миколаївська 

кам’яна церква побудована в стилі неоромінеск, Національний дім економіки і 

культури побудований у стилі конструктивізму та інші.  

Значну цінність мають колекції пам’яток румунського народного та 

професійного мистецтва, що представлені в музеях Чернівців, літературні та 

музичні твори, які написані в Чернівцях. 
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Картосхема об'єктів культурної спадщини і сучасності дала можливість 

виявити особливості територіального розміщення й концентрації етно-

туристичних об'єктів румунської та молдавської громади в Чернівцях і 

розробити румунський і молдавський етнографічний екскурсійний маршрут. 

Пунктами екскурсії виступають: 1) пам’ятники (Міхаю Емінеску – 

всесвітньовідомому поету (2 пам’ятники); румунською мовою напис на 

пам’ятнику воїнам 41 піхотного полку); 2) архітектурні пам’ятки, які 

розкривають особливості румунської архітектури першої половини ХХ 

століття: колишній попівський дім у стилі бренковінеск, Миколаївська кам’яна 

церква в стилі неоромінеск, Національний дім економіки і культури в стилі 

конструктивізму, колишні сільськогосподарський банк і дім прикордонника – 

зразки румунського архітектурного стилю; 3) будинки, які мають архітектурну 

цінність і туристичну атрактивність, у яких: а) працювали відомі особистості 

(міська ратуша, в якій урядували примарі-румуни; університет, ректором якого 

був Іон Ністор та ін.), б) навчалися знаменитості (колишня окружна школа і 

колишній румунський ліцей “Арон Пумнул” з меморіальними дошками, що в 

них навчався Міхай Емінеску), в) мешкали видатні особистості (Іон Ністор – 

професор історії, ректор Чернівецького університету; родина Гурмузакі – 

внесла значний вклад у становлення румунської культури та духовності 

буковинського краю; Іон Сбієра – засновник Румунської академії наук; Арон 

Пумнул, Сімеон Релі, Грігоре Нандриш, Георг Грігоровічі тощо), г) 

розміщувалося консульство Румунії; 4) соціальні заклади – колишні румунські 

гімназія, ліцей, бурса, консерваторія музичного і драматичного мистецтва, 

театр; 5) знак румунському місту-побратиму Чернівців – Сучаві [40, с. 75]. 

Етнографічними центрами виступають: 1) Румунський Національний Дім, 

який відновив свою діяльність за часів незалежності України; 2) румунський 

культурологічний центр Єудоксіу Гурмузакі + книгарня Міхая Емінеску + 

кафетерій Бухарест; 3) літературно-меморіальний музей Міхая Емінеску; 4) 

гімназія (меморіальна дошка з барельєфом першому директору Міхаю Жару) і 

дві загальноосвітні школи з румунською мовою викладання; 5) румунські 
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національно-культурні товариства: Товариство румунської культури ім. Міхая 

Емінеску, науково-педагогічна асоціація “Арон Пумнул”, “Стежарул”, 

“Арбороаса”, “Голгофа”, “Ісидор Бодя”, “Жунімя”, “Дім румунської мови” та 

інші, які увійшли до складу Союзу румунських товариств або приєдналися до 

Міжрегіональної спілки “Румунська спільнота України”; 6) редакція 

друкованого органу румунської спільноти краю “Зоріле Буковиней” (“Zorile 

Bucovinei”); 7) Генеральне консульство Румунії в м. Чернівці; 8) колекції 

пам’яток румунського народного та професійного мистецтва в чернівецьких 

музеях; 9) румунські художні колективи народної творчості тощо.  

Лінійними елементами просторового розміщення етно-туристичних 

об’єктів виступають вулиці імені Міхая Емінеску, Арона Пумнула, Олександра 

Доброго (Александру чел Бун), Васіле Александрі; вулиця Сучавська, яка 

названа на честь відзначення 30-річчя встановлення дружніх зв’язків між 

Чернівецькою областю і Сучавським повітом Румунії, та інші [40, с. 75-76]. 

Основні туристичні об’єкти румунської та молдавської громади 

представлені у додатку К і на рисунку 3.14. Екскурсійний румунський та 

молдавський етнографічний маршрут (рис. 3.15) включає наступні головні 

туристичні об’єкти: 

- Миколаївська церква – зразок буковинського сталю дерев’яної 

архітектури (вул. П.Сагайдачного, 89); 

- Миколаївська церква – зразок архітектурного стилю неоромінеск (вул. 

Руська, 35); 

- вулиця Сучавська; 

- гімназія №6 з румунською мовою викладання (вул.Шептицького, 19); 

- колишня окружна школа, в якій навчався Міхай Емінеску (вул. 

Шкільна,4); 

- дім, в якому жив Грігоре Нандриш (вул. Шептицького, 1); 

Румунський Національний Дім, міська ратуша, в якій урядували примарі-

румуни, і весь архітектурний ансамбль Центральної площі; 
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- вулиця О.Кобилянської – колекція пам’яток архітектури національного 

значення, у тому числі: редакція газети “Зоріле Буковиней” (“Zorile Bucovinei”); 

торгово-промислова палата Сучавського повіту, представництво в Чернівецькій 

області (буд. 5); румунський культурологічний центр Єудоксіу Гурмузакі, 

книгарня Міхая Емінеску, кафетерій Бухарест (буд. 9); дім, в якому жив Іон 

Ністор (буд. 16); книгарня “Лучаферул” (буд. 39); 

- вулиця Т.Шевченка – будинки як цінні архітектурні пам’ятки, в яких 

мешкали видатні громадяни міста; колишня румунська бурса (буд. 38); 

- колишній будинок Ніколає Гурмузакі (вул. Українська, 36); 

дім, в якому жив Сімеон Релі (вул. Я. Петровича, 5); 

- будинок  колишнього консульства Румунії (вул. Українська, 25); 

- вулиця О.Доброго (Александру чел Бун); 

- румунський напис на пам’ятнику воїнам 41-го піхотного полку (вул. 

Головна, 50); 

- колишня румунська гімназія (вул. 29 Березня, 2); 

- колишній румунський театр; Румунський національний палац; колишній 

румунський ліцей “Арон Пумнул” і весь архітектурний ансамбль Театральної 

площі; 

- пам’ятник М.Емінеску (сквер на розі вулиць С.Бандери і 

Університетській); 

- колишній сільськогосподарський банк – зразок румунського 

архітектурного стилю (вул. Університетська, 15); 

- колишній румунський університет (вул. Університетська, 28); 

- колишній попівський дім – зразок архітектурного стилю бренковінеск 

(вул. Коцюбинського, 7); 

- архітектурний ансамбль колишньої резиденції митрополитів Буковини і 

Далмації – об’єкт Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО (вул. 

М.Коцюбинського, 2). 
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Рис. 3.14. Туристичні об’єкти румунської та молдавської громади в м.Чернівцях.  
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Рис. 3.15. Румунський та молдавський етнографічний екскурсійний маршрут поліетнічними Чернівцями.   
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3.6. Туристичні об’єкти і розробка українського етнографічного 

екскурсійного маршруту 

Вагомий вклад у культурному минулому Чернівців залишили українці – 

автохтонне населення краю. При цьому варто зауважити, що для Чернівців 

характерним був такий варіант заселення, коли корінний етнос в умовах 

бездержавності в межах своєї етнічної території становив більшість лише в 

сільській місцевості, водночас міське населення мало іноетнічний і етнічно 

змішаний характер. У 1762 році, за повідомленням Й. Босковича, більшість 

населення Чернівців становили румуни і русини (українці) [68, с. 51]. На початку 

австрійського правління населення Чернівців за національним складом було 

дуже строкатим – згідно протоколу Пітцеллі за переписом населення в 1787 року 

в Чернівцях з 380 житлових будинків 40,3% належали румунським і русинським 

(українським) домовласникам, 22,1% – німецьким, 20,0% – єврейським, решта  

17,6% – припадали на вірменів, арнаутів, чехів, греків, поляків та угорців [68, с. 

234]. За даними Р. Кайндля [68, с. 235] у 1857 році “по-руськи” (тобто 

українською мовою) в Чернівцях розмовляли 3500 осіб. Точніші дані про 

кількість українців у Чернівцях відомі з кінця ХІХ століття. В 1880 році в 

Чернівцях було зареєстровано 8232 українці, які становили 18,5% населення 

міста і були третьою етнічною громадою після євреїв та німців. У 1910 році у 

Чернівцях проживало 15254 українці (17,8% всієї людності), які стали другою за 

кількістю громадою після євреїв. Перепис населення 1930 року (за часів 

панування Румунії) зафіксував зменшення чисельності українців за 20 років на 

27,0% (11130 осіб, що складали тільки 9,9% населення міста, і стали четвертими 

після євреїв, румунів та німців). За даними перепису 1959 року кількість 

українців у Чернівцях різко зросла – до 57050 осіб і вони стали найчисельнішою 

національною групою (40,2%). У 1965 році до Чернівців приєднали лівобережну 

частину міста, в якій домінували українці. Значне зростання населення 

(переважно завдяки міграційному приросту) відбулося в 60-80-их роках ХХ 

століття, що зумовлено індустріалізацією міста. Кількість українців зростала: 
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1970 р. – 97139 осіб (у національній структурі – 52,0%), 1989 р. – 171925 осіб 

(66,5%), 2001 р. – 189021 особа (79,9%) (див. рис. 3.16). 

 

 

Рис. 3.16. Динаміка людності українців у м.Чернівцях з середини ХІХ – до 

початку ХХІ століття (Складено автором за [68, с. 235] і додатками А.1, А.3, А.5, А.7, А.9, 

А.10). 

 

Найдавнішими об’єктами культурної спадщини української громади 

виступають культові споруди: дерев’яна Миколаївська православна церква (1607 

р.) – пам’ятка архітектури національного значення; найдавніший мурований 

храм Чернівців – Георгіївська монастирська церква (1765–1767 рр.) – пам’ятка 

архітектури національного значення, що споруджена в стилі українського бароко 

(збереглися унікальні фрескові розписи XVIIІ століття та розкішний барочний 

іконостас з руськими [давньоукраїнськими] написами); Успенська церква УГКЦ 

(1820–1821 рр.), теж побудована в стилі українського бароко. Збудований 

парафіянами Успенської церкви “Братський дім” був не тільки центром зібрання 

церковного братства, але й українських товариств “Руська міщанська читальня”, 
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“Руський міщанський хор”, українського театру, курсів української грамотності 

[160, с. 16]. 

У період національного “пробудження” на Буковині, який припав на другу 

половину ХІХ – початок ХХ століття, буковинські українці почали активно 

використовувати нові форми громадського життя: хати-читальні, гуртки, клуби, 

товариства, періодичні видання, січі, позичкові каси тощо [16, с. 58]. Їх метою 

було піднесення української національної свідомості, згуртування людей 

довкола української справи, поширення освіти і культури, захист політичних, 

економічних і соціальних інтересів українців. Першою українською 

громадською організацією було товариство “Руська Бесіда” (1869 р.). Його 

активісти у 1875 році виступили з ініціативою створення в Чернівцях 

центрального осередку українського громадського життя – Українського Дому. 

Втілити це вдалося після того, як на початку 80-х років ХІХ століття на 

авансцену суспільно-політичного життя вийшла нова генерація українських 

діячів: О.Попович, Є.Пігуляк, Ю.Пігуляк, І.Тимінський, С.Смаль-Стоцький, М. 

Василько та інші.  В 1884 році було затверджено статут товариства “Народний 

Дім” і відбулися установчі збори, на яких першим його головою було обрано 

професора вищої реальної школи Єротея Пігуляка (згодом – депутат 

буковинського сейму і австрійського парламенту), а секретарем – Омеляна 

Поповича (пізніше – перший президент української Буковини). В 1887 році – 

придбано приміщення, що дало можливість вийти українській національній 

справі на новий організаційний рівень. Український національний Народний Дім 

став центром громадсько-політичного та культурно-просвітницького життя 

української громади Чернівців. У його приміщенні розміщувалося також багато 

інших українських організацій: редакція української газети “Буковина”, керівні 

органи товариств “Руська Бесіда”, “Руська Школа”, української студентської 

корпорації “Союз”, бібліотека, “Бурса імені Осипа Федьковича” для сільських 

українських дітей, друкарня товариства “Руська Рада”. 

В Українському Народному Домі проводились масові зібрання та 

мистецькі заходи: збори, віче, музично-літературні вечори на честь видатних 
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представників української культури (І. Котляревського, Ю. Федьковича, 

М.Драгоманова, С. Воробкевича та ін.), концерти “Буковинського Бояна”, 

“Міщанського хору”, постановки українських п’єс тощо. Тут збиралася 

українська громадськість міста і краю, щоб послухати виступи С. Смаль-

Стоцького, В. Сімовича, М. Кордуби, Г. Хоткевича, Д. Антоновича, 

М.Коцюбинського, М. Грушевського, Лесю Українку, І. Франка та інших. 

Щорічно проводилися шевченківські свята [16, с. 59-60]. 

Український Народний Дім став координаційним центром політичної 

боротьби українців краю за приєднання північної частини Буковини до 

Української держави. У жовтні–листопаді 1918 року в його приміщенні 

розміщувався Український Крайовий Комітет – місцевий орган Української 

Національної Ради у Львові. 

Після встановлення румунської влади для товариства “Український 

Народний Дім” настали особливо важкі часи, а в 1940 році румунська влада 

взагалі наклала заборону на діяльність Українського Народного Дому. 

Ставлення радянської влади, яка в кінці червня 1940 року прийшла на зміну 

румунській, до “української справи” виявилося ще більш ворожим. Українські 

організації міста відразу були оголошені “поза законом”, приміщення 

Українського Народного Дому спочатку було опечатано, а згодом фактично 

націоналізовано. Окрім приміщення радянська влада конфіскувала й майно 

товариства [16, с.61]. 

Одним з питань, які постали у зв’язку з новою хвилею національного 

піднесення на зламі 80–90-х років ХХ  століття в Чернівцях, стало повернення 

українській громаді приміщення колишнього Українського Народного Дому. Він 

був потрібний українській справі як незалежний від влади координаційний центр 

і як символ боротьби за національне визволення. У квітні 1990 року шляхом 

проведення надзвичайних зборів було відновлено діяльність товариства 

“Український Народний Дім у Чернівцях”. У липні 1990 року права товариства 

як юридичної особи були визнані Чернівецьким міськвиконкомом. 
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Окрім правління товариства в приміщенні “Український Народний Дім у 

Чернівцях” у різні роки розміщувалися також Товариство української мови ім. 

Тараса Шевченка “Просвіта”, Зелений рух Буковини, Спілка Українських 

Студентів, студентська корпорація “Запороже”, Організація Українських 

Націоналістів, Пласт, крайова організація політичної партії “Народний Рух 

України”, редакція газети “Час” тощо.  

У міру зміцнення конституційних і політико-правових основ української 

державності, “Український Народний Дім” займається проблемами 

територіальних громад. Товариство веде роботу в напрямку реалізації 

різноманітних проектів у сфері місцевого самоврядування, муніципального 

менеджменту, регуляторної політики, зміцнення зв’язків із українцями, які 

проживають за кордоном тощо. 

Вивчення української мови та літератури було введено в 1851 році в 

чернівецькій гімназії, в 1896 році в Чернівцях засновано першу українську 

середню школу – другу державну гімназію (професорами були Ю.Кобилянський, 

В. Сімович, М. Кордуба, А. Артимович та ін.), для сільських дітей товариство 

українського Народного Дому створило “Бурсу імені Осипа Федьковича”. У 

заснованому в 1875 році Чернівецькому університеті було відкрито кафедру 

української мови та літератури, яку майже 30 років очолював професор С. 

Смаль-Стоцький.  

Місто Чернівці прославили українські художники, письменники, артисти, 

науковці, політичні й громадські діячі, військові тощо (див. додаток Л). На їх 

честь і пошану встановлені пам’ятні дошки, пам’ятники, відкриті музеї, їхніми 

іменами названі вулиці, установи тощо. 

Чимало пам'ятних дощок в Чернівцях присвячені Ользі Кобилянській, 

письменниці, яка підняла українську прозу до європейського рівня (вулиця 

Т.Шевченка, 82; вул. Т.Шевченка, 83; вул. О.Ольжича, 43; вул. Й.Главки, 18). 

Після І світової війни О.Кобилянська мешкала в будинку на Центральній Площі, 

5. Останні роки життя (з травня 1929 року до своєї смерті – 21 березня 1942 

року) вона прожила у власному домі на вулиці С. Окуневської, 5, де зараз 
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розміщено літературно-меморіальний музей О.Кобилянської. Музей  відкрито 27 

листопада 1944 року. У трьох залах музею розміщено експозицію, котра 

висвітлює життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської, її громадську 

діяльність, літературні зв’язки. Дві кімнати – робочий кабінет і спальня 

письменниці – меморіальні. Меморіальні також подвір’я і невеличкий сад біля 

приміщення музею. В основному фонді зберігається понад 5 тисяч експонатів: 

рукописи, щоденники, першодруки творів О.Кобилянської, багата епістолярна 

спадщина, унікальні матеріали, які стосуються І.Франка, Лесі Українки, 

В.Стефаника, Н.Кобринської, О.Маковея та інших видатних діячів культури 

України. 

Пам’ятник Ользі Кобилянській (скульптори А.Скиба, М.Мирошниченко, 

архітектор О.Таратута) стоїть на Театральній площі перед Чернівецьким 

обласним українським музично-драматичним театром, який з 1954 року носить її 

ім’я. Інший пам’ятник О.Кобилянській встановлений у парку ім. Т.Шевченка 

(скульптор І.Клігер). Є в Чернівцях і вулиця Ольги Кобилянської. Майже всі 

споруди вулиці (сорок шість одиниць) належать (згідно з розпорядженням 

представника Президента України № 161 від 20 березня 1994 року) до пам’яток 

архітектури місцевого значення. Серед архітектурних пам’яток вулиці переважна 

більшість – житлові будинки кінця ХІХ – початку ХХ століття, власниками яких 

були найбагатші та найшанованіші родини міста. Вулиця була діловим центром 

міста, про що свідчила велика кількість банків. Тут упродовж тривалого часу 

працювало близько десятка торгово-фінансових установ, серед яких банки та 

страхові компанії [116, с. 295-299]. Завдяки різноманітним архітектурним 

елементам вулиця має репрезентативний характер, є єдиною пішохідною 

вулицею Чернівців. Перші поверхи займають магазини, ательє, різні розважальні 

заклади, ресторани, кав’ярні. 

Юрій Федькович навчався в Чернівецькій окружній школі; останні роки життя 

він жив і редагував першу українську газету краю «Буковина» в приміщенні 

товариства «Руська Бесіда» на Соборній площі, 10, в якому нині діє літературно-

меморіальний музей Ю. Федьковича.  Музей створено 19 квітня 1945 року. 
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Експозиція складається з історичної, літературної та меморіальної частин. Фонди 

музею налічують півтори тисячі експонатів. Поету споруджено пам'ятник в сквері 

на вулиці Університетській, його ім’ям названо вулицю. 

Сидір Воробкевич – визначний український поет, драматург, композитор, 

педагог навчався в Чернівецькій гімназії; його діяльність тісно пов'язана з 

філармонією. Пам'ятник С.Воробкевичу споруджений в сквері на вулиці 

М.Коцюбинського; меморіальна дошка – на будинку № 36 по вулиці 28 Червня. 

Політичними лідерами впливової української громади Чернівців були: 

Микола Василько; президент буковинської України в 1918 році Омелян Попович; 

голова Української Національної Партії Володимир Залозецький; за часів 

Центральної Ради краєм керував Дмитро Дорошенко; в ратуші в буремні 

листопадові дні 1918 року керував містом перший український бургомістр Осип 

Безпалко. 

Яскравим взірцем архітектури українського модерну виступає будинок по 

вулиці Лесі Українки, 16 (архітектор Іван Левинський). 

Картосхема об’єктів культурної спадщини української громади в 

Чернівцях дала можливість розробити український етнографічний екскурсійний 

маршрут. Важливими туристичними об’єктами виступають: 1) Миколаївська 

(зразок буковинського стилю дерев’яної архітектури) й Успенська (зразок 

українського бароко) церкви; 2) Український Народний Дім (центр громадсько-

політичного та культурно-просвітницького життя української громади 

Чернівців); 3) вулиці Головна, О. Кобилянської та І. Франка з колекціями 

пам’яток архітектури; вулиця Т. Шевченка з будинками як цінними 

архітектурними пам’ятками, в яких мешкали видатні громадяни міста 

(М.Кордуба, М. Василько, С. Смаль-Стоцький, О. Кобилянська, Ю. Пігуляк та 

ін.); 4) літературно-меморіальні музеї О. Кобилянської та Ю. Федьковича, 

меморіальний музей В. Івасюка, комплекс Чернівецького музею народної 

архітектури та побуту – музей під відкритим небом (пам’ятка архітектури 

національного значення), Чернівецький обласний краєзнавчий музей, Художній 

музей (пам’ятка архітектури національного значення), музей буковинської 
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діаспори, Чернівецький етнографічний музей “Дивотвір”, музей етнографії та 

стародавньої історії “Історична та етнографічна спадщина – частина сталого 

розвитку туризму на Буковині”; 5) пам’ятники (О. Кобилянської, Т. Шевченку, 

Ю. Федьковичу, С. Воробкевичу, К. Томащуку, Є. Гакману, Н. Яремчуку, 

“Енеїда”, героям Буковинського куреня та ін.); 6) будинки, які мають 

архітектурну цінність і туристичну атрактивність, у яких: а) працювали, 

навчалися, проживали видатні особистості, б) розміщувалося консульство 

Української Народної Республіки, в) як зразки українського бароко, українського 

модерну; 7) соціальні заклади – українські гімназія, бурса, університет, театр, 

філармонія; 8) колекції пам’яток українського народного та професійного 

мистецтва в чернівецьких музеях [41, с. 247]. 

Основні туристичні об’єкти української громади представлені у додатку Л і 

на рисунку 3.17. Екскурсійний маршрут української громади (рис. 3.18) включає 

наступні об’єкти: 

- Братський дім (вул. П.Сагайдачного, 56); 

- Миколаївська церква (1607 р.) – зразок буковинського стилю дерев’яної 

архітектури (вул. П. Сагайдачного, 89); 

- Успенська церква – зразок українського бароко (вул. Руська, 28); 

- Український Народний Дім – центр громадсько-політичного та культурно-

просвітнього життя української громади Чернівців (вул. Я.Петровича, 2); 

- вулиця Українська; будинок, в якому жили Микола Івасюк і Дмитро 

Дорошенко (буд. 37); 

вулиця Т.Шевченка – будинки як цінні архітектурні пам’ятки, в яких мешкали 

видатні громадяни міста: С.Смаль-Стоцький (буд. 55), музей Володимира 

Івасюка (буд. 67), О.Кобилянська (буд 82 і 83), Ю.Пігуляка (буд. 84), М.Василько 

(буд. 40), М.Кордуба (буд. 30) та інші; 

- вулиця О.Кобилянської – колекція пам’яток архітектури (буд. 30 – 

колишнє консульство УНР, буд. 31 – колишній будинок В. Залозецького, буд. 28 – 

обласний краєзнавчий музей); 

- вулиця Є.Гакмана (меморіальна дошка з барельєфом); 
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Рис. 3. 17. Туристичні об’єкти української громади в м.Чернівцях.  
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Рис. 3.18. Український етнографічний екскурсійний маршрут поліетнічними Чернівцями.    
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- пам’ятник Є.Гакману (вул. Головна, 85); 

- вулиця М.Кордуби;  

- перша українська середня школа – ІІ державна гімназія в Чернівцях (вул. 

Д.Загула, 8); 

- вулиця О.Поповича; 

- будинок, в якому діяв Український крайовий комітет (ХІ. 1918), колишній 

будинок крайового уряду Буковини (вул. Кафедральна, 2); 

- літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича, колишнє приміщення 

товариства “Руська Бесіда” (Соборна площа, 10); 

- вулиця І.Франка (колекція пам’яток архітектури); 

- міська ратуша і архітектурний ансамбль Центральної площі (пам’ятник 

Т.Шевченку, будинки в яких жили О.Кобилянська (буд. 5), Ю.Федькович (буд. 7)); 

- український музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської (Театральна 

площа, 1) і архітектурний ансамбль Театральної площі, пам’ятник О.Кобилянській; 

- будинок – зразок українського модерну (вул. Лесі Українки, 16); 

- вулиця Г.Сковороди; 

- український університет (вул. Університетська, 28); 

- пам’ятник Ю.Федьковичу (сквер по вулиці Університетській); 

- архітектурний ансамбль колишньої резиденції митрополитів Буковини і 

Далмації – об’єкт Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО і пам’ятник 

С.Воробкевичу (вул. М.Коцюбинського, 2). 

 

3.7. Активізація міжнародних господарських функцій і розвиток 

туристичного іміджу – перспектива розвитку етнотуристичної діяльності 

поліетнічних Чернівців 

Політична “відлига” другої половини 1980-х років, зняття “залізної 

завіси”, розпад СРСР, проголошення України самостійною, незалежною 

державою (1991 р.), активізація міждержавних міграційних процесів, 

демократизація українського суспільства, децентралізація влади, трансформація 

суспільного життя, урізноманітнення форм власності та господарювання, а 
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також розвиток загальноєвропейських і загальносвітових глобалізаційних, 

інтеграційних процесів стали умовою прояву міжнародної ділової активності не 

тільки столиці, але й окремих міст (підприємств, організацій, установ) у 

посиленні економічного й політичного співробітництва, наукових і культурних 

зв’язків, обміном інформації, туристами з іншими країнами. Міжнародні 

функції окремих міст значно зросли і розширились, тому їх необхідно вивчати з 

географічних позицій шляхом розкриття різноманітності й інтенсивності 

виконання міжнародних функцій [194, с. 64]. 

Узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку 

економіки регіону, є валовий регіональний продукт. Обсяги ВРП у 

Чернівецькій області (у фактичних цінах) виросли з 4,2 млрд. грн. у 2005 р. до 

18,5 млрд. грн. у 2015 р. За відносним показником ВРП у розрахунку на одну 

особу в 2015 р. (20,3 тис. грн.) Чернівецька область займає передостаннє місце 

серед регіонів України і в 2,3 рази поступається середньому показнику по 

країні [161, с. 536-538]. 

На початок 2017 р. у Чернівцях було зареєстровано 7981 суб’єкт Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України, що на 22% більше, ніж 

у 2011 р. [176, с. 11]. Прослідковується динаміка збільшення кількості суб’єктів 

ЄДРПОУ. Промисловий комплекс міста представлений 161 підприємством, які 

за основними видами діяльності розділені на 10 галузей. Провідними в 

галузевій структурі виступають легка і харчова промисловість, 

машинобудування. Відомі за кордоном чернівецькі підприємства, які тісно 

співпрацюють із зарубіжними фірмами, заключаючи договори на отримання 

якісної сировини, матеріалів, а на виході технологічних процесів виступають 

експортерами високоякісної продукції. Найбільш відомими за кордоном 

підприємствами-експортерами виступають: “Трембіта” (пошиття верхнього 

одягу), “Машзавод” (виготовлення обладнання для нафтовидобувних і 

нафтохімічних підприємств), виробничо-торговельна фірма “Акцент ЛТД” 

(виробництво шкіряного взуття і текстильних матеріалів), “Балакком” 
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(виробництво постільної білизни), “Мелауда” і “Метаче” (виробництво 

пиломатеріалів і паркету), а також “Галс – 2000”,“Арніка”, “Гасло” та інші. 

Інтенсивно розвиваються на чернівецькому ринку транснаціональні 

автомобільні компанії, які представлені дилерами: “Карпати Автоцентр” – 

офіційний дилер Volkswagen у Чернівцях, “ВЕСТ АВТО MAZDA” – офіційний 

дилер MAZDA в Чернівцях, “НІКО – Чернівці” – офіційний дилер MITSUBISHI 

у Чернівцях та ін. Їх функції – реалізація, обслуговування та ремонт автомобілів 

відповідної марки. 

З метою впровадження “Плану стійкого енергетичного розвитку міста 

Чернівці і підвищення енергоефективності” виконується спільний проект 

українсько-німецького співробітництва. Чернівці у складі консорціуму з 

містами Кам’янець-Подільський і Коломия приймають участь у реалізації 

проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ 

“Енергоефективність у громадах, Україна” у якості міста-лідера. 

Співробітництво у проекті GIZ буде сприяти покращенню енергоефективності 

об’єктів інфраструктури міста, скороченню об’ємів споживання енергоресурсів 

і впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій. У рамках цього 

проекту GIZ надасть українським містам технічну допомогу на суму 4,0 млн. 

євро. Впроваджується енергоефективний проект в рамках “Програми 

DemoUkrainaDH”, яка реалізується Північною екологічною фінансовою 

корпорацією NEFCO за підтримки уряду Швеції і фонду Е5Р (Східно-

Європейське партнерство з енергоефективності та довкілля). Реалізація 

програми NEFCO передбачає економію для Чернівців на теплоносіях близько 

16 млн. гривень щорічно. Інвестиційний “Проект муніципального водного 

господарства м. Чернівці, стадія І (реконструкція систем водопостачання у м. 

Чернівці)” на суму 3 млн. євро підтримується Урядом Німеччини та Кредитною 

установою для відбудови (KfW). Проект розроблено за допомогою 

міжнародного консультанта (консорціума COWI та ін.). З метою підвищення 

ефективності діяльності підприємств торговельної сфери, інвестиційної 

привабливості для внутрішніх та іноземних інвесторів у рамках співпраці 
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Чернівецької міської ради з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) розроблено Концепцію розвитку міста Чернівці як 

міжрегіонального центру торгівлі. 

В економіку Чернівців за шість років (2011 – 2016) зарубіжними 

інвесторами вкладено 158,5 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу), у тому числі: у промисловість – 29,5%, в операції з нерухомим 

майном – 25,7%, у торгівлю, ремонт автотранспортних засобів – 24,0%, 

тимчасове розміщування й організацію харчування – 8,5%, у сферу 

обслуговування – 4,8%, у будівництво – 3,6%. Найбільшими інвесторами 

виступили: Кіпр, Туреччина, Італія, Румунія, Німеччина, США, Велика 

Британія, Польща, Нідерланди, які вклали 75,9% загального обсягу інвестицій 

[176, с. 84]. 

Державний кордон з Румунією і Молдовою виконує не тільки буферну, 

але й інтегруючу функцію. Це стало можливим з 1993 р. після того, як Україна 

приєдналася до “Європейської рамкової конвенції про транскордонне 

співробітництво територіальних утворень” і отримала можливість входити до 

складу єврорегіонів. У загальноєвропейській системі пріоритетів єврорегіони 

розглядаються як інструмент інтеграції держав через інтеграцію регіонів. Їх 

діяльність направляється на прискорення соціально-економічного розвитку 

регіонів і формування їх експортної спеціалізації, інфраструктурну підготовку 

для посилення співробітництва з Європейським Союзом, розвиток системи 

міжрегіональних зв’язків у сфері туризму, рекреації, охорони оточуючого 

природного середовища. Чернівці приймають участь в утворенні єврорегіонів з 

1993 р., коли виділили єврорегіон “Карпати”. До нього ввійшли прикордонні 

частини Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі, від України – Львівська, 

Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області. У 2000 р. підписано 

Угоду про утворення Єврорегіону “Верхній Прут”, до складу якого увійшли 

Чернівецька область України, Бельцький і Єдинецький повіти республіки 

Молдови, Ботошанський і Сучавський повіти Румунії. Український уряд 

спеціальним розпорядженням визначив Єврорегіон “Верхній Прут” як пілотний 
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для “експериментальної розробки в його межах механізмів транскордонного 

співробітництва, як елементів процесу європейської інтеграції й розвитку 

регіональної політики”. Партнерами Єврорегіону виступають: федеральна 

земля Карінтія (Австрія), округ Швабія (Німеччина), департамент Майєнн 

(Франція), воєводства Шльонськ і Лодзь (Польща). За програмами, 

визначеними Радою Єврорегіону “Верхній Прут”, підготовлено понад 40 

“зустрічних” проектних пропозицій, які послужили основою подальшої 

транскордонної співпраці [194, с. 72-73]. 

Чернівці мають фінансові зв’язки міжнародного значення. Фінансові 

послуги у Чернівцях здійснюють банки з іноземним капіталом: австрійські 

(“Райффайзен Банк Аваль”, “ВіЕс Банк”), французькі (“Креді Агріколь Банк”, 

“УкрСиббанк”), російські (“Промінвест Банк”, “ВТБ Банк”), італійський 

(“Правекс – Банк”), польські (“Кредобанк”, “Ідея Банк”), угорський (“ОТП 

Банк”), люксембургський (“Альфа - Банк”), люксембургський та італійський 

(“Укрсоцбанк”) та інші. 

Підприємства м. Чернівці здійснюють операції зовнішньої торгівлі з 

багатьма зарубіжними партнерами. Обсяги імпорту товарів за 2011 – 2016 роки 

перевищували експортні показники в 1,24 рази (див табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами підприємствами м. Чернівці 

(у млн. дол. США)* 

Роки Експорт Імпорт 

2000 45,3 30,6 

2005 75,9 105,6 

2010 67,7 80,8 

2011 91,5 115,4 

2012 86,6 132,2 

2013 85,9 116,5 

2014 73,7 93,0 

2015 66,6 61,7 

2016 72,7 72,8 

* Складено за даними статистичних збірників “Чернівці у цифрах” (2010 

– 2016 рр.). 
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У 2016 р. 140 підприємств міста експортували товарів на суму 72,7 млн. 

дол. США до 58 країн світу, а загалом за 2011 – 2016 роки з Чернівців 

експортовано товарів на суму 477,0 млн. дол. США до 81 країни (див. додаток 

М). У загальному об’ємі експорту переважали напрямки до Росії (на суму 107,2 

млн. дол. США, що склало 22,5% вартості експортованих чернівецьких товарів, 

проте динаміка експорту до Росії має тенденцію різкого зменшення – за 2013-

2016 роки в 4,6 рази), Румунії (86,5 млн. дол. США, 18,1%), Білорусі (56,8 млн., 

11,9%), Німеччини (53,4 млн., 11,2%) та Італії (26,3 млн., 5,5%). Наступну групу 

становили держави (Афганістан, Польща, Туреччина, Азербайджан, Іран, 

Молдова, Нідерланди, США, Індія), щорічний експорт до яких перевищував 1 

млн. дол. США. Всього на ці 14 країн припало 88,8% експорту чернівецьких 

товарів (див. рис. 3.19). До 15 країн експорт товарів за 2011 – 2016 роки 

становив від 1,0 млн. до 5,1 млн. дол. США, ще до 9 країн – на суму 0,5 – 1,0 

млн. дол. США. У товарній структурі експорту 29,5% становили машини, 

обладнання і механізми, 27,6% –  текстильні  матеріали та текстильні вироби, 

7,1% – деревина і вироби з неї, 6,8% – продукти рослинного походження, 5,4% 

– недорогоцінні метали та вироби з них, 4,4% – взуття, 4,1% – продукція 

хімічної промисловості. 

Імпортні товари з 64 країн у 2016 р. отримали 182 підприємства міста 

Чернівців на суму 72,8 млн. дол. США. За шість років (2011 – 2016) Чернівці 

отримали імпортних товарів на загальну суму 591,7 млн. дол. США з 81 країни 

(див. додаток М). Найбільші обсяги імпортних поставок із Туреччини (107,6 

млн. або 18,2%), Румунії (103,8 млн., 17,5%), Польщі (60,5 млн., 10,2%), Китаю 

(58,7 млн., 9,9%), Німеччини (37,9 млн., 6,4%), Росії (29,9 млн., 5,1%), 

Угорщини (26,7 млн., 4,5%) та Італії (23,3 млн., 3,9%). Імпорт товарів 

перевищив 5 млн. дол. США з Великобританії, Сирії, Пакистану, Республіки 

Кореї, Естонії, Білорусі, Франції, Бельгії, Молдови, Чехії. На вказані 18 країн 

припадає 90,3% імпорту до Чернівців. Із 8 країн вартість імпортних товарів 

становила від 3 до 5 млн. дол. США, з 8 країн – від 1 до 3 млн., із 5 країн – від 

0,5 до 1,0 млн. дол. США (див. рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Головні країни-партнери підприємств м.Чернівці у зовнішній торгівлі 

товарами (за 2011 – 2016 рр.) (Складено автором).  
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У товарній структурі імпорту переважають текстильні матеріали і 

текстильні вироби (36,8%), вироби з деревини (10,2%), недорогоцінні метали та 

вироби з них (9,9%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (9,6%), 

машини, обладнання і механізми (9,0%). У загальному обсязі імпорту 16,3% 

припадає на поставки сировини. За 2013 – 2016 роки підприємства міста 

отримали сировини на суму 56,0 млн. дол. США. Основними постачальниками 

сировини для чернівецьких промислових підприємств виступають Румунія, 

Туреччина, Німеччина, Угорщина, Італія, Китай, Польща, Франція, Австрія, 

Велика Британія. 

За 2016 р. 44 підприємства міста Чернівці експортували послуги на суму 

20,2 млн. дол. США, що становило 99,1% від обласного показника. В імпорті 

послуг було задіяно 19 підприємств на загальну суму 0,7 млн. дол. США (49,4% 

імпорту послуг по області) [161, с. 429]. Загалом за 2011 – 2016 роки експорт 

послуг (87,1 млн. дол. США) у 12 разів перевищив імпорт (7,3 млн. дол. США). 

Міжнародні сполучення обслуговує “Міжнародний аеропорт Чернівці” і 

Чернівецький структурний підрозділ підприємства “Украерорух”. У 1866 р. 

була побудована залізниця Львів – Чернівці, яка з’єднала Чернівці з Віднем. 

Вигідне транспортно-географічне положення міста пов’язане з тим, що 

найкоротшим шляхом з’єднує порти Балтійського і Чорного морів залізницею 

Санкт-Петербург – Рига – Київ – Чернівці – Кишинів – Одеса. Прикордонне 

розміщення Чернівців, в умовах євроінтеграції, дає вихід до Румунії, Молдови 

та інших країн південної, центральної та західної Європи. 

Чернівці – важливий автодорожний вузол на перехресті міжнародного 

транспортного коридора Е 85 (Клайпеда – Каунас – Вільнюс – Ліда – Брест – 

Ковель – Тернопіль – Чернівці – Сучава – Бухарест), головних магістральних 

автодоріг: М – 19 (Брест – Ковель – Чернівці – Мамалига – Кишинів), М – 20 

(Житомир – Хмельницький – Чернівці – Тереблече – Бухарест) і регіональної 

автодороги Р03 – Р04 (Львів – Івано-Франківськ – Чернівці). Міжнародні 

сполучення здійснюються з центрального автовокзалу: до Польщі – на 

Варшаву, Познань, Щецин, Краків, Вроцлав, Зелену Гуру, Бидгощ, Колобжег 
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(через Гданськ); до Чехії – на Прагу, Плзень; до Молдови – на Кишинів; до 

Румунії – на Сучаву, Ботошани, Бухарест; до Італії – на Мілан, Палєрмо (через 

Рим, Неаполь); до Іспанії – на Севілью (через Барселону, Валенсію); до 

Білорусії – Бреста; до Латвії – Риги; до Росії – Москви. 

 До проголошення України незалежною державою (1991 р.) через 

державний кордон з Румунією у межах Чернівецької області діяли тільки по 

одному транскордонному переходу: автомобільний (Порубне) і залізничний 

(Вадул-Сірет). На кінець 2017 р. у межах Чернівецької області функціонують 7 

пунктів транскордонних переходів з Румунією і 12 – з Молдовою. 

Транскордонні перевезення, митні збори та інші митні послуги обслуговує 

Чернівецька митниця державної фіскальної служби. 

Враховуючи географічне положення і міжнародні зв’язки, Чернівці 

виконують і зовнішньополітичні функції: 1) завдяки значної концентрації 

румунів на території Чернівецької області (76% чисельності румунів України) і 

сусідства з Румунією, функціонує Генеральне консульство Румунії в м. 

Чернівці; 2) активізація міжнародних зв’язків з Австрією та Німеччиною 

сприяла відкриттю Почесного консульства Австрійської республіки у 

Чернівцях і Почесного консульства Федеративної республіки Німеччини у 

Чернівцях; 3) з 2013 р. функціонує Пункт прийому візових анкет в Польщу 

(структурний підрозділ Генерального консульства Республіки Польщі у 

Вінниці); 4) у 2016 р. відкриті візові сервісні центри Хорватії і Литви 

(підрозділи відповідних посольств у Києві); 5) функціонує Офіційне 

представництво канадського адвоката. 

В умовах глобалізаційних процесів у науці та освіті активізували 

міжнародну діяльність чернівецькі вищі навчальні заклади. Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) є почесним членом 

Міжнародної асоціації університетів “PhiBetaDelta” (США), членом Дунайської 

ректорської конференції, Європейської асоціації університетів “Велика Хартія” 

(MagnaChartaUniversitatum). ЧНУ входить до Консорціуму університетів 

України та Варшавського університету, Буковинського університетського 
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консорціуму (спільно з Буковинським державним медичним університетом 

Чернівців та Сучавським університетом “Штефан чел Маре”), Консорціуму 

університетів Республіки Молдови – Румунії – України, Консорціуму Східно-

Європейських університетів. ЧНУ розвиває наукові та освітні зв’язки з 149 

науковими, навчальними та культурними закладами-партнерами 31 країни. 

Найтісніші зв’язки з Польщею, Німеччиною, Румунією, Молдовою, Австрією, 

Білоруссю, Словаччиною, США, Китаєм,  Болгарією, Канадою, Литвою і 

Чехією. 

Інтенсивно розвиваються міжнародні зв'язки Чернівецького університету 

з багатьма організаціями, фондами і програмами. Серед них виділяються: 

Німецька академічна служба обмінів “ДААД”, Гете-інститут, Американська 

програма академічних обмінів імені Фулбрайта, Корпус Миру, Австрійська 

академічна служба обмінів, Католицька академічна служба обмінів. 

ЧНУ приймає активну участь у міжнародних проектах. Серед них 

важливе значення мають проекти європейської програми Еразмус Мундус – 

освітньої програми Європейського Союзу, яка спрямована на активізацію 

міжнародного співробітництва. ЧНУ – учасник 6 проектів цієї програми: 

EMERGE, emp-aim, EUROEAST, IANUS, IANUS II, HUMERIA. Студенти і 

науковці мають змогу отримувати стипендії від ЄС для семестрового чи 

двосеместрового навчання (за умовами деяких проектів – повного курсу 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра), а також для проведення 

наукових досліджень та викладацької діяльності в країнах ЄС [34, с. 101-102]. 

Партнерами ЧНУ в рамках програми ERASMUS+ виступають 25 науково-

навчальних закладів із 13 країн (найбільше з Польщі – 6, Румунії – 5, Австрії, 

Німеччини, Іспанії – по 2). 

У ЧНУ, починаючи з 2011 року, виконуються 8 проектів за програмою 

TEMPUS: Cap4Com, TRUST, CuQ, EcoBRU, INOTLES, PICASA, CABRIOLET, 

EANET. TEMPUS – програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу, її 

мета – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-

сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами 
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держав – членів ЄС та країн-партнерів. У проекті EANET, координатором якого 

є університет прикладних наук м. Амстердам, ЧНУ виступає 

співкоординатором. Інші проекти, профінансовані Європейським Союзом, які 

виконуються в ЧНУ: програма Жана Моне, проект «Всебічне вивчення 

європейської інтеграції», Спільні операційні програми “Румунія – Україна – 

Республіка Молдова”. 

В рейтингу вищих навчальних закладів України ЧНУ посів п’яте місце за 

показниками наукометричної бази даних Scopus. Зростають вимоги до якості 

наукових видань Чернівецького університету. Для цього створені редакційні 

ради, до складу яких увійшли провідні вчені зарубіжних країн. Наприклад, до 

редакційної ради “Наукового вісника ЧНУ” серії “Географія” включені: 

І.Стебельський (Канада), П.Спішак (Словаччина), В.Сурд (Румунія), 

О.Володченко (Німеччина), В.Андрейчук (Польща), К.Місевич і М.Куниця 

(Росія). Географи ЧНУ обрані до редакційних наукових комітетів зарубіжних 

фахових видань: проф. В.Руденко (Geographia Cassoviensis (Словаччина), 

Mare” і Journal of Settlements and Spatial Planning (Румунія)), проф. В.Джаман 

(Slupskie prace Geograficzne (Польща)). 

В ЧНУ за останні 6 років (2012-2017) було прийнято 2369 співробітників і 

студентів вузів-партнетрів. Викладачі та наукові співробітники відвідують 

Чернівецький університет з метою читання лекцій, стажування, виконання 

спільних проектів; студенти – для навчання, проходження навчальних практик, 

занять у літніх школах (українсько-польських, українсько-румунських, 

українсько-німецьких). Найчастіше навчальні практики на базі ЧНУ проходять 

студенти вузів-партнерів з Польщі, Румунії, Німеччини, Австрії, Молдови. У 

рамках європейської програми Еразмус Мундус в ЧНУ проходили семестрове 

навчання в магістратурі студенти Вільного університету міста Берліна, Єнського 

університету (Німеччина), Університету міста Гронінген (Нідерланди). 

Серед міжнародних двосторонніх наукових програм ЧНУ виділяються: 

проект “Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму 
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на Буковині” (спільно з Сучавським університетом Румунії, обсяг фінансування 

– майже 1,5 млн. євро); “Партнерство в рамках проекту “Історична частина 

міста” (спільно з Університетом прикладних наук м. Любека, Німеччина) за 

фінансової підтримки Німецької академічної служби обмінів (ДААД) та 

Федерального Міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини 

(бюджет – 300 тис. євро). За 6 років співпраці з Католицьким університетом 

Фрайбурга (Німеччина) за підтримки Фонду з міжнародної співпраці (GIZ) та  

ДААД реалізовано 5 проектів: “Підтримка демократії в Україні через розвиток 

громадянського суспільства та мережевої роботи”, “Біографія та ідентичність в 

соціальній роботі”, “Соціальна робота як професія людських прав” та ін., а 

також ДААД підтримала ще два нових проекти. 

При ЧНУ діють: Центр європейських студій (CES), Центр 

євроатлантичної інтеграції та безпеки, Науково-дослідний інститут 

європейської інтеграції регіональних досліджень, Центр німецькомовних студій 

“Gedankendach”, Центр славістичних студій “Slavia”, Центр порівняльної 

румунської філології імені Г. Бостана, Центр канадських студій імені Романа 

Гнатишина, Центр американських студій, Центр юдаїки, Центр 

Буковинознавства, Центр богемістики, Центр “Східна школа польських студій 

імені Антона Кохановського”, Центр румунських студій, Центр економічних 

досліджень імені Йозефа Шумпетера, Австрійська бібліотека. Зокрема, Центр 

німецькомовних студій “Gedankendach” (створений в 2009 році) об’єднує 

діяльність як у сфері освіти та науки, так і культури та мистецтва. Його 

діяльність здійснюється за підтримки ДААД та Гете-інституту, він виступає 

співорганізатором або координатором численних проектів з німецькими 

партнерами [34, с. 102-103]. 

Міжнародна діяльність ЧНУ привертає увагу як іноземних фондів, 

представництв, організацій, так і окремих фахівців, які виявляють бажання 

працювати в Чернівецькому університеті як на волонтерських засадах, так і 

офіційно працевлаштованими. Впродовж останніх років в ЧНУ на різних 
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факультетах викладали представники Корпусу Миру (9 викладачів), 

Австрійської кооперації (8), програми ім. Ф.Фулбрайта (10 викладачів). 

Про міжнародний авторитет ЧНУ свідчить присвоєння його науковцям 

звання “Почесний доктор” Саскачеванського (Канада), Сучавського (Румунія) та 

Бельцького (Молдова) університетів, присудження 14 грантів викладачам, 

аспірантам та студентам університету, премії Галілео Галілея, визнання 

Міжнародним біографічним центром у Кембриджі двох чернівецьких 

професорів “Людиною року” тощо. Водночас, “Почесними докторами” 

Чернівецького національного університету обрані: Рамон Джон Гнатишин 

(генерал-губернатор Канади), Рой Романів (Прем’єр-міністр провінції 

Саскачеван, Канада), Едгар Бусек (екс-віце-канцлер Австрії), Джордж Айвені 

(президент Саскачеванського університету), Йосиф Антохій (професор 

Боннського університету), Хайнц Фішер (голова Національної Ради Австрії), 

Аркадій Жуковський (історик та громадсько-політичний діяч, Франція), 

Рудольф Вагнер (історик та громадсько-політичний діяч), Георг Зімнахер 

(голова ради депутатів землі Швабії, Німеччина), Костянтин Попович (дійсний 

член Академії наук Молдови), Карл Андервальд (заступник губернатора землі 

Карінтії, Австрія), Емануел Діаконеску і Андріан Граур (ректори Сучавського 

університету “Штефан чел Маре”, Румунія), Іон Ребушапка (голова україністів 

Румунії), Асіт Саркар (радник президента Саскачеванського університету), 

Любомир Винар (професор Кентського університету, США; голова наукової 

ради світового Конгресу Українців), Бернгард Штільфрід (президент 

Австрійського Культурного Союзу), Євген Царьков (завідувач кафедри Ризького 

технічного університету, Латвія), Степан Козак (завідувач кафедри 

українознавства Варшавського університету, Польща), Влодзімеж Бонусяк 

(ректор Жешувського університету, Польща), Санда-Марія Арделяну (проректор 

Сучавського університету “Штефан чел Маре”), Ерцгерцог Отто фон Габсбург 

(доктор політичних та соціальних наук), Адам Фаловський (завідувач кафедри 

україністики Ягеллонського університету, Польща), Вацлав Павлічек (голова 

правління фундації Йозефа, Марії та Зденки Главкових, Чехія). 
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ЧНУ щорічно організовує 15 – 20 міжнародних конференцій. У ЧНУ 

ведеться підготовка спеціалістів вищої кваліфікації для інших країн (кількість 

іноземних студентів – біля 70). 

Буковинський державний медичний університет (БДМУ) є членом 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародної асоціації 

освітніх університетів (IAEU), Асоціації університетів Карпатського регіону 

(ACRU) і Європейської асоціації університетів “Велика Хартія”. БДМУ 

підписав угоди про співробітництво з 32 вищими навчальними закладами 16 

країн, готує спеціалістів (лікарів) для 36 країн (кількість іноземних громадян-

студентів перевищує тисячу осіб, найбільше – з Індії, Йорданії, Гани, Нігерії). 

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету співпрацює з 27 іноземними 

партнерами з 12 країн. 

Враховуючи національну структуру населення, в Чернівцях 

переважаючою мовою навчання в загальноосвітніх школах є українська. Окрім 

цього, в центральній частині міста знаходиться Чернівецька гімназія з 

викладанням усіх предметів румунською мовою, дві школи з румунською 

мовою навчання розміщені в тих мікрорайонах міста, де історично компактно 

проживають румуни. Євреї мають можливість навчатися в Чернівецькій 

спеціалізованій школі з поглибленим вивченням єврейського етнокультурного 

компоненту. Росіяни й іммігранти навчаються (за бажанням) у російськомовній 

школі. Для вивчення польської мови організовані курси в Польському 

народному домі, німецької – в Німецькому народному домі, вірменське 

національно-культурне товариство “Аревік” відроджує звичаї і традиції 

вірменської спільноти краю, популяризує вірменську мову тощо. 

Міжнародні культурні й економічні зв’язки Чернівці розвивають з 

містами-побратимами: Конін (Польща), Сучава, Тімішоара, Ясси (Румунія), 

Бельци, Кишинів (Молдова), Клагенфурт (Австрія), Назарет Ілліт (Іраїль), 

Саскатун (Канада), Солт Лейк Сіті (США). Чернівецька область підписала 

Протоколи про економічне та культурне співробітництво з провінцією 
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Саскачеван (Канада), провінцією Карінтія (Австрія), округом Швабія 

(Німеччина), областю Хайду-Біхар (Угорщина). 

Толерантність Австро-Угорщини по відношенню до етнічних меншин 

сприяла розвитку етнічних громад, їх культур, традицій та звичаїв. У місті були 

відкриті народні дома: український, польський, єврейський, два німецьких, 

румунський, липованський (у 1940 р. всі вони були закриті радянською 

владою). Відродження національно-культурних товариств етнічних меншин 

розпочалося після проголошення України незалежною державою. Активну 

культурно-просвітницьку діяльність проводять румунські, єврейські, польське, 

австрійсько-німецьке, вірменське та інші національно-культурні товариства 

міста Чернівці.  

Чернівці – центр проведення міжнародних фестивалів. Мотоциклетна 

траса і комплекс “Супер-Крос” перетворили Чернівці у спортивний центр 

міжнародного рівня – тут проводяться чемпіонати світу і Європи з мотокросу. 

У Чернівцях проводять різні спортивні турніри міжнародного рівня. 

Для вдосконалення розвитку етнотуристичної діяльності в Чернівцях 

важливо розглянути не тільки її сильні сторони і можливості (детальніше див. 

розділи ІІ і ІІІ), але й слабкі сторони та загрози, що представлені в SWOT – 

аналізі (табл. 3.2). Серед слабких сторін важливо виділити головні: 1) 

недостатньо представлений етно-туристичний потенціал Чернівців на 

державному, європейському й світовому ринках туризму, 2) недостатнє 

використання етно-туристичного потенціалу для створення міжнародного 

іміджу міста, 3) недостатній рівень представлення туристичних продуктів про 

Чернівці, 4) недостатня кількість яскравих туристичних заходів і подій для 

різних етнічних груп, 5) недостатньо розвинений етно-фестивальний імідж 

Чернівців. 

З метою підвищення конкурентоспроможності Чернівців на 

туристичному ринку України та Європи проводиться формування туристично-

привабливого іміджу як міста культури та історії. Щороку складається 

“Календар туристично привабливих подій”, який розміщується на веб-порталі  
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Таблиця 3.2. 

SWOT-аналіз розвитку етнічного туризму в Чернівцях 
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Продовження таблиці 3.2. 
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Чернівецької міської ради та туристичному порталі в мережі Інтернет, а також 

анонсується на рекламних конструкціях. 

З метою відродження і підтримки національних і культурних традицій 

проводиться низка туристично привабливих заходів: Різдвяний ярмарок, 

фольклорно-етнографічний фестиваль “Маланка-фест”, фольклорно-

етнографічне свято “Від Різдва Христового до Йордана”, театралізоване свято 

“З Йорданською водицею до здоров’я і добра”, свято “Запали найбільше серце 

твого міста” до Дня Святого Валентина, Масляна “Зиму проводжаймо й весну 

зустрічаймо”, “Великодньої писанки “Великодній дивосвіт”, свято “Христос 

Воскрес – Воскресне Україна”, весняний фестиваль народної творчості 

“Мерцішор”, Садигурське фольклорно-етнографічне свято “Рогізнянська 

галушка”, щорічні конкурси читців, присвячені вшануванню пам’яті 

Т.Г.Шевченка, міське свято “Петрівський ярмарок”, Буковинський туристичний 

ярмарок, День Європи, мистецькі проекти “Чари літньої ночі” та “Буковинська 

вливанка”, Всесвітній день туризму, Міжнародний фольклорний фестиваль 

“Буковинські зустрічі”, Міжнародний поетичний фестиваль “Meridian 

Czernowitz”, Регіональний конкурс рок-музики “Відродження”, заходи до Дня 

міста Чернівців, фестиваль української сучасної естрадної пісні імені Назарія 

Яремчука, Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва 

“Food Land Bukovina”, День вишиванки, Свято духовної музики, День вуличної 

музики, Буковинський молодіжний етнодуховний фестиваль “Обнова”, День 

літнього сонцестояння “Мідсоммар”, Фестиваль комедій “Золоті оплески 

Буковини”. З метою презентації національних традицій буковинської кухні  

проводиться Місячник гурмана та Гастрономічний Фестиваль “Смак 

Чернівців”. 

З метою промоціювання туристичних можливостей Чернівців на 

міжнародному рівні було прийнято участь у таких міжнародних та 

всеукраїнських туристичних виставках: у Міжнародній туристичній виставці 

“ІТВ-Berlin” (м. Берлін, Німеччина) (див. додаток Н.1), Міжнародній 

туристичній виставці “IFTM TOP RESA” в м. Париж (Франція), Міжнародній 
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Туристичній виставці UITT:  “Україна – Подорожі та туризм” (м. Київ), 

Міжнародній туристичній виставці в м. Бухаресті (Румунія), Міжнародній 

туристичній виставці “TT Warsaw” у м. Варшаві (Польща) (див. додаток Н.2), 

Міжнародному весняному ярмарку туристичних послуг “Відпочинок” в м. 

Мінську (Білорусь), Міжнародному Румунському туристичному ярмарку “TTR” 

в м. Бухарест (Румунія) (див. додаток Н.3), у весняному та осінньому 

Міжнародному туристичному салоні “Україна” UITM – Ukraine International 

Travel Market (м. Київ, березень, жовтень), в Міжнародній виставці 

“ТурЕКСПО” в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та 

гостинності (м. Львів), у міжнародній конференції “Майбутнє туризму в 

Україні. Кризовий менеджмент. Пошук варіантів для України” (м. Львів), у 

туристичній виставці “Харківщина: туристичні відкриття” (м. Харків), у 

засіданні Ради туристичних міст і регіонів (м. Тернопіль) та ін.  

Для популяризації туристичних можливостей Чернівців виготовлені: 

презентаційний буклет “Чернівці – Буковина”; туристичний путівник 

“Чернівці” (українською та російською мовами); путівник “Чернівці в ритмі 

міжкультурної гармонії” (англійською, польською та румунською мовами); 

каталоги “Чернівці на перехресті епох і культурних традицій” (українською, 

англійською, польською та румунською мовами); туристичні карти-путівники 

“Чернівці” (українською, англійською, німецькою, румунською і польською 

мовами); виставковий каталог “Настінні розписи синагог Буковини”; путівник-

мапу “Чернівці” (англійською, українською та російською мовами); туристичну 

карту “Оглядова екскурсія Чернівцями” та екскурсійні програми “Чернівці – 

прогулянка містом”; календарі святкових подій у м. Чернівцях; флаєри 

“Чернівці” (англійською та українською мовами); рекламні банери “Картосхеми 

історичного центру міста Чернівці”; подарункові календарі “Чернівці”; 

подарункові блокноти і сувенірні ручки з туристичним логотипом “Чернівці – 

унікальність в розмаїтті”; листівки з старовинними фото Чернівців; відео-

ролики про Чернівці тощо. 
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З метою створення позитивного туристичного та інвестиційно-

привабливого іміджу та реалізації потужних інвестиційних проектів проведені 

зустрічі з представниками міст-побратимів Чернівців з Польщі, Румунії,  

Молдови та Австрії, дипломатичних представництв іноземних країн 

(Німеччини, Індії, Швейцарії, Австрії, Румунії, Польщі) та потенційними 

партнерами в сфері транскордонного співробітництва. 

Продовжується робота з промоціювання бренду міста Чернівці, який 

розроблений в рамках співпраці з проектом Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ) “Сприяння економічному розвитку та 

зайнятості в Україні”. Підготовлено презентацію Концепції бренду міста 

Чернівці, яка була представлена в м. Києві в рамках конференції 

“Популяризація іміджу України та її туристичних можливостей”, а також на 

пленарному засіданні Туристичного Таврійського конгресу в м. Нова Каховка. 

Розроблена інтегральна концепція розвитку центральної частини м. 

Чернівців на 2015-2030 роки. За стандартами проекту GIZ “Муніципальний 

розвиток та оновлення старої частини Львова” здійснено SWOT – аналіз 

секторальних напрямів розвитку Чернівців в контексті створення Концепції 

інтегрованого розвитку міста, визначені цілі, розроблені та підготовлені 

проекти, які плануються до реалізації в центральній частині міста.  

Аналіз проведених туристичних заходів свідчить про позитивні тенденції 

розвитку туристичної галузі в Чернівцях та зростання кількісних показників її 

діяльності. Розвиток туристичної галузі, створення конкурентоспроможного 

туристичного продукту, вдосконалення туристичної інфраструктури сприяють 

формуванню позитивного іміджу Чернівців на національному і міжнародному 

рівнях. 

Висновки до розділу 3 

1. Групування об’єктів матеріальної та духовної культурної спадщини за 

етнічною приналежністю засвідчує, що найбільший слід у культурному 

минулому міста Чернівців залишили шість національних громад: українська, 



183 

румунська і молдавська, німецька і австрійська, єврейська, вірменська, 

польська. 

2. За своєю значимістю в культурній історії і сучасності етно-туристичні 

об’єкти за особливостями просторового поширення і територіальної структури 

виділяються: пункти – туристичні об’єкти, які мають естетичну, наукову, 

історичну цінність, представляючи складові елементи відповідної етнічної 

культурної спадщини; центри – туристичні об’єкти відповідної етнічної 

культури, що являють собою функціонуючі заклади, установи, організації, які 

здійснюють освітню, культурно-просвітницьку, виховну діяльність, 

відроджуючи й розвиваючи звичаї та традиції етнічної громади міста; лінійні 

об’єкти – вулиці, які виступають місцем компактного поселення етнічної 

громади в одному напрямку вздовж вулиці. 

3. У Чернівцях наявні яскраві приклади давньої чернівецької 

полікультурності, коли в закладах соціальної інфраструктури тісно 

співпрацювали представники різних національностей. Такі туристичні об’єкти 

виступають вузлами територіальної структури поліетнічних і мультикультурних 

Чернівців, які представлені діючими установами, закладами, організаціями і 

виступають центрами активного громадського життя декількох національних 

груп міста. 

4. Окремі етнічні громади поселялися в Чернівцях не дисперсно 

(розсіяно), а локалізовано, формуючи компактне просторове розміщення 

національної групи у вигляді ареалів – житлових кварталів, що виступають 

площинними елементами територіальної структури культурної спадщини. 

5. Картографування етно-туристичних об’єктів матеріальної та духовної 

культурної спадщини і сучасності розкриває особливості їхнього просторового 

розміщення й концентрації та є підставою розробки етнографічних 

екскурсійних маршрутів. Нами згруповані, систематизовані етно-туристичні 

об’єкти і розроблені етнографічні екскурсійні маршрути української, 

румунської і молдавської, німецької і австрійської, єврейської, вірменської,  

польської національних громад поліетнічних Чернівців. При цьому окремі 
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етнографічні маршрути часто проходять спільними вулицями та площами, 

включають найголовніші установи, заклади, організації міста, які є загальною і 

спільною туристичною атрактивністю всіх національних груп Чернівців. 

6. Важливою перспективою розвитку етнічного туризму в Чернівцях 

виступає активізація міжнародних функцій міста, впровадження комплексу 

заходів, що спрямовані на розвиток туристичної галузі й туристичного іміджу 

міста на міжнародному рівні. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене суспільно-географічне дослідження розвитку етнотуризму в 

поліетнічному місті (на прикладі Чернівців) дозволило розкрити потенційні 

можливості розвитку цього виду туристичної діяльності та розробити 

екскурсійні маршрути етнографічного спрямування поліетнічними і 

полікультурними Чернівцями. За результатами дослідження зроблені наступні 

висновки. 

1. Єдиного підходу до визначення поняття “етнічний туризм” у науковій 

літературі немає. Більшість дослідників етнічного туризму в Америці та Європі 

концентрує увагу на визначенні етнотуризму як мандрівок до екзотичних 

етнічних груп; поряд з терміном “етнічний туризм” використовують поняття 

“ностальгічний”, “корінний” і “аборигенський” туризм. Вчені пострадянського 

простору оперують термінами “етнічний”, “етнографічний” і “ностальгічний” 

туризм. Немає одностайності щодо дефініції терміну “етнічний туризм” і серед 

українських дослідників. Великою мірою це зумовлено тією обставиною, що в 

Законі України “Про туризм” не виділено його як окремого виду туризму. 

Під поняттям “етнічний туризм” ми розглядаємо вид туристичної 

діяльності, який задовольняє інтереси споживачів (туристів) до пізнання 

матеріальної та духовної культури певного етносу (етнічної групи, 

етнографічної групи), що проживає (або проживав у минулому) на певній 

території. Об’єктом етнотуристичної атрактивності виступає етнічна культура – 

успадкований від предків комплекс господарського і соціального життя, 

матеріальної і духовної культури, які визначають стиль життя, а також 

виконують етноідентифікуючу роль і дають можливість виділити себе серед 

інших етносів. 

2. Етнічний туризм – потужний засіб гуманізації міжнародних відносин і 

виступає чинником зближення та синергії етнічних культур, тому що він є не 

тільки видом рекреаційно-туристичної діяльності, але й розширює канали 

комунікації між різними народами за умов сучасних глобалізаційних процесів. 

У різноманітних контактах представників одного етносу (приймаючої сторони) 
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з представниками іншого (туристів) відбувається взаємодія їхніх 

етнокультурних цінностей, світоглядних орієнтирів, які поступово 

поширюються на відносини між цими етносами і культурами загалом. 

3. Алгоритм суспільно-географічного дослідження етнічного туризму 

великого поліетнічного міста включає п’ять етапів: 1) підготовчий – вивчення 

історичних і географічних особливостей формування етнічної структури 

населення загалом та конкретних етнічних груп зокрема; 2) аналітичний – 

визначення рівнів етнічної різноманітності населення та її динаміки за 

історичними періодами; дослідження ретроспективних особливостей 

державотворення, оскільки кожна держава суттєво впливала на зміни етнічної 

структури населення, розвиток етнічних культур, залишила свій відбиток у 

містобудуванні й архітектурному середовищі міста; 3) синтетичний – вивчення 

етно-туристичних ресурсів поліетнічного міста (матеріальної і духовної 

культурної спадщини етнічних громад, що населяють чи населяли у минулому 

територію міста); 4) оціночний – бальне оцінювання етно-туристичних об’єктів 

(кожний туристичний об’єкт оцінюється відповідною кількістю балів – 

відносним кількісним показником); 5) підсумковий – картографування етно-

туристичних об’єктів, що сприяє виявити просторове розміщення й 

концентрацію туристичних об’єктів відповідних етнічних культур і розробити 

етнографічні екскурсійні маршрути. 

4. Місто Чернівці – яскравий приклад периферійного розміщення. 

Географічно й історично склалося так, що тут тісно переплелися різні культури. 

З раннього палеоліту територію краю (і міста) заселяли різні племена, а 

етнокультурна ситуація ускладнилася уже в І-ІІ ст. н. е., коли тут мешкало 

змішане населення, серед якого простежуються слов’янські, дакійські, 

сарматські та германські елементи. Чернівці виникли в другій половині ХІІ ст. і 

входили до складу Галицького князівства і Галицько-Волинської держави, після 

розпаду якої на короткий час були загарбані Угорським королівством. З 

середини ХІV ст. Чернівці перебували в складі Молдавського князівства, 

Османської імперії, Австрії й Австро-Угорщини, королівської Румунії, 
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Української РСР у межах СРСР, України. Етногеографічне положення на межі 

розселення кількох народів, периферійне розміщення в складі різних великих 

держав, урбанізаційні процеси, а також політичні обставини зумовили значні 

міграційні та колонізаційні процеси на цій території. 

5. Кожна держава, до складу якої входили Чернівці, впливала на зміни 

етнічної структури населення та розвиток окремих етнічних культур. Тому 

етнічний склад населення Чернівців неодноразово зазнавав суттєвих змін, при 

цьому змінювалися не тільки кількісні співвідношення між людністю окремих 

етнічних груп, але й самі етнічні групи (у т. ч., переважаючі). Індекс етнічної 

різноманітності населення був дуже високим і характеризував його як 

поліетнічне. Населення міста мало не тільки етнічно змішаний, але й 

іноетнічний характер. Цьому сприяла колоніальна політика правлячих держав. 

Історія кожної національної громади Чернівців є неповторною, вони 

намагалися зберегти свої звичаї, традиції, мову, створили пам’ятки 

матеріальної та духовної культури. Тому етно-туристичний потенціал міста 

представлений великою кількістю туристичних об’єктів різних етнічних 

культур, значною різноманітністю культурних традицій та звичаїв. 

6. Чернівці – центр розвитку туризму і потужність туристичних потоків 

до міста зростає. Переважну кількість туристів становлять вітчизняні (64,2%), 

але інтенсивно збільшуються потоки іноземних туристів (за 2010-2017 роки – в 

4,8 рази). Особливо зріс потік туристів до об’єкту світової спадщини ЮНЕСКО 

– за 2011-2017 роки кількість відвідувань колишньої Резиденції митрополитів 

Буковини і Далмації збільшилась майже в 4 рази. 

Туристична індустрія є важливою галуззю господарського комплексу 

Чернівців – за 2017 рік туристами придбано товарів і спожито послуг на суму 

майже 1 млрд. грн. Розвитку туризму сприяє реалізація розробленої “Програми 

розвитку туризму в місті Чернівцях”. 

7. Систематизація туристичних об’єктів матеріальної та духовної 

культурної спадщини за етнічною приналежністю засвідчує, що найбільший 

слід у культурному минулому міста Чернівців залишили українська, румунська 
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і молдавська, німецька й австрійська, єврейська, вірменська, польська 

національні громади. Наявні в Чернівцях також яскраві приклади давньої 

полікультурності, коли в закладах (особливо соціальної інфраструктури) тісно 

співпрацювали представники різних національностей. 

8. Картографування етно-туристичних об’єктів культурної спадщини і 

сучасності розкриває просторові особливості їхнього розміщення і концентрації 

та виступає основою розробки етнографічних екскурсійних маршрутів. У 

територіальній структурі поширення туристичних об’єктів відповідної етнічної 

громади виділяються точкові (пункти, центри, вузли), лінійні та площинні 

просторові елементи. Нами розроблені етнографічні екскурсійні маршрути 

вірменської, єврейської, німецької і австрійської, польської, румунської і 

молдавської, української національних громад Чернівців. Окремі етнографічні 

маршрути часто проходять спільними площами і вулицями, включають 

найголовніші заклади, установи, організації, які є спільною туристичною 

атрактивністю багатьох національних груп міста, що засвідчує етнічну 

толерантність мешканців Чернівців. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Національний склад населення м. Чернівці  

(у сучасних межах) у 1880 р.* 

                (осіб) 

Населені 

пункти 

Національності 
Всього 

українці румуни євреї німці поляки чехи словаки угорці словенці 

Чернівці 5469 1615 13409 4499 5983 431 7 18 2 31433 

Гореча 64 512 32 26 4 

    

638 

Каличанка 583 355 82 391 151 22 

   

1584 

Клокучка 952 1073 510 402 335 5 

   

3277 

Роша 1164 2876 416 2953 234 25 

   

7668 

Садгора 700 

 

3888 24 170 

    

4782 

Нова 

Жучка 1532 4 503 

 

85 

    

2124 

Стара 

Жучка 2501 

 

121 42 10 

    

2674 

Ленківці 

Камеральні 343 

 

38 35 14 

    

430 

Ленківці 

Приватні 957 9 48 1 20 

    

1035 

Рогізна 3103 21 1400 

 

68 

    

4592 

Долішні 

Шерівці 665 

 

47 

      

712 

* Складено за [156, с. 204; 50]. 
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Таблиця А.2 

Національна структура населення м. Чернівці  

(у сучасних межах) у 1880 р.* 

  (%) 

Населені 

пункти 

Національності 

українці румуни євреї німці поляки чехи словаки угорці словенці 

Чернівці 17,4 5,1 42,7 14,3 19,0 1,4 0,02 0,06 0,01 

Гореча 10,0 80,3 5,0 4,1 0,6 

    Каличанка 36,8 22,4 5,2 24,7 9,5 1,4 

   Клокучка 29,1 32,7 15,6 12,3 10,2 0,2 

   Роша 15,2 37,5 5,4 38,5 3,1 0,3 

   Садгора 14,6 

 

81,3 0,5 3,6 

    Нова Жучка 72,1 0,2 23,7 

 

4,0 

    Стара 

Жучка 93,5 

 

4,5 1,6 0,4 

    Ленківці 

Камеральні 79,8 

 

8,8 8,1 3,3 

    Ленківці 

Приватні 92,5 0,9 4,6 0,1 1,9 

    Рогізна 67,6 0,5 30,5 

 

1,5 

    Долішні 

Шерівці 93,4 

 

6,6 

      * Складено за [156, с. 205; 50]. 
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Таблиця А.3 

Національний склад населення м. Чернівці 

(у сучасних межах) у 1910 р.* 

                                                     (осіб) 

Населені 

пункти 

Національності 
Всього 

українці румуни євреї німці поляки чехи угорці словенці італійці 

Чернівці 10247 4660 26465 5373 11360 299 26 19 12 58462 

Гореча 72 728 72 6 80   2     960 

Каличанка 801 554 187 529 980 9       3060 

Клокучка 1779 1816 817 931 1478 40       6861 

Роша 419 3853 278 3523 193     5   8271 

Монастириська 924 920 608 1831 646 17       4946 

Садгора 704 14 3410   370         4504 

Нова Жучка 1924 10 539   480         2963 

Стара Жучка 3363 15 256 116 167         3959 

Ленківці 

Камеральні 
661 1 165 44 77         948 

Ленківці 

Приватні 
1295 1 55 8 35         1394 

Рогізна 2517 4 1279   496         4296 

Долішні 

Шерівці 
840 5 43   21         913 

Військо 1012 909 186 554 156         2898 

 * Складено за [156, с. 204; 50]. 
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Таблиця А.4 

Національна структура населення м. Чернівці 

(у сучасних межах) у 1910 р.* 

             (%) 

Населені 

пункти 

Національності 

українці румуни євреї німці 
поляк

и 
чехи угорці 

словенц

і 

італійц

і 

Чернівці 17,5 8,0 45,3 9,2 19,4 0,5 0,04 0,03 0,02 

Гореча 7,5 75,8 7,5 0,6 8,3   0,2     

Каличанка 26,2 18,1 6,1 17,3 32,0 0,3       

Клокучка 25,9 26,5 11,9 13,6 21,5 0,6       

Роша 5,1 46,6 3,4 42,6 2,3     0,1   

Монастириськ

а 
18,7 18,6 12,3 37,0 13,1 0,3       

Садгора 15,6 0,3 75,7   8,2         

Нова Жучка 64,9 0,3 18,2   16,2         

Стара Жучка 84,9 0,4 6,5 2,9 4,2         

Ленківці 

Камеральні 
69,7 0,1 17,4 4,6 8,1         

Ленківці 

Приватні 
92,9 0,1 3,9 0,6 2,5         

Рогізна 58,6 0,1 29,8   11,5         

Долішні 

Шерівці 
92,0 0,5 4,7   2,3         

Військо 34,9 31,4 6,4 19,1 5,4         

 * Складено за [156, с. 205; 50]. 
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Таблиця А.5 

Національний склад населення м. Чернівці (у сучасних межах) у 1930 р.* 

                         (осіб) 

Населені пункти Всього 

Національності 

румуни німці українці євреї 
поля-

ки 

росі-

яни 

угор-

ці 

чехи, 

сло-

ваки 

бол-

гари 

вір-

ме-

ни 

тур-

ки 

сер-

би, 

хор-

вати, 

сло-

вен-

ці 

гре-

ки 

гага-

узи 

ци-

га-

ни 

інші 

не 

вказа-

ли 

Чернівці 112427 30367 16359 11130 42592 8986 1521 568 226 78 59 30 29 11 19 15 103 334 

Садгора 1964 82 37 603 858 361 12 

 

4 5 

   

1 

  

1 

 Нова Жучка 2181 176 26 1370 208 401 

            Стара Жучка 4643 610 213 3094 309 353 31 17 12 

 

1 

     

1 2 

Долішні Ленківці 1431 97 64 908 171 161 23 

 

3 1 

       

3 

Горішні Ленківці 1310 6 11 1236 5 52 

            Рогізна 3799 95 32 2766 370 520 11 

 

4 

   

1 

     Долішні Шерівці 1024 1 1 923 23 51 

  

2 

        

23 

 * Складено за [209, с. 120-123]. 
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Таблиця А.6 

Національна структура населення м. Чернівці (у сучасних межах) у 1930 р.* 

                                                                       (%) 

Населені пункти 

Всього 

(осіб) 

Національності (%) 

румуни німці українці євреї 
поля-

ки 

росі-

яни 

угор-

ці 

чехи, 

сло-

ваки 

бол-

га-

ри 

вір-

ме-

ни 

тур-

ки 

сер-

би, 

хор-

вати, 

сло-

вен-

ці 

гре-

ки 

гага-

узи 

ци-

га-

ни 

інші 

не 

вказа-

ли 

Чернівці 112427 27,0 14,6 9,9 37,9 8,0 1,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

Садгора 1964 4,2 1,9 30,7 43,7 18,4 0,6  0,2 0,3    0,1   0,1  

Нова Жучка 2181 8,1 1,2 62,8 9,5 18,4             

Стара Жучка 4643 13,1 4,6 66,6 6,7 7,6 0,7 0,4 0,3  0,0      0,0 0,0 

Долішні Ленківці 1431 6,8 4,5 63,5 11,9 11,3 1,6  0,2 0,1        0,2 

Горішні Ленківці 1310 0,5 0,8 94,4 0,4 4,0             

Рогізна 3799 2,5 0,8 72,8 9,7 13,7 0,3  0,1    0,0      

Долішні Шерівці 1024 0,1 0,1 90,1 2,2 5,0   0,2         2,2 

* Складено за [209, с. 120-123]. 
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Таблиця А.7 

Національний склад населення м. Чернівці (у сучасних межах) у 1959 р. 

                                                                             (осіб) 

Населені 

пункти 

Всього 
укра-

їнці 

росія-

ни 

мол-

до-

вани 

євреї 
поля-

ки 

біло-

руси 

нім-

ці 

тата-

ри 

бол-

гари 

вір-

мени 

уго-

рці 

гре-

ки 

че-

хи 

сло-

ваки 

гага-

узи 
інші 

не 

вка-

зали 

м. Чернівці 

*** 141940 57050 32279 2547 37601 2318 1231 212 122 123   23 43 62 15 8 8304 2 

м. Садгора 

*** 8537 7045 851 35 296 240 40   8               22   

смт Ленківці 

*** 1792 1473 92 107 14 56 5   1               44   

с. Рогізна ** 3913 2647 61 1105 14 40 3   1               42   

РАЗОМ * 156182 68215 33283 3794 37925 2654 1279   132   237           8663   

 Складено за даними: 

 * Державного архіву: Фонд № Р-19, Опис № 15, Справа № 101, Лист 24. 

 ** Державного архіву: Фонд № Р-19, Опис № 15, Справа № 101, Лист 36. 

 *** Архіву Головного управління статистики у Чернівецькій області (Таблиці 3, 4). 
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Таблиця А.8 

Національний склад населення м. Чернівці (у сучасних межах) у 1959 р. 

                                                                                (%) 

Населені 

пункти 
Всього 

укра-

їнці 

росі-

яни 

мол-

до-

вани 

євреї 
поля-

ки 

біло-

руси 

нім-

ці 

тата-

ри 

бол-

гари 

вір-

ме-

ни 

уго-

рці 

гре-

ки 

че-

хи 

сло-

ваки 

гага-

узи 
інші 

в т. ч. : 

руму-

ни 

не 

вка-

за-

ли 

м. 

Чернівці 

*** 

141940 40,2 22,7 1,8 26,5 1,6 0,9 0,15 0,1 0,1  0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 5,85 5,1 0,00 

м. 

Садгора 

*** 

8537 82,5 10,0 0,4 3,5 2,8 0,5  0,1        0,3   

смт 

Ленківці 

*** 

1792 82,2 5,1 6,0 0,8 3,1 0,3  0,06        2,5   

с. Рогізна 

** 
3913 67,6 1,6 28,2 0,4 1,0 0,08  0,03        1,1   

РАЗОМ * 156182 43,7 21,3 2,4 24,3 1,7 0,8  0,1  0,15      5,5   

 Складено за даними: 

 * Державного архіву: Фонд № Р-19, Опис № 15, Справа № 101, Лист 24. 

 ** Державного архіву: Фонд № Р-19, Опис № 15, Справа № 101, Лист 36. 

 *** Архіву Головного управління статистики у Чернівецькій області (Таблиці 3, 4). 
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Таблиця А.9 

Національна структура населення м. Чернівці у 1970 р.* 

Національності Осіб 

Частка 

(у %) 

 

Національності Осіб 

Всього 186812 100 

  1) українці 97139 52.0 37) лезгини 6 

2) росіяни 37897 20,3 38) комі-перм'яки 5 

3) євреї 34572 18,5 39) абхази 4 

4) румуни 8344 4,5 40) киргизи 3 

5) молдовани 3723 2.0 41) буряти 3 

6) поляки 2502 1,3 42) даргинці 3 

7) білоруси 1340 0,7 43) італійці 3 

8) вірмени 160 0,09 44) французи 3 

9) татари 159 0,09 45) кабардинці 2 

10) болгари 131 0,07 46) вепси 2 

11) німці 108 0,06 47) караїми 2 

12) грузини 72 0,04 48) ассирійці 2 

13) мордва 60 0,03 49) серби 2 

14) греки 54 0,03 50) турки 2 

15) чехи 52 0,03 51) халха-монголи 2 

16) угорці 50 0,03 52) хорвати 2 

17) чуваші 46 0,02 53) аварці 1 

18) цигани 43 0,02 54) чеченці 1 

19) литовці 37 0,02 55) якути 1 

20) азербайджанці 36 0,02 56) алтайці 1 

21) латиші 31 0,02 57) хакаси 1 

22) осетини 25 0,01 58) черкеси 1 

23) естонці 22 0,01 59) манси 1 

24) марійці 17 0,01 60) ненці 1 

25) узбеки 16 0,01 61) чукчі 1 

26) казахи 14 0,01 62) шорці 1 

27) гагаузи 14 0,01 63) австрійці 1 

28) карели 13 0,01 64) албанці 1 

29) словаки 13 0,01 65) англійці 1 

30) башкири 11 0,01 66) дунгани 1 

31) корейці 10 0,01 67) іспанці 1 

32) удмурти 9 0,00 68) курди 1 

33) фіни 8 

 

69) перси 1 

34) комі 7 

 

70) інші 2 

35) таджики 6 

   36) туркмени 6 

     * Складено за [142, с. 7-12]. 
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Таблиця А.10 

Динаміка національного складу населення м. Чернівці 

за 1989-2001 роки* 

Національності 

Осіб У % до підсумку Динаміка 

за 1989-

2001 рр. 

(осіб) 
1989 р. 2001 р. 1989 р. 2001 р. 

1 2 3 4 5 6 

Всього населення 258375 236691 100,0 100,0 -21684 

1) українці 171925 189021 66,5 79,9 +17096 

2) росіяни 45865 26733 17,8 11,3 -19132 

3) румуни 13017 10553 5,0 4,5 -2464 

4) молдовани 6361 3829 2,5 1,6 -2532 

5) поляки 2205 1408 0,9 0,6 -797 

6) євреї 15671 1308 6,1 0,6 -14363 

7) білоруси 1725 971 0,7 0,4 -754 

8) азербайджанці 109 250 0,04 0,1 +141 

9) німці 118 235 0,05 0,1 +117 

10) вірмени 153 194 0,06 0,08 +41 

11) болгари 178 153 0,07 0,06 -25 

12) татари 182 137 0,07 0,06 -45 

13) грузини 106 134 0,04 0,06 +28 

14) араби -  62 -  0,03 +62 

15) греки 53 58 0,02 0,02 +5 

16) угорці 46 49 0,02 0,02 +3 

17) цигани 41 45 0,02 0,02 +4 

18) марійці 27 43 0,01 0,02 +16 

19) мордва 75 42 0,03 0,02 -33 

20) литовці 44 40 0,02 0,02 -4 

21) латиші 33 24 0,01 0,01 -9 

22) гагаузи 24 23 0,01 0,01 -1 

23) чехи 43 23 0,02 0,01 -20 

24) чуваші 46 22 0,02 0,01 -24 

25) казахи 52 20 0,02 0,01 -32 

26) туркмени 3 18 0,00  0,01 +15 

27) осетини 29 17 0,01 0,01 -12 

28) узбеки 60 15 0,02 0,01 -45 

29) корейці 21 13 0,01 0,01 -8 

30) башкири 22 11 0,01 0,00 -11 

31) серби 1 11 0,00  0,00 +10 

32) лезгини 2 10 0,00  0,00  +8 

33) удмурти 14 9 0,01 0,00  -5 

34) таджики 5 9 0,00  0,00  +4 

35) естонці 16 9 0,01 0,00  -7 

36) словаки 14 8 0,01 0,00  -6 
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1 2 3 4 5 6 

37) комі 14 7 0,01 0,00  -7 

38) італіці 2 6     +4 

39) французи 2 6     +4 

40) карели 7 5     -2 

41) буряти 7 4     -3 

42) алтійці -  4     +4 

43) перси -  4     +4 

44) кабардинці 5 3     -2 

45) фінни 2 3     +1 

46) турки 1 3     +2 

47) шорці 3 3     0 

48) абхази 4 2     -2 

 49) албанці 1 2     +1 

50) киргизи 10 2     -8 

51) кримські 

татари 
2 2     0 

52) кубинці -  2     +2 

53) народи Індії -  2     +2 

54) якути  2 2     0 

55) американці -  1     +1 

56) афганці -  1     +1 

57) комі-перм'яки -  1     +1 

аварці 4 1     -3 

59) кумики -  1     +1 

60) адигейці -  1     +1 

61) англійці -  1     +1 

62) вепси 4 1     -3 

63) карачаївці 1 1     0 

64) ханти 1 1     0 

65) японці -  1     +1 

агули 1  -     -1 

балкарці 1 -      -1 

даргинці 1 -      -1 

каракалпаки 1 -      -1 

ногайці 1 -      -1 

чеченці 7 -      -7 

тати 2 -      -2 

австрійці 2 -      -2 

хорвати 1 -      -1 

 * Складено за даними Переписів населення 1989 і 2001 років. 
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Додаток Б 

Пам’ятки світового і національного значення Чернівців 

№ 

з/п 
Історична назва 

Дата 

спорудження, 

архітектор 

Адреса Документ про взяття на облік 

1 2 3 4 5 

1. 

Резиденція 

православних 

митрополитів 

Буковини і 

Далмації (мур.) 

1864-1882 рр., 

арх. Й. Главка 

вул. М. 

Коцюбинського, 

2 

Постанова Ради Міністрів УРСР № 

970 від 24.08.1963 р.; Рішення 35 сесії 

комітету Всесвітньої спадщини 

(ЮНЕСКО) 28.06.2011 р. 

2. 

Корпус 

митрополита 

(мур.) 

1864-1876 рр., 

арх. Й. Главка 

вул. М. 

Коцюбинського, 

2 

Постанова Ради Міністрів УРСР № 

970 від 24.08.1963. 

3. 
Семінарський 

корпус (мур.) 

1870 р., арх. 

Й.Главка 
 -ІІ-  -ІІ-  

4.  
Семінарська 

церква (мур.) 

1878 р., арх. 

Й.Главка 
 -ІІ-    -ІІ- 

5. 

Будинок для 

приїжджих 

(монастирський 

корпус) (мур.) 

1874 р., арх. 

Й.Главка 
 -ІІ-    -ІІ- 

6. 
Парк і паркові 

споруди 

1876-1878 рр., 

арх. Й. Главка 
 -ІІ-   -ІІ-  

7. 
Миколаївська 

церква (дер.) 
1607 р. 

вул. П. 

Сагайдачного, 

89 

Постанова Ради Міністрів УРСР № 

970 від 24.08.1963 р. 

8. 
Успенська церква 

(дер.) 
1783 р. 

вул. 

Новоушицька, 2 
 -ІІ-  

9.  
Церква Різдва 

Богородиці (мур.) 
1767 р. 

вул. 

Троянівська, 1 
 -ІІ-  

10. 

Дзвіниця церкви 

Різдва Богородиці 

(дер) 

1767 р.  -ІІ-   -ІІ-  

11. 
Спиридонівська 

церква (дер.) 
1715 р. 

вул. Д. 

Квітковського, 8 
 -ІІ-  

12. 

Дзвіниця 

Спиридонівської 

церкви (дер.) 

1773 р.  -ІІ-    -ІІ- 

13. 
Вознесенська 

церква (дер.) 
Кін. ХVІІ ст. 

вул. 

Бориспільська, 

13 

Постанова Ради Міністрів УРСР № 

442 від 06.09.1979 р. 

14. 

Дзвіниця 

Вознесенської 

церкви (дер.) 

Кін ХVІІ ст.   -ІІ-   -ІІ- 

15. 
Вірменська 

церква (мур.) 

1869-1875 рр., 

арх. Й. Главка 

вул. Українська, 

30 

Постанова Ради Міністрів УРСР № 

442 від 06.09.1979 р. 

16. 
Міський театр 

(мур.) 

1905 р., арх. 

Ф.Фельнер, 

Г.Гельмер  

Театральна 

площа, 1 
  -ІІ- 
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Продовження додатку Б 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

17. 

Художній музей 

(адміністративний 

будинок) (мур.) 

1901 р., арх. 

Х.Гесснер 

Центральна 

площа, 10 
-ІІ-  

18. Ратуша(мур.) 

1847-1848 рр., 

арх. Радор, А. 

Мікуліч, інж. 

А. Марін 

Центральна 

площа, 1 
-ІІ-  

19. Палац Юстиції (мур.) 
1904-1906 рр., 

арх. Сковран 

вул. М. 

Грушевського, 1 
-ІІ-  

20. 

Комплекс 

Центральної площі 

(мур.) 

ХІХ-ХХ ст. 

Центральна 

площа, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

-ІІ-  

21. 

Комплекс 

Театральної площі 

(мур.) 

ХІХ-ХХ ст. 

Театральна 

площа, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

 -ІІ- 

22. 

Будинок крайового 

уряду Буковини 

(мур.) 

1871-1873 рр. 

арх. 

І.Глаубіц, 

Й.Главка 

вул. О. 

Поповича, 2 
-ІІ-  

23. 
Комплекс 

Герренгассе (мур.) 
ХІХ-ХХ ст. 

вул. О. 

Кобилянської, 1-

57, 4-44 

-ІІ-  

24. 
Комплекс 

Гауптштрассе (мур.) 
ХІХ-ХХ ст. 

вул. Головна, 4-

58, 1-79 
-ІІ- 

25. 

Комплекс 

Чернівецького музею 

народної архітектури 

та побуту (дер.) 

ХVІІ-ХХ ст. 

вул. 

Московської 

Олімпіади, 38-Б 

Постанова Ради Міністрів УРСР № 

373 від 19.07.1977 р. 
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Додаток В 

Меморіальні дошки на фасаді корпусу №1 Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 
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Додаток Ґ 

Меморіальні дошки на будинку філармонії м. Чернівців 
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Додаток Д 

Надання екскурсійних послуг іноземним туристам в архітектурному ансамблі 

колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації – об’єкті світової 

спадщини ЮНЕСКО* 

№ Країна 
Кількість туристів (осіб) Кількість екскурсій 

2015р. 2016р. 2017р. 2015-2017рр. 2015р. 2016р. 2017р. 2015-2017рр. 

1 Румунія 607 1203 1644 3454 70 102 147 319 

2 Німеччина 335 507 722 1564 33 51 82 166 

3 Ізраїль 134 198 237 569 14 35 55 104 

4 США 117 106 162 385 30 27 75 132 

5 Молдова 115 370 309 794 17 26 25 68 

6 Польща 128 440 1152 1720 21 29 69 119 

7 Австрія 62 409 415 886 9 23 28 60 

8 Канада 55 68 277 400 11 13 28 52 

9 Туреччина 26 17 29 72 6 9 8 23 

10 Італія 36 44 46 126 4 13 15 32 

11 Китай 34 46 82 162 6 6 10 22 

12 Нідерланди 29 19 16 64 7 8 6 21 

13 Франція 24 101 176 301 15 19 19 53 

14 Росія 16 30 41 87 7 10 13 30 

15 Австралія 14 5 34 53 5 3 6 14 

16 Японія 23 76 54 153 2 5 5 12 

17 Литва 40 2 19 61 3 1 5 9 

18 Білорусь 22 37 110 169 3 2 5 10 

19 Словаччина 2   19 21 1   3 4 

20 Нова Зеландія     5 5     2 2 

21 Португалія 2   9 11 1   1 2 

22 Швейцарія 4 16 23 43 2 5 6 13 

23 Грузія 4 5 10 19 2 2 3 7 

24 Бельгія 4 3 9 16 2 1 8 11 

25 Норвегія 10 15 5 30 4 5 1 10 

26 Вірменія 5 6 4 15 1 2 2 5 

27 Іспанія 5 14 9 28 2 4 4 10 

28 Англія 6 9 59 74 3 6 8 17 

29 Чехія 10 75 103 188 4 13 7 24 

30 Аргентина 7   76 83 1   2 3 

31 Греція 2 4 5 11 1 2 2 5 

32 Індія 3 7 4 14 1 2 2 5 

33 Латвія 2 8 3 13 1 2 1 4 

34 Південна Корея   3 12 15   2 2 4 

35 Хорватія 3   1 4 1   1 2 

36 Словенія   2 67 69   1 2 3 

37 Швеція   26 1 27   4 1 5 
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№ Країна 2015р. 2016р. 2017р. 2015-17рр. 2015р. 2016р. 2017р. 2015-17рр. 

38 Мексика 13   1 14 2   1 3 

39 ПАР     7 7     2 2 

40 
Саудівська 

Аравія 
    1 1     1 1 

41 Кіпр     2 2     1 1 

42 Болгарія 26   66 92 2   9 11 

43 Данія   5 4 9   2 1 3 

44 Гана     3 3     1 1 

45 Азербайджан     6 6     2 2 

46 Угорщина 47   65 112 2   8 10 

47 Таїланд     11 11     1 1 

48 Сербія 1   58 59 1   3 4 

49 Бразилія 9 6 7 22 3 2 2 7 

50 Шотландія 15 12   27 1 2   3 

51 Фінляндія   1   1   1   1 

52 Єгипет 1 3   4 1 2   3 

53 Естонія   2   2   1   1 

54 Туніс   1   1   1   1 

55 Іран   4   4   1   1 

56 В'єтнам   12   12   1   1 

57 Чилі    2   2   1   1 

58 Ірландія   2   2   1   1 

59 Чорногорія 11     11 1     1 

60 Узбекистан 2     2 1     1 

61 Індонезія 2     2 1     1 

62 Йорданія 1     1 1     1 

  Всього 2014 3921 6180 12115 306 448 691 1445 

* За даними культурно-історичну центру ЧНУ.  
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Додаток Е 

Туристичні об’єкти вірменської громади м. Чернівців та оцінка їхньої туристичної атрактивності 

№ 
п/п 

Туристичні об'єкти Адреса 
Оцінка, 

бали 

1 2 3 4 

1.1. 
І. Пам'ятки архітектури та історії:  
Вірменська церква Святих Апостолів Петра і Павла - пам'ятка архітектури національного значення; 
побудована в 1869 - 1875 рр.; архітектор Й.Главка 

 
вул. Українська, 30 

10 

1.2. 
Ратуша - пам'ятка архітектури національного значення, в якій урядував бургомістр-вірменин Якоб 
рицар фон Петрович 

Центральна площа, 1 10 

1.3. 
Зал музичного товариства (Філармонія), одним із засновників якого був і де виступав Кароль 
Мікулі 

площа Філармонії 5 

1.4. Костьол Воздвиження Святого Хреста з вірменським вівтарем Святого Григорія вул. Головна, 20 5 

1.5. Гімназія, в якій навчався Кароль Мікулі вул. М. Емінеску, 1 4 

1.6. Колишній готель Якоба фон Мікулі "Молдавія" вул. Головна, 14 2 

1.7. Колишня вірменська бурса та парохіяльний дім вул. Вірменська, 16 2 

1.8. 

Колишні будинки:  
а) Ігнація Симовича 

 
вул. Українська, 21 

1 

б) Михайла Богосєвича вул. Українська, 28 1 

в) Якоба Петровича вул. Українська, 51 2 

г) Каетана Стефановича вул. Я.Петровича, 1 2 

ґ) родини Вартановичів вул. Вірменська, 14 2 

д) родини Вартарасєвичів вул. Вірменська, 30 1 

е) Стефана Стефановича вул. Головна, 133 2 

є) Крістофа Петровича вул. Головна, 29 2 

 
2.1. 

ІІ. Пам’ятники:  
Пам’ятник Якобу фон Петровичу 

сквер на розі вулиць Руської 
й Якоба фон Петровича 

3 

 
3.1. 

ІІІ. Вулиці:  
вул. Вірменська 

 
вул. Вірменська 

2 

3.2. провулок Вірменський провулок Вірменський 1 

3.3. вул. Якоба фон Петровича вул. Я.Петровича 2 
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1 2 3 4 

3.4. вул. Кароля Мікулі вул. К.Мікулі 2 

4.1. 
IV. Національно-культурні товариства:  
Вірменське Національно-культурне товариство "Аревік" 

вул. Українська, 30 3 
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Додаток Ж 

Туристичні об’єкти єврейської громади м. Чернівці та оцінка їхньої туристичної атрактивності 

№ п/п Туристичні об'єкти Адреса 
Оцінка, 

бали 

1 2 3 4 

1.1. 
І. Пам'ятки архітектури та історії:  
Ратуша - пам'ятка архітектури національного значення, в якій урядували бургомістри-євреї Едуард Райс 
та Сало Вайсельбергер 

Центральна площа, 1 10 

1.2. Єврейський Народний Дім Театральна площа, 5 5 

1.3. Синагога Бейн-Тфіла Беньямін - центральна синагога м. Чернівці (постійнодіюча) вул. Л.Кобилиці, 53 5 

1.4. Синагога Мордко і Тойнбі Корн - головна синагога Буковини вул. Садовського, 11 5 

1.5. Велика синагога Садгори (архітектурний ансамбль) - колишня резиденція "чудодійного рабина" вул. Моріса Тореза 5 

1.6.  Колишній Темпль вул. Університетська, 10 3 

1.7. Колишній Тойнблі Галле вул. Турецька, 10 3 

1.8. Колишня "Велика синагога" (ді Гроссе Шіл) вул. Синагоги, 31 3 

1.9. Колишня синагога "Хевра тегілім" вул. Синагоги, 23 1 

1.10. Колишній ритуальний Дім Суботи "Максіке-Шаббат" вул. Синагоги, 18 1 

1.11. Колишня синагога "Реб Хаїм Черновіцер" вул. Гагаріна, 14 1 

1.12. 
Зал музичного товариства (філармонія), в якому виступали Сіді Таль, Йозеф Шмідт, Антон Рубінштейн та 
ін. 

площа Філармонії 5 

1.13. Колишній будинок Бенно Штраухера вул. О.Кобилянської, 3 2 

1.14. 

Будинки, в яких жили:  
а) Йосиф Бург - письменник, почесний громадянин Чернівців (меморіальна дошка з барельєфом), 

 
вул. А.Шептицького, 13 

2 

б) Мойсей Альтман - письменник (меморіальна дошка з барельєфом), вул. О.Кобилянської, 23 2 

в) Елієзер Штейнбарг - письменник (меморіальна дошка з барельєфом), вул. Е.Штейнбарга, 19 2 

г) Роза Ауслендер - поетеса (меморіальна дошка) вул. П.Сагайдачного, 57 1 

ґ) Пауль Целан - поет (меморіальна дошка) вул. О.Богомольця, 10 1 

д) Яків Кіршенблат - професор (меморіальна дошка з портретом вул. О.Доброго, 15 2 

е) Ервін Чаргафф - біохімік, публіцист (меморіальна дошка з портретом) вул. 28 червня, 20 2 

є) Моше Шніцер (момеріальна дошка з портретом) вул. О.Радищева, 8 2 

ж) Олександр Мангейм - хірург, професор (меморіальна дошка з портретом) вул. І.Котляревського, 9 2 
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1.14. 
з) Йосип Ельгісер - композитор, піаніст, володар Золотої медалі ЮНЕСКО (меморіальна дошка) вул. І.Вільде, 14 1 

и) Борис Шварцман (Борін) - народний артист України (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Я.Петровича, 7 2 

1.15. Гімназія, в якій навчався Манфред Штерн вул. М.Емінеску, 1  4 

 
2.1. 

ІІ. Пам'ятники та пам'ятні місця:  
Пам'ятник Паулю Целану 

 
сквер по вул. Головній, 
111-113 

3 

2.2. Пам'ятник Розі Ауслендер площа Пресвятої Марії 3 

2.3. Пам'ятник - меморіал " В пам'ять про євреїв - в'язнів Чернівецького гетто 1941 року” 
сквер по вул. 
П.Сагайдачного, 24 

3 

2.4. Пам'ятна плита "В пам'ять про євреїв - в'язнів Чернівецького гетто 1941 року” площа Пресвятої Марії 2 

2.5. 
Дві меморіальні дошки на пам'ять про жертви Чернівецького гетто, в якому в 1941 році було ув'язнено 50 
тис. євреїв 

вул. Гагаріна, 10  
вул. Головна, 1 

1  
1 

2.6. 
Меморіальна дошка - подяка від євреїв Чернівців примару (мерові) міста Т.Поповичу (з портретом), який " 
врятував 19600 євреїв від … можливої смерті" 

вул. М.Заньковецької, 6 2 

2.7. Знак місту-побратиму Чернівців - м. Назарет Ілліт Центральна площа 1 

2.8.  Єврейське кладовище (заповідник) вул. Зелена 4 

2.9 Пам'ятний камінь буковинським євреям, які загинули в роки голокосту (1941-1945) вул. Челюскінців, 2 2 

 
3.1. 

ІІІ. Соціальні заклади:  
Колишня єврейська школа "Сафа-орт" 

 
вул. Е.Штейнбарга, 2 

1 

3.2. Колишня єврейська школа "Сафа іврія" вул. Синагоги, 6 1 

3.3. Сучасна спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з вивченням єврейського етнокультурного компоненту вул. Шкільна, 2 3 

3.4. Колишній єврейський шпиталь вул. Синагоги-Гагаріна 1 

3.5. Колишній державний єврейський театр вул. Лесі Українки, 14 2 

3.6. Колишній єврейський сиротинець  вул. І.Богуна, 24 2 

3.7. Музей історії та культури євреїв Буковини Театральна площа, 5 3 

3.8. Літературний центр імені Пауля Целана "Paul Celan Literaturzentrum" вул. О.Кобилянської, 51 3 

3.9. Музей Буковинської діаспори вул. Й.Главки, 1А 3 
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Продовження додатку Ж 

 
4.1. 

IV. Вулиці:  
вул. Синагоги 

 
вул. Синагоги 

2 

4.2. вул. Елієзера Штейнбарга вул. Е. Штейнбарга 2 

4.3. вул. Шолом Алейхема вул. Ш.Алейхема 2 

4.4. вул. Сіді Таль вул. Сіді Таль 2 

4.5. вул. Пауля Целана вул. П.Целана 2 

4.6. вул. Едуарда Райса (меморіальна дошка) вул. Е.Райса 2 

4.7. вул. Манфреда Штерна вул. М.Штерна 2 

 
5.1. 

V. Національно-культурні товариства:  
Єврейська громада Буковини 

 
площа Театральна, 5 

3 

5.2. "Мир - Ассалам" вул. Садовського, 11 3 

5.3. Єврейської культури ім. Е.Штейнбарга  площа Театральна, 5 3 

5.4. Єврейський громадсько-культурний фонд площа Театральна, 5 3 

5.5. Благодійний фонд "Хесед Шушана" вул. Челюскінців, 2 3 
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Додаток З 

Туристичні об’єкти німецької і австрійської громади м. Чернівців та оцінка їхньої туристичної атрактивності 

№ п/п Туристичні об'єкти Адреса 
Оцінка, 

бали 

1 2 3 4 

1.1. 
І Пам'ятки архітектури та історії:  
Архітектурний ансамбль колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації - об'єкт Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО (з 2011 р.); побудований у 1864-1882 рр.; архітектор Й.Главка. 

вул. М.Коцюбинського, 2 25 

1.2. 
Міська ратуша - пам'ятка архітектури національного значення; побудована в 1843 -1848 рр.; 
архітектори Радор, А. Мікуліч 

Центральна площа, 1 10 

1.3. 
Міський театр - пам'ятка архітектури національного значення; побудований у 1905 р.; архітектори 
Ф.Фельнер, Г.Гельмер 

Театральна площа, 1 10 

1.4. 
Палац Юстиції - пам'ятка архітектури національного значення; побудований у 1904-1906 рр.; архітектор 
Ф.Сковран 

вул. М.Грушевського, 1 10 

1.5. 
Будинок крайового уряду Буковини - пам'ятка архітектури національного значення; побудований у 
1871-1873 рр.; архітектори І.Глаубіц, Й.Главка. 

вул. О.Поповича, 2 10 

1.6. 
Художній музей (адміністративний будинок) - пам'ятка архітектури національного значення; 
побудований у 1901 р.; архітектор Х.Гесснер. 

Центральна площа, 10 10 

1.7. Комплекс Центральної площі - пам'ятка архітектури національного значення; ХІХ-ХХ ст. Центральна площа, 2-9 15 

1.8. Комплекс Театральної площі - пам'ятка архітектури національного значення; ХІХ-ХХ ст. Театральна площа, 2-7 15 

1.9. Комплекс Герренгассе - пам'ятка архітектури національного значення; ХІХ-ХХ ст. 
вул. О.Кобилянської, 1-
57, 4-44 

20 

1.10. Комплекс Гауптштрассе - пам'ятка архітектури національного значення; ХІХ-ХХ ст. вул. Головна, 4-58, 1-79 20 

1.11. Костьол Воздвиження Святого Хреста; побудований у 1787-1814 рр. вул. Головна, 20 5 

1.12. Костьол Серця Ісуса; споруджений у 1894 р.; архітектор Й.Ляйтнер вул. Бахрушина 5 

1.13. Німецький Народний Дім; збудований у 1908-1910 рр.; архітектор Г.Фріч, інженер Е.Мюллер вул. О.Кобилянської, 53 5 

1.14. Залізничний вокзал; збудований у 1906-1909 рр.; архітектор М.Еллінг вул. Гагаріна, 38 4 

1.15. Поштамт вул. Поштова, 6 4 

1.16. Колишня німецька кірха вул. Університетська, 23 1 

1.17. Адміністративний будинок; збудований у кінці ХІХ ст. вул. Кафедральна, 4 2 

1.18. Колишні пішохідні казарми; збудовані в середині ХІХ ст. вул. Головна, 119 3 
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Продовження додатку З 

1 2 3 4 

1.19. Колишнє австрійське консульство вул. Заньковецької, 11 2 

1.20. Колишнє німецьке консульство вул. О.Кобилянської, 16 2 

1.21. Колишня німецька переселенська комісія вул. Університетська, 34 2 

1.22. Колишній будинок Буковинського крайового сейму; збудований у 1875-1918 рр. вул. А.Шептицького, 10 1 

1.23. Готель Брістоль (BRISTOL); збудований на початку ХХ ст. площа Філармонії, 11 3 

1.24. "Будинок-корабель"; збудований на поч. ХХ ст.; архітектор Е.Папст вул. Головна, 25 4 

1.25. Генеральський дім; побудований у 1780 р. - перший кам'яний будинок у Чернівцях вул. Шкільна, 1 3 

1.26. 

Колишні будинки:  
а) Раймунда Фрідріха Кайндля ( меморіальна дошка) 

 
вул. Т.Шевченка, 94 

2 

б) Георга Дроздовського (меморіальна дошка) вул. Т.Шевченка, 42 2 

1.27. 

Будинки, в яких жили:  
а) Фердинанд Ціглауер фон Блюменталь 

 
вул. О.Кобилянської, 27 

2 

б) Теодор Гартнер вул. В.Маяковського, 15 1 

 
2.1. 

ІІ. Пам'ятники та пам'ятні місця:  
Пам'ятник Цісарю Австрії Францу Йозефу І; сучасна споруда; скульптори С.Іванов, В.Цісарик. 

Сквер по вул. 
Бахрушина 

3 

2.2. Пам'ятник "Харитська група" (на території дитячої лікарні); споруджений у 1910 р.; скульптор Т.Штундль вул. Буковинська, 4 3 

2.3. 
Напис німецькою мовою на цоколі частково уцілілого пам'ятника полеглим солдатам 41-го піхотного полку; 
споруджений у 1902 р.; скульптор О.Ласке. 

вул. Головна, 50 2 

2.4. 
Пам'ятний знак на честь 200-літнього ювілею медичного коледжу з глибокою вдячністю і шаною тим, хто 
започаткував цей навчальний заклад у Чернівцях у 1811 році як акушерську школу. 

вул. Героїв Майдану, 60 1 

2.5. Поховання німців на Руському цвинтарі вул. Зелена 2 

2.6. Поховання німців на цвинтарі мікрорайону Роша вул. Лозівська 1 

2.7. Знак австрійському місту-побратиму Чернівців – м. Клагенфурт Центральна площа 1 

 
3.1. 

ІІІ. Соціальні заклади:  
Перша німецька окружна нормальна школа в м. Чернівцях 

 
вул. Шкільна, 4 

2 

3.2. Колишня німецька гімназія (перша державна гімназія м. Чернівців) вул. М.Емінеску, 1 4 

3.3. Колишня православна вища реальна школа; збудована в 1869-1870 рр. (пам'ятка архітектури) вул. Головна, 87 3 

3.4. Колишня комунальна школа для хлопців; збудована в ІІ пол. ХІХ ст. вул. Головна, 107 2 

3.5. Колишня німецька бурса вул. Челюскінців, 8 1 
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Продовження додатку З 

1 2 3 4 

3.6. Акушерська школа (сучасний медичний коледж), заснована в 1811 р. вул. Героїв Майдану, 60 3 

3.7. 
Колишні сільськогосподарська крайова середня школа, пологовий будинок; збудовано в 1897 р.; 
архітектор Е.Кольбенгайер (пам'ятка архітектури) 

вул. Головна, 129 4 

3.8. Колишній німецький університет, відкритий у 1875 р. вул. Університетська, 28 5 

3.9. 

Лікарні:  
а) сучасна обласна  

 
вул. Буковинська, 2 

1 

б) дитяча вул. Буковинська, 4 2 

3.10. 

Колишні друкарні:  
а) друкарня Рудольфа Екгардта  

 
Соборна площа, 3  

2 

б) друкарня "Австрія" вул. Шіллера, 5 2 

3.11. Зал музичного товариства (філармонія); збудований у 1878 р.; архітектор В.Грекул площа Філармонії 5 

3.12. Музей Георга Дроздовського вул. О.Кобилянської, 53 2 

3.13. "Кафе Шіллер" вул. Ф.Шіллера, 7 1 

 
4.1. 

IV. Вулиці:  
вул. Йоганна Вольфганга фон Гете 

 
вул. Й.Гете 

1 

4.2. вул. Фрідріха Шіллера вул. Шіллера 1 

4.3. вул. Людвіга ван Бетховена вул. Л.Бетховена 1 

4.4. вул. Віденська вул. Віденська 1 

4.5. вул. Вольфганга-Амадея Моцарта вул. В.-А. Моцарта 1 

 
5.1. 

V. Національно-культурні товариства:  
Чернівецьке обласне товариство австрійсько-німецької культури 

 
вул. О.Кобилянської, 53 

3 

5.2. Чернівецька молодіжна організація німецької молоді в Україні "Буковинський фенікс" вул. О.Кобилянської, 53 2 

5.3. Центр економічних досліджень ім. Йозефа Шумпетера вул. Кафедральна, 2 2 

5.4.  Австрійська бібліотека вул. Лесі Українки, 23 3 

5.5. Центр німецькомовних студій "Gedankendach" вул. Коцюбинського, 2 3 
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Додаток И 

Туристичні об’єкти польської громади м. Чернівців та оцінка їхньої туристичної атрактивності 

№ п/п Туристичні об’єкти Адреса 
Оцінка, 

бали 

1 2 3 4 

1.1. 
І. Пам'ятки архітектури та історії:  
Міська ратуша – пам'ятка архітектури національного значення, в якій урядував бургомістр-поляк Антон 
Кохановський 

Центральна площа, 1 10 

1.2. Польський Народний Дім; заснований у 1902 р. вул. О.Кобилянської, 36 5 

1.3. Костьол Воздвиження Святого Хреста; побудований у 1787-1814 рр. вул. Головна, 20 5 

1.4. Костьол Найсвятішого Серця Ісуса; споруджений у 1894 р.; архітектор Й.Ляйтнер вул. Бахрушина 5 

1.5. Колишній будинок Антона Кохановського Центральна площа, 5 4 

1.6. Колишнє польське консульство вул. Вірменська, 14 2 

1.7. Колишнє польське консульство вул. Й.Главки, 12 2 

1.8. Міський театр – пам'ятка архітектури національного значення Театральна площа, 1 10 

1.9. Зал музичного товариства (філармонія) площа Філармонії 5 

1.10. 

Будинки, в яких жили:  
а) Августа Кохановська (меморіальна дошка з портретом) 

 
вул. Т.Шевченка, 41 

2 

б) Клеменс Колаковський вул. Шкільна, 20 1 

 
2.1. 

ІІ. Соціальні заклади:  
Гімназія, в якій навчався Антон Кохановський 

 
вул. М.Емінеску, 

4 

2.2. Колишня польська приватна реальна гімназія вул. Вірменська, 16 2 

2.3. Колишня польська бурса ім. Адама Міцкевича вул. Братів Руснаків, 11 2 

2.4. Старий театр вул. Шкільна, 6 1 

2.5. 
Університет, у якому в 1908-1918 роках навчався і працював видатний польський фізик Войцєх Рубіновіч 
(1889-1974) (меморіальна дошка з барельєфом) 

вул. Університетська, 28 5 

2.6. Колишній польський банк вул. О.Кобилянської, 27 2 

2.7. Колишня польська читальня на Калічанці вул. Білоруська, 20 1 

2.8. Колишня польська читальня на Клокучці буд. № 630 1 

2.9. Редакція друкованого органу "Газети польської Буковини" вул. О.Кобилянської, 36 3 
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Продовження додатку И 

1 2 3 4 

3.1. 
ІІІ. Пам'ятні місця:  
Поховання поляків на Руському цвинтарі (у 53 секторі поховання і надгробний пам'ятник бургомістра Антона 
Кохановського та його родини) 

вул. Зелена 2 

3.2. Знак польському місту-побратиму Чернівців – м. Конін Центральна площа 1 

 
4.1. 

IV. Вулиці:  
вул. Антона Кохановського (меморіальна дошка) 

 
вул. А.Кохановського 

3 

4.2. вул. Адама Міцкевича вул. А.Міцкевича 2 

4.3. вул. Варшавська вул. Варшавська 1 

4.4. провулок Варшавський провулок Варшавський 1 

 
5.1. 

V. Національно-культурні товариства:  
Обласне Товариство польської культури імені Адама Міцкевича 

 
вул. О.Кобилянської, 36 

3 

5.2. Науково-дослідний Центр "Східна школа польських студій ім. Антона Кохановського" вул. Кафедральна, 2 3 
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Додаток К 

Туристичні об’єкти румунської та молдавської громади м. Чернівців та оцінка їхньої туристичної атрактивності 

№ п/п Туристичні об'єкти Адреса 
Оцінка, 

бали 

1 2 3 4 

1.1. 
І. Пам'ятки архітектури та історії:  
Миколаївська церква, зразок буковинського стилю дерев'яної архітектури - пам'ятка архітектури 
національного значення; побудована в 1607 р. 

 
вул. П.Сагайдачного, 89 

10 

1.2. Миколаївська церква - зразок архітектурного стилю неоромінеск вул. Руська, 35 5 

1.3. Міська ратуша - пам'ятка архітектури національного значення, в якій урядували примарі-румуни Центральна площа, 1 10 

1.4. Румунський народний дім; будинок придбаний у 1892 р. Центральна площа, 9 5 

1.5. 
Румунський національний палац; побудований у 1937-1940 рр. у стилі конструктивізму; архітектор 
Х.Крянге 

Театральна площа, 4 4 

1.6. Колишній попівський дім - зразок архітектурного стилю бренковінеск вул. М.Коцюбинського, 7 4 

1.7. Колишній сільськогосподарський банк - зразок румунського архітектурного стилю  вул. Університетська, 15 4 

1.8. Колишній будинок прикордонника - зразок румунського архітектурного стилю вул. Суворова, 6 4 

1.9. 
Зал музичного товариства (філармонія), одним із засновників якого був румунський композитор Тудор 
Флондор 

площа Філармонії 5 

1.10. Колишнє консульство Румунії вул. Українська, 25 2 

1.11. Генеральне консульство Румунії в м. Чернівці 
на розі вул. Шкільна,16 і 
Сучавська, 7 

2 

1.12. 

Колишні будинки:  
а) Ніколає Гурмузакі 

 
вул. Українська, 36 

 
1 

б) Арона Пумнула вул. А.Пумнула, 19 2 

в) Іона Сбєри вул. Новикова-Прибоя, 5 2 

1.13. 

Будинки, в яких жили:  
а) родина Гурмузакі (меморіальна дошка з 5 портретами) 

 
вул. Головна 15 

 
2 

б) Грігоре Нандриш вул. А.Шептицького, 1 1 

в) Сімеон Релі вул. Я.Петровича, 5 1 

г) Іон Ністор вул. О.Кобилянської, 16 2 
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1.13. 

ґ) Ґеорг Ґрігоровічі вул. Головна, 133 2 

д) Міхай Гушуляк вул. Федьковича, 9 2 

е) Віоріка Урсуляк - всесвітньовідома оперна співачка (меморіальна дошка з портретом) вул. Шевченка, 75 2 

1.14. 

Будинки, в яких працювали:  
а) Октавіан Георгіан - професор, організатор і перший головний лікар полового будинку - пам'ятки 
архітектури (меморіальна дошка з портретом) 

вул. Головна, 129 3 

б) Ісидор Бодя - перший головний лікар дитячої лікарні в Чернівцях (меморіальна дошка з портретом) вул. Буковинська, 4 2 

 
2.1. 

ІІ. Пам'ятники і пам'ятні місця:  
Пам'ятник Міхаю Емінеску (скульптор Д.Горшковський; споруджений у 2000 р.) 

Сквер на розі вулиць 
С.Бандери та 
Університетської 

3 

2.2. Погруддя Міхая Емінеску вул. А.Пумнула, 19 3 

2.3. 
Напис румунською мовою на цоколі частково уцілілого пам'ятника полеглим солдатам 41-го піхотного 
полку; споруджений у 1902 р.; скульптор О.Ласке 

вул. Головна, 50 2 

2.4. Пам'ятник Костянтину Томащуку (сучасний) парк ім. Т.Шевченка  3 

2.5. Знак румунському місту-побратиму Чернівців - м. Сучаві Центральна площа 1 

2.6. Меморіальна дошка Чіпріану Порумбеску ( з барельєфом) Центральна площа, 9 1 

2.7. Поховання румунів на Руському цвинтарі вул. Зелена 2 

2.8. Поховання румунів на цвинтарі мікрорайону Роша вул. Лозівська 1 

3.1. 
ІІІ. Соціальні заклади:  
Сучасна гімназія №6 з румунською мовою викладання (меморіальна дошка першому директору школи 
Міхаю Жару (1960-1999)) 

вул. А.Шептицького, 19 4 

3.2. Колишня окружна школа, в якій навчався М.Емінеску (меморіальна дошка) вул. Шкільна, 4 2 

3.3. 
Колишній румунський ліцей "Арон Пумнул", в якому навчався М.Емінеску (меморіальна дошка з 
барельєфом) 

вул. Емінеску, 1 4 

3.4. Колишня румунська гімназія вул. 29 Березня, 2 1 

3.5. Колишня румунська бурса вул. Шевченка, 38 2 

3.6. Колишній румунський університет (1919-1940 рр.) вул. Університетська, 28 5 
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3.7. Колишній румунський театр (міський театр – пам’ятка архітектури національного значення) площа Театральна, 1 10 

3.8. Літературно-меморіальний музей Міхая Емінеску вул. А.Пумнула, 19 3 

3.9. Румунський культурологічний центр Єудоксіу Гурмузакі вул. О.Кобилянської, 9 3 

3.10. Книгарня Міхая Емінеску вул. О.Кобилянської, 9 2 

3.11. Кафетерій Бухарест вул. О.Кобилянської, 9 1 

3.12. Редакція газети "Зоріле Буковиней" ("Zorile Bucovinei") вул. О.Кобилянської, 5 3 

3.13. Колишня бурса "Жунімя" ("Юнацтво") вул. Університетська, 33 1 

 
4.1. 

IV. Вулиці:  
вул. Міхая Емінеску 

 
вул. М.Емінеску 

2 

4.2. вул. Арона Пумнула вул. А.Пумнула 2 

4.3. вул. Олександра Доброго (Александру чел Бун); меморіальна дошка з портретом вул. О.Доброго 2 

4.4. вул. Васіле Александрі вул. В.Александрі 2 

4.5. вул. Сучавська (меморіальна дошка) вул. Сучавська 2 

4.6. вул. Румунська вул. Румунська 1 

4.7. вул. Чіпріана Порумбеску вул. Ч.Порумбеску 1 

 
5.1. 

V. Національно-культурні товариства:  
Товариство румунської культури ім. Міхая Емінеску 

 
Центральна площа, 9 

3 

5.2. Науково-педагогічна асоціація "Арон Пумнул" Центральна площа, 9 3 

5.3. "Стежарул" Центральна площа, 9 3 

5.4. "Арбороаса" Центральна площа, 9 2 

5.5. "Голгофа" Центральна площа, 9 3 

5.6. "Ісидор Бодя" Центральна площа, 9 3 

5.7. "Жунімя" Центральна площа, 9 2 

5.8. "Дім румунської мови" Центральна площа, 9 3 

5.9. "Україна - Румунія" вул. Гребінки, 3/5 3 

5.10. Центр порівняльної румунської філології ім. Г.Бостана вул. М.Коцюбинського, 2 2 

5.11. Центр румунських студій вул. М.Коцюбинського, 2 2 
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Туристичні об’єкти української громади м. Чернівців та оцінка їхньої туристичної атрактивності 

№ 
п/п 

Туристичні об'єкти Адреса 
Оцінка, 

бали 

1 2 3 4 

1.1. 

І. Пам'ятки архітектури та історії:  
Архітектурний ансамбль колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецький 
національний університет ім. Юрія Федьковича); побудований у 1864-1882 рр.; архітектор Й.Главка - з 2011 р. 
об'єкт Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО 

вул. М.Коцюбинського, 2 25 

1.2. 
Миколаївська церква, зразок буковинського стилю дерев'яної архітектури - пам'ятка архітектури 
національного значення; побудована в 1607 р. 

вул. П.Сагайдачного, 89 10 

1.3. 
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Георгіївська моностирська церква) - пам'ятка архітектури національного 
значення; побудована в 1767 р. у стилі українського бароко 

вул. Троянівська, 1 10 

1.4. Дзвіниця церкви Різдва Богородиці - пам'ятка архітектури національного значення; побудована в 1767 р.  вул. Троянівська, 1 10 

1.5. Успенська церква - пам'ятка архітектури національного значення; побудована в 1783 р. вул. Новоушицька, 2 10 

1.6. Спиродонівська цервка - пам'ятка архітектури національного значення; побудована в 1715 р. вул. Д.Квітковського, 8 10 

1.7. Дзвіниця Спиридонівської церкви - пам'ятка архітектури національного значення; побудована в 1773 р. вул. Д.Квітковського, 8 10 

1.8. Вознесенська церква - пам'ятка архітектури національного значення; побудована в кінці ХVII ст. вул. Бориспільська, 13 10 

1.9. Дзвіниця Вознесенської церкви - пам'ятка архітектури національного значення; побудована в кінці ХVII ст. вул. Бориспільська, 13 10 

1.10. 
Український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської - пам'ятка архітектури національного 
значення; побудований у 1905 р.; архітектори Ф.Фельнер, Г.Гельмер 

площа Театральна, 1 10 

1.11. 
Міська ратуша (будинок Чернівецької міської ради) - пам'ятка архітектури національного значення; 
побудована в 1847-1848 рр.; архітектори Радор, А. Мікуліч 

Центральна площа, 1 10 

1.12. 
Колишній Палац Юстиції (будинок Чернівецької ОДА і обласної ради) - пам'ятка архітектури національного 
значення; побудований у 1904-1906 рр.; архітектор Ф.Сковрон 

вул. М.Грушевського, 1 10 

1.13. Художній музей - пам'ятка архітектури національного значення; побудований у 1901 р.; архітектор Х.Гесснер Центральна площа, 10 10 

1.14. 
Комплекс Чернівецького музею народної архітектури та побуту (музей під відкритим небом) - пам'ятка 
архітектури національного значення 

вул. Московської 
Олімпіади, 38-Б 

10 

1.15. 
Колишній будинок Крайового уряду Буковини (нині Чернівецький національний університет ім. Юрія 
Федьковича) - пам'ятка архітектури національного значення; побудований у 1871-1873 рр.; архітектори 
І.Глаубіц, Й.Главка 

вул. О.Поповича, 2 10 
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1.16. Успенська церква УГКЦ, побудована в стилі українського бароко; побудована в 1820-1821 рр. вул. Руська, 28 5 

1.17. Український Народний дім (меморіальні дошки з барельєфами І.Франку, М.Черемшині) вул. Я.Петровича, 2 5 

1.18. Житловий будинок - зразок українського модерну; архітектор І.Левинський вул. Лесі Українки, 16 4 

1.19. Колишній "Братський дім" вул. П.Сагайдачного, 56 2 

1.20. 
Зал музичного товариства (філармонія), одним із засновників якого був український композитор Сидір 
Воробкевич; тут виступали М.Лисенко, С.Крушельницька, М.Менцинський, Г.Хоткевич, Н.Яремчук та 
багато інших 

площа Філармонії 5 

1.21. Колишнє консульство УНР вул. О.Кобилянської, 30 2 

1.22. Будинок, в якому розміщувалося товариство "Руська Бесіда" вул. І.Франка, 31 2 

1.23. 

Колишні будинки:  
а) Єротея Пігуляка 

 
вул. М.Драгоманова, 18 

2 

б) Володимира Ясеницького (на фасаді будинку - "Пам'ятка історії") вул. М.Горького, 9 2 

в) Степана Смаль-Стоцького (меморіальна дошка) вул. Т.Шевченка, 55 2 

г) Юстина Пігуляка (меморіальна дошка з баральєфом) вул. Т.Шевченка, 84 2 

ґ) Ольги Кобилянської (меморіальна дошка з барельєфом) - пам'ятка архітектури вул. С.Окуневської, 5 3 

д) Миколи Василька вул. Шевченка, 40 2 

е) Омеляна Поповича (меморіальна дошка) вул. Гонти, 4 2 

є) Володимира Залозецького вул. О.Кобилянської, 31 2 
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1.24. 

Будинки, в яких жили:  
а) Василь Сімович, Агенор Артимович 

 
вул. 28 червня, 52 

2 

б) Мирон Кордуба вул. Шевченка, 30 1 

в) Осип Маковей (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Б.Хмельницького, 36 2 

г) Климентина Ганкевич вул. М.Горького, 21 2 

ґ) Микола Івасюк (меморіальна дошка з барельєфом), Дмитро Дорошенко вул. Українська, 37 2 

д) Сидір Воробкевич (меморіальна дошка з барельєфом) вул. 28 червня, 36 2 

е) Ольга Кобилянська:  
- меморіальна дошка (з барельєфом)  
- меморіальна дошка 
 - меморіальна дошка  
- меморіальна дошка  
- пам’ятка архітектури 

вул. Т.Шевченка, 82  
вул. Т.Шевченка, 83 
вул. О.Ольжича, 43  
вул. Й.Главки, 18  
Центральна площа, 5 

2  
1  
2  
1  
3 

є) Антін Синявський (меморіальна дошка), Степан Трофименко (меморіальна дошка з портретом) вул. Університетська, 35 2 

ж) Володимир Ніцович, Сергій Савенко (меморіальні дошки) вул. Й.Гете, 6 2 

з) В.Сокирко (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Київська, 1 2 

и) Василь Лесин (меморіальна дошка з барельєфом) вул. М.Лисенка, 2 

і) Анатолій Самойлович (меморіальна дошка) вул. Університетська, 13 1 

ї) Олександр Пулинець (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Університетська, 12 2 

й) Анатолій Литвинчук (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Ф.Шіллера, 3 2 

к) Борис Тимощук (меморіальна дошка з барельєфом) вул. С.Бандери, 11 2 

л) Корній Товстюк (меморіальна дошка з барельєфом) вул. М.Грушевського, 6 2 

м) Юрій Федькович (меморіальна дошка з барельєфом) вул. І.Франка, 31 2 

н) Петро Драчук (меморіальна дошка з портретом) вул. О.Богомольця, 3 1 

о) Галина Янушевич (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Т.Шевченка, 13 1 

п) Володимир Залозецький (меморіальна дошка) вул. Руська, 15 2 
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1.24. 

р) Іван Козачук (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Вірменська, 18 1 

с) Михайло Івасюк (меморіальна дошка з барельєфом) вул. В.Маяковського, 40 2 

т) Назарій Яремчук (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Н.Яремчука, 10 2 

у) Борис Радзіховський (меморіальна дошка з портретом) вул. М.Горького, 7 1 

ф) Михайло Ленюк (меморіальна дошка з барельєфом) вул. Ф.Шіллера, 7 1 

х) Василь Василько (меморіальна дошка з барельєфом) вул. І.Котляревського, 9 2 

ц) Тарас Мельничук (меморіальна дошка з барельєфом) вул. О.Радищева, 4 2 

ч) Теодор Галіп (меморіальна дошка з барельєфом) вул. І.Франка, 1 2 

ш) Микола Гавалешко (меморіальна дошка з портретом) вул. М.Коцюбинського, 2 4 

щ) Олександра Лопушанська (меморіальна дошка) вул. М.Кордуби, 4 1 

1.25. 

Будинки, в яких працювали (або навчалися): 
а) Михайло Ткач (меморіальна дошка з барельєфом) 

 
вул. Ф.Шіллера, 11 

2 

б) Володимир Івасюк (меморіальна дошка з барельєфом) Театральна площа, 4 3 

в) Микола Івасюк (меморіальна дошка з барельєфом) вул. М.Гоголя, 7 2 

г) Борис Купневський (меморіальна дошка з барельєфом) вул. М.Гоголя, 7 2 

 
2.1. 

ІІ. Пам'ятники і пам'ятні місця:  
Пам'ятник Тарасу Шевченку; споруджений у 1999 р.; скульптори М.Лисаківський, П.Лемський 

 
Центральна площа 

3 

2.2. Пам'ятник Ользі Кобилянській; споруджений у 1980 р.; скульптори А. Скиба, М.Мірошниченко Театральна площа 3 

2.3. Пам'ятник Ользі Кобилянській; споруджений у 1952 р.; скульптор І.Клігер парк ім. Т.Шевченка 3 

2.4. Пам'ятник Юрію Федьковичу; споруджений 1995 р.; скульптор В.Гамаль сквер по вул. Університетська 3 

2.5. Пам'ятник Сидору Воробкевичу; споруджений у 1991 р.; скульптор М.Лисаківський сквер по вул. М.Коцюбинського, 7 3 

2.6. Пам'ятник Євгену Гакману; споруджений у 2006 р.; скульптор М.Мірошниченко вул. Головна, 85 3 

2.7. Пам'ятник Осипу Маковею; споруджений у 1990-их роках вул. Горького, 23 3 

2.8. Пам'ятник Костянтину Томащуку парк ім. Т.Шевченка 3 

2.9. Пам'ятник Назарію Яремчуку с. Годилів (на цвинтарі) 3 

2.10. 
Пам'ятник літописцям Русі-України, подвижникам українського письменства; споруджений у 
2004 р.; скульптор В.Гамаль 

сквер на розі вул. Лесі Українки та 
І.Котляревського 

3 
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Продовження додатку Л 

1 2 3 4 

2.11. 
Пам'ятник "Героям Буковинського куреня" (1918 р., 1941-1944 рр.); споруджений у 1995 р.; скульптор 
І.Салевич 

сквер на розі вул. 
Руської і Садовського 

3 

2.12. 
Напис українською мовою на цоколі частково уцілілого пам'ятника полеглим солдатам 41-го піхотного 
полку; споруджений у 1902 р.; скульптор О.Ласке 

вул. Головна, 50 2 

2.13. 
Пам'ятний знак Рішення Буковинського народного віча про державне самовизначення і прилучення 
української частини Буковини до України 

Театральна площа, 4 2 

2.14. 
Пам'ятний знак про діяльність Українського крайового комітету - повноважного органу влади 
Західноукраїнської держави на Буковині 

вул. Кафедральна, 2 2 

2.15. 
Пам'ятний знак про повстання солдатів-буковинців румунської армії проти загарбання Північної Буковини 
королівською Румунією  

вул. Головна, 119 2 

2.16. Поховання українців на Руському цвинтарі вул. Зелена 2 

2.17. Поховання українців на Чернівецькому цвинтарі у Годилові с. Годилів 2 

 
3.1. 

ІІІ. Соціальні заклади:  
Колишня українська гімназія - пам'ятка архітектури й історії (меморіальна дошка Д.Загулі) 

 
вул. Д.Загула, 8 

5 

3.2. Колишня українська бурса ім. Осипа Федьковича (меморіальна дошка Д.Загулі)  вул. Ю.Федьковича, 16 3 

3.3. Гімназія, в якій навчався Сидір Воробкевич вул. М.Емінеску, 1 4 

3.4. Колишня окружна школа, в якій навчався Ю.Федькович вул. Шкільна, 4 1 

3.5. Український університет (з 1940 р.) імені Юрія Федьковича (меморіальна дошка з барельєфом Івана Франка) 
вул. Університетська, 
28 

5 

3.6. Старий театр вул. Шкільна, 6 1 

3.7. 
Колишній готель "Під чорним орлом", в якому жив Юрій Федькович (меморіальна дошка з барельєфом) - 
пам'ятка архітектури 

Центральна площа, 7 3 

3.8. Чернівецький обласний коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича чотири корпуси 2 

3.9. 
Чернівецький педагогічний коледж імені Осипа Маковея (меморіальна дошка з барельєфом О.Маковея, 
який тут працював) 

вул. М.Горького, 23 2 

3.10. Дитяча художня школа імені Миколи Івасюка вул. М.Гоголя, 7 2 

3.11. 
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича - пам'ятка архітектури ( колишня 
православна вища реальна школа); збудована в 1869-1870 рр. 

вул. Головна, 87 3 
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Продовження додатку Л 

1 2 3 4 

 
4.1. 

IV. Вулиці:  
Вулиця Тараса Шевченка (меморіальна дошка з барельєфом Великого кобзаря) 

 
вул. Т.Шевченка 

2 

4.2. Вулиця Андрея Шептицького (меморіальна дошка з барельєфом Андрея Шептицького) вул. А.Шептицького 2 

4.3. Вулиця Євгенія Гакмана (меморіальна дошка з барельєфом Євгенія Гакмана) вул. Є.Гакмана 2 

4.4. Вулиця Юрія Федьковича (меморіальна дошка) вул. Ю.Федьковича 2 

4.5. Вулиця Петра Сагайдачного (меморіальна дошка) вул. П.Сагайдачного 2 

4.6. Вулиця Олега Ольжича (меморіальна дошка з барельєфом) вул. О.Ольжича 2 

4.7. Вулиця Ольги Кобилянської вул. О.Кобилянської 2 

4.8. Вулиця Івана Франка вул. І.Франка 2 

4.9. Вулиця Омеляна Поповича вул. О.Поповича 2 

4.10. Вулиця Мирона Кордуби вул. М.Кордуби 2 

4.11. Вулиця Лесі Українки вул. Лесі Українки 2 

4.12. Вулиця Сидора Воробкевича вул. С.Воробкевича 2 

4.13. Вулиця Дмитра Загули вул. Д.Загули 2 

4.14. Вулиця Володимира Залозецького  вул. В.Залозецького 2 

4.15. Вулиця Павла Чубинського вул. П.Чубинського 1 

4.16. Вулиця Володимира Винниченка вул. В.Винниченка 1 

4.17. Вулиця Богдана Хмельницького вул. Б.Хмельницького 1 

4.18. Вулиця Дмитра Вишневецького вул. Д.Вишневецького 1 

4.19. Вулиця Ірини Вільде вул. І.Вільде 2 

4.20. Вулиця Миколи Гоголя вул. М.Гоголя 1 

4.21. Вулиця Михайла Грушевського вул. М.Грушевського 2 

4.22. Вулиця Михайла Драгоманова вул. М.Драгоманова 1 

4.23. Вулиця Марії Заньковецької вул. М.Заньковецької 1 

4.24. Вулиця Володимира Івасюка вул. В.Івасюка 2 

4.25. Вулиця Павла Каспрука вул. П.Каспрука 2 
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1 2 3 4 

4.26. Вулиця Дениса Квітковського вул. Д.Квітковського 1 

4.27. Вулиця Івана Котляревського вул. І.Котляревського 1 

4.28. Вулиця Михайла Коцюбинського вул. М.Коцюбинського 1 

4.29. Вулиця Миколи Лисенка вул. М.Лисенка 2 

4.30. Вулиця Осипа Маковея вул. О.Маковея 2 

4.31. Вулиця Івана Миколайчука вул. І.Миколайчука 2 

4.32. Вулиця Руська вул. Руська 2 

4.33. Вулиця Василя Сімовича вул. В.Сімовича 2 

4.34. Вулиця Григорія Сковороди вул. Г.Сковороди 1 

4.35. Вулиця Степана Смаль-Стоцького вул. С.Смаль-Стоцького 2 

4.36. Вулиця Українська вул. Українська 2 

4.37. Вулиця Романа Шухевича вул. Р.Шухевича 1 

4.38. Вулиця Назарія Яремчука вул. Н.Яремчука 2 

 
5.1. 

V. Музеї та пам'ятки і заклади українського народного та професійного мистецтва:  
Чернівецький обласний краєзнавчий музей 

 
вул. О.Кобилянської, 28 

4 

5.2. Літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської вул. С.Окуневської, 5 3 

5.3. Літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича Соборна площа, 10 3 

5.4. Чернівецький меморіальний музей Володимира Івасюка вул. В.Маяковського, 40 3 

5.5. Чернівецький обласний художній музей Центральна площа, 10 4 

5.6. Музей Буковинської діаспори вул. Й.Главки, 1 А 3 

5.7. Музей етнографії та стародавньої історії вул. М.Коцюбинського, 2 3 

5.8. Чернівецький етнографічний музей "Дивотвір" вул. Лесі Українки, 29 3 

5.9. Творчі колективи Філармонії площа Філармонії 5 

5.10. Колективи художньої самодіяльності клубних установ і організацій клубні установи 5 

5.11. Бібліотеки міста бібліотеки 5 
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Додаток М 

Країни – партнери підприємств м.Чернівців у зовнішній торгівлі товарами  

(за 2011-2016 рр.)* 

           (тис. дол. США) 

Країни Експорт імпорт 

Усього 477031,9 591671,2 

Австралія 0,4 -  

Австрія 1249,0 3702,4 

Азербайджан 9315,4 42,0 

Албанія 146,7 - 

Алжир 30,1 - 

Антигуа і Барбуда 0,9 - 

Аргентина  - 6,5 

Афганістан 14512,4 -  

Беліз 4,8 -  

Бельгія 328,9 6576,8 

Білорусь 56821,6 8722,1 

Болгарія 2110,8 4187,7 

Боснія і Герцеговина 1857,1 81,2 

Бразилія 247,3 492,6 

Велика Британія 5103,2 11161,4 

Віргінські острови Британії 3,7 -  

В'єтнам 121,5 542,5 

Вірменія 3888,6 -  

Гана 2,6 -  

Гондурас -  11,1 

Гонконг 3,7 356,1 

Греція 3382,0 2557,8 

Грузія 1093,1 5,1 

Данія 494,2 207,9 

Естонія 635,3 9021,0 

Ефіопія -  6,8 

Єгипет 2496,4 60,7 

Ізраїль 1234,8 218,9 

Індія 7590,2 3167,1 

Індонезія  - 191,5 

Ірак 1357,9 -  

Іран 11973,3 287,7 

Ірландія 7,8 940,1 

Ісландія 53,1 292,5 

Іспанія 808,7 4979,2 

Італія 26275,8 23723,2 

Йорданія 983,7 -  

Казахстан 4582,9 401,3 
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                                                                     Продовження додатку М 

Країни Експорт Імпорт 

Камбоджа -  5,6 

Камерун  - 376,1 

Канада 343,8 415,5 

Киргизстан 392,7 72,9 

Китай 534,6 58684,2 

Кіпр 193,3 1,0 

Колумбія -  176,3 

Конго -  50,6 

КНДР -  0,9 

Корея 435,6 8899,8 

Коста-Ріка -  15,3 

Кувейт 157,0 -  

Латвія 591,4 1091,7 

Литва 4512,3 3149,4 

Ліван 1346,7 - 

Лівія 96,0  - 

Люксембург 11,0  - 

Македонія 854,0 82,4 

Малайзія 236,2 136,4 

Марокко -  65,0 

Мексика -  182,8 

Молдова 9700,5 5857,3 

Нігерія 6,2 53,2 

Нідерланди 8675,9 3864,2 

Німеччина 53399,5 37922,1 

Нова Зеландія  - 131,7 

Нова Каледонія 29,1 -  

Норвегія 29,0 27,9 

ОАЕ 435,7 376,1 

Пакистан 88,7 11620,8 

Панама 1,0 2,8 

Перу -  34,9 

ПАР 12,3 17,5 

Польща 12747,2 60540,4 

Португалія 66,0 223,7 

Росія 107159,8 29935,1 

Румунія 86472,4 103794,1 

Сальвадор  - 0,5 

Саудівська Аравія 104,3 22,6 

Сент-Вінсент і Гренадіни 41,4 -  

Сербія 223,1 40,9 

Сирія  - 9831,2 

Сінгапур 0,8 -  

Словаччина 1728,1 2578,9 
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                                                                Продовження додатку М 

Країни Експорт Імпорт 

Словенія 27,0 678,4 

Судан 7,5 -  

США 7199,0 2688,5 

Таджикистан 149,7 -  

Таїланд 0,2 2144,2 

Тайвань 154,1 4941,1 

Туреччина 11605,1 107614,4 

Туркменістан 757,3 -  

Уганда  - 16,2 

Угорщина 291,1 26741,8 

Узбекистан 164,2 4045,0 

Філіппіни  - 200,0 

Фінляндія 14,9 524,8 

Франція 4434,3 8659,9 

Хорватія 10,0 17,8 

Чехія 698,2 5473,1 

Чилі -  6,9 

Чорногорія 217,6 -  

Швейцарія 204,0 1444,9 

Швеція 12,3 2408,2 

Шрі-Ланка -  172,1 

Японія 0,2 2111,9 

  * Складено за статистичними збірниками “Чернівці в цифрах”, 

                       2011-2016 рр. 
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Додаток Н.1 

Міжнародна туристична виставка ITB Berlin в  

м. Берлін (Німеччина). 
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Додаток Н.2 

Travel Show  TT Warsaw  

в  м. Варшава (Польща) 

З 23 по 25 листопада 2017 року місто Чернівці  було представлене на 25-ій  міжнародній   

туристичній виставці-ярмарку Travel Show  TT Warsaw в м. Варшава (Польща). 
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Додаток Н.3 

Міжнародний Румунський туристичний ярмарок «TTR-2017» м. Бухарест (Румунія) 
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Додаток О 

Народні дома в м. Чернівці 
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Додаток П 

Меморіальні дошки, встановлені на фасадах Народних домів м. Чернівців 
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Додаток Р 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Джаман В. Етнічна структура населення центрального регіону України 

(територіальні особливості на прикладі Черкаської області) / В. Джаман, Я. 

Джаман // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 16 (1). – Харків: 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 71-81. 

(Особистий внесок автора: запропоновано і апробовано методику бальної 

(кількісної) оцінки територіальної поширеності й рейтингової значимості 

етнічних груп населення). 

2. Джаман В. Чернівецький національний університет – центр 

міжнародного ділового туризму / В. Джаман, Я. Джаман, Г. Навроцька // 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. 

В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – 2015. – № 2 (вип. 39). 

– С. 101-105. (Особистий внесок автора: проаналізовані міжнародні наукові 

та освітні зв’язки Чернівецького національного університету як одного з 

напрямів ділового туризму і можливості розвитку етнічного пізнавального 

туризму). 

3. Джаман Я. В. Формування поліетнічного простору великого міста 

як передумови розвитку етнотуризму (на прикладі Чернівців) / Я. В. Джаман // 

Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775-776: Географія. – С. 168-177. 

4. Dzhaman Ja. V. Chernivtsi as a tourism development center / Ja. V. 

Dzhaman // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових 

праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 762-763. – С. 145-148. 

5. Dzhaman Ya. Ethnic Tourism: the Problem of Conceptual Terminology 

and Methodical Approaches to Social-Geographic Studies / Ya. Dzhaman // Часопис 

соціально-економічної географії. – Вип. 20 (1). – 2016. – С. 143-148. 
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Статті в наукових періодичних виданнях інших держав 

6. Джаман В. А. Этническая структура населения Украины и ее 

динамика в период становления государственной независимости / В. А. 

Джаман, Я. В. Джаман, П. В. Мручковский // География в школе. – 2014. – № 

8. – С. 26-35. (Особистий внесок автора: проаналізовано територіальні 

особливості динаміки етнічної різноманітності населення України в період 

становлення державної незалежності). 

7. Dzhaman V. Technical approaches to the geographical investigations of 

the dynamics of socio-economic condition of the rural settlements during the 

transition period (based on the example of Ivano-Frankivsk region, Ukraine) / V. 

Dzhaman, I. Kovbas, Ja. Dzhaman // Lucrarile Seminarului Geografic “Dimitrie 

Cantemir”. – 2015. – Vol. 39, №1. – P. 99-108. (Особистий внесок автора: 

розглянуті методичні підходи суспільно-географічних досліджень динаміки 

соціально-економічного становища поселень, структура і проблеми 

зайнятості населення). 

8. Theoretical-Methodological Basis for Studying the Preconditions of 

Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of Chernivtsi City, 

Ukraine / [Rudenko V. P., Dzhaman V. O., Buchko Zh. I., Dzhaman Ya. V., 

Mruchkovskyy P. V.] // Journal of Settlements and Spatial Planning. – 2016. – Vol. 

7, № 2. – P. 157-165. (Особистий внесок автора: розкрито теоретико-

методологічні основи суспільно-географічних досліджень етнічного туризму в 

поліетнічному місті, проаналізовано етно-туристичний потенціал міста 

Чернівці). 

9. Dzhaman V. International function large Cities of Ukraine (on the 

Chernivtsi Example) / V. Dzhaman, A. Czaplinska, Ya. Dzhaman // Slupskie Prace 

Geograficzne. – № 14. – Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiey w 

Slupsku, 2017. – S. 61-78. (Особистий внесок автора: проаналізовано 

етногеографічне положення і туристичний потенціал міста Чернівці). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
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Матеріали та тези наукових доповідей 

10.  Джаман В. Етнічна різноманітність населення – складова 

туристичної атрактивності території (на прикладі Чернівецької області) / В. 
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