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СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО РИНКУ  

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
 

Розкрито сутність транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг, особливості його 

формування та розвитку, окреслено організаційну структуру транскордонного співробітництва в галузі 

туризму і рекреації. Обґрунтовано необхідність створення відповідних умов для формування високоякiсних 

нацiонального та єврорегiональних туристичних і рекреаційних продуктiв. Визначено стратегічні завдання 

розвитку транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг в умовах європейської інтеграції та 

запропоновано механізми їх реалізації.  

Ключові слова: транскордонний ринок, туристично-рекреаційна послуга, транскордонний ринок турис-

тично-рекреаційних послуг, європейська інтеграція. 

 
Постановка проблеми. Транскордонне 

співробітництво є ефективним підґрунтям для 

співпраці регіонів України з регіонами країн ЄС, у 

тому числі щодо забезпечення розвитку 

рекреаційно-туристичної діяльності між країнами. 

Розробка функціональної та результативної 

Стратегiї розвитку транскордонного ринку 

туристично-рекреаційних послуг та досягнення її 

стратегічних цілей сприятиме підвищенню 

добробуту та якості життя мешканців 

прикордонних територій, створить широкі 

можливості для успішної реалізації освітніх, куль-

турних, професійних та інших потреб населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми розвитку туризму і рекреації  в умовах 

транскордонного співробітництва перебувають у 

центрi уваги науковцiв. Зокрема, їх дослiджували 

такi українські вченi, як В. Кравцiв, В. Павлов, 

В. Голян, П. Луцишин, В. Євдокименко, Н. Мiкула, 

М. Мальська, С. Писаренко, В. Гоблик. Водночас 

потребують подальшого вивчення питання 

механізмів активізації розвитку транскордонного 

ринку туристично-рекреаційних послуг.  

Формулювання цілей статті. З метою 

визначення стратегічних завдань розвитку 

транскордонного ринку туристично-рекреаційних 

послуг в умовах європейської інтеграції у роботі 

розкрито сутність цього ринку, особливості його 

формування та розвитку, окреслено організаційну 

структуру транскордонного співробітництва в 

галузі туризму і рекреації, обґрунтовано  

необхідність розробки Стратегії розвитку 

транскордонного ринку туристично-рекреаційних 

послуг та запропоновано механізми її реалізації. 

Опис основного матеріалу дослідження. 

Транскордонний ринок туристично-рекреаційних 
послуг – це сукупнiсть органiзацiйно-економiчних 

вiдносин мiж пiдприємствами туристичної і 

рекреаційної сфери пiдприємствами, що 

забезпечують додатковi та супутнi послуги  
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прикордонних регiонiв сусiднiх країн та інституцій 

транскордонного співробітництва, що об’єднує 

нацiональнi регiональнi ринки туристичних  і 

рекреаційних послуг і продуктiв (у тому числi 

спiльних), з приводу формування, продажу та 

споживання туристичного і рекреаційного 

продукту, де задовольняється широкий спектр 

фiзiологiчних, матерiальних та духовних запитiв 

туристiв і рекреантів. 

Поняття транскордонного спiвробiтництва у 

галузi туризму і рекреації можна визначити як 

встановлення взаємовiдносин мiж суб’єктами 

туристичної і рекреаційної дiяльностi, 

територiальними громадами, мiсцевими органами 

виконавчої влади, громадськими органiзацiями з 

вiдповiдними iнститутами iнших держав і 

мiжнародними органiзацiями щодо реалiзацiї 

спiльних рiшень у галузi туризму і рекреації.  

Особливiстю транскордонного ринку 

туристично-рекреаційних послуг є бiльша кiлькiсть 

суб’єктiв ринку, нiж на нацiональному туристично-

рекреаційному ринку, зокрема: туристичних і 

рекреаційних пiдприємств сумiжних регiонiв двох 

сусiднiх країн, туристів, рекреантів та органів 

транскордонного спiвробiтництва. Крiм цього, 

важливим компонентом транскордонного ринку 

туристично-рекреаційних послуг є пропозицiя 

спiльного туристичного і рекреаційного продукту, 

що об’єднує зусилля кiлькох сторiн у просуванні 

цього продукту не лише на транскордонному 

ринку, але й на європейському та свiтовому ринках 

туристичних і рекреаційних послуг
 
[1]. 

Органiзацiйну структуру транскордонного 

спiвробiтництва формують державнi органи, 

комерцiйнi та громадськi органiзацiї, основною 

метою функцiонування яких є пiдтримка 

спiвробiтництва на визначених прикордонних 

територiях. На сьогоднішній день основними 

такими структурами є: в Українi – Рада з питань 

спiвробiтництва мiж Україною та Європейським 

Союзом, Мiжвiдомча комiсiя з питань розвитку 

транскордонного спiвробiтництва та європейської 

iнтеграцiї; в Європi – Асоцiацiя регiонiв Європи, 

Комiтет регiонiв ЄС та iншi. Суб’єктами 

транскордонного спiвробiтництва в галузi туризму і 
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рекреації в Українi є також Управління туризму та 

курортів, управлiння (вiддiли) туризму мiсцевих 

органiв державної влади, спецiалiзованi громадськi 

органiзацiї, а також туристичнi і рекреаційні 

підприємства [2]. 

У програмах транскордонного спiвробiт-

ництва спiвпраця в галузi туризму і рекреації 

посiдає одне з перших мiсць, адже туристична і 

рекреаційна діяльність для бiльшостi регiонiв є 

стратегiчними сферами регiонального розвитку. 

Доцiльнiсть транскордонного спiвробiтництва в 

туристично-рекреаційній діяльності обумовлена 

високим ступенем залежностi цієї сфери вiд 

розмiщення на вiдповiдних територiях природно-

рекреацiйних об’єктiв та стану довкiлля, якi 

формують туристичну і рекреаційну привабливiсть 

територiї, а також специфiкою державного 

регулювання галузi через високу залежнiсть 

туризму й рекреації вiд iнших галузей нацiональної 

економiки. За таких умов у розвитку туристично-

рекреаційної діяльності на вiдповiдних 

прикордонних територiях можуть бути зацiкавленi 

регiони рiзних країн, якi поєднанi спiльними 

туристичними і рекреаційними об’єктами, проте 

роздiленi державним кордоном [3]. 

На нашу думку, слід розробити такий сценарій 

розвитку туристичної і рекреаційної галузі в умовах 

європейського транскордонного співробітництва, який 

сприятиме забезпеченню сталого розвитку туризму i 

рекреації через установлення i пiдтримання рiвноваги 

мiж збереженням природних та iсторико-культурних 

ресурсiв, економiчними iнтересами i соцiальними 

потребами, а також функціонуванням туристичної 

сфери. Отже, необхідно створити відповідні умови для 

формування нацiонального та єврорегiональних 

туристичних і рекреаційних продуктів високої якості. 

Вплив держави на економічні, соціальні та 

природоохороннi чинники забезпечується шляхом 

реорганiзацiї системи і змiни механiзмiв управлiння на 

державному та мiсцевому рiвнях, запровадження 

стратегiчного планування, вiдповiдного нормативно-

правового, iнституцiонального, наукового, 

регуляторного, фінансового, методичного забезпечення 

тощо. При цьому стратегiчне планування у сферi 

туризму здiйснюється на основi стратегiї соцiально-

економiчного розвитку країни, що забезпечує його 

цiльову спрямованiсть на поліпшення якостi життя 

населення як основний показник оцiнки сталого 

розвитку
 
[4]. 

Стратегічними завданнями розвитку 

транскордонного ринку туристично-рекреаційних 

послуг визначено: 

- створення нормативно-правових, 

законодавчих, органiзацiйно-управлiнських, со-

цiально-економiчних умов для перетворення 

туризму і рекреації на соцiально і екологiчно 

орiєнтовану, економiчно ефективну сферу 

дiяльностi, а також забезпечення сталого розвитку 

туризму і рекреації; 

- пiдвищення ефективностi державної 

полiтики в галузі туризму i рекреації, формування й 

впровадження ефективної моделi державного 

управлiння з метою координацiї, регулювання та 

захисту iнтересiв учасникiв туристично-

рекреаційної дiяльностi; 

- посилення ролi мiсцевих громад та 

громадських органiзацiй у запровадженнi 

принципiв сталого розвитку туризму і рекреації, 

вдосконалення наявних і уведення в дію нових 

ефективних механiзмiв взаємодiї центральних i 

мiсцевих органiв виконавчої влади, громадських 

організацій, органiв мiсцевого самоврядування, 

наукових i освiтнiх установ сфери туризму і 

рекреації [5]; 

- формування туристично-рекреаційного 

простору з метою раціонального, а також 

ефективного використання туристично-рекреацій-

них ресурсiв, розробка i впровадження 

конкурентоспроможного нацiонального та 

регiональних туристичних і рекреаційних 

продуктiв; 

- сприяння соцiальнiй стабiльностi і 

безпецi, територiальнiй єдності у межах 

транскордонного об’єднання;  

- гарантування безпеки туристiв i 

подорожуючих, захист їхнiх конституційних прав 

та законних iнтересiв; 

- підтримка збереження та розвитку 

нацiональної культури, створення умов для 

формування нацiональної самосвiдомостi, патрiо-

тичного виховання дiтей і молодi, збереження й 

вiдновлення унiкальних природних та iсторико-

культурних ресурсiв, охорона iсторичних мiсць;  

- поліпшення iнвестицiйного клiмату у 

сферi туризму і рекреації, залучення iнвестицiй у 

розвиток iнженерно-транспортної та комунальної 

інфраструктур [6];  

- рацiоналiзацiя використання матерiаль-

них i фiнансових ресурсiв у сферi туризму і 

рекреації, наповнення бюджетiв усiх рiвнiв вiд 

діяльності туристичної і рекреаційної галузі, 

збiльшення надходження валютних коштiв вiд 

туризму і рекреації; 

- створення робочих мiсць, сприяння 

розвитку малого та середнього пiдприємництва у 

сферi туризму і рекреації, розширення зайнятостi у 

сiльськiй місцевості завдяки розвитку туризму і 

рекреації; 

- формування рiвних можливостей для усіх 

суб'єктiв туристично-рекреаційної дiяльностi, 

передумов для розвитку ефективного і прозорого 

туристично-рекреаційного ринку; 

- створення об’єктiв туристично-

рекреаційної iнфраструктури в межах територiй з 

високою концентрацiєю цiнних природних та 

iсторико-культурних туристично-рекреаційних 

ресурсiв; 

- формування iнформацiйного простору 

туризму і рекреації, створення сприятливих умов 

для забезпечення рiвного доступу до iнформацiї у 

сферi туризму і рекреації [7]; 

- розробка сучасного механiзму 

державного облiку та контролю за результатами 

здiйснення туристично-рекреаційної дiяльностi; 
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- впровадження сучасних методик 

визначення ролі туризму і рекреації у формуванні 

макроекономiчних показникiв країни, регiонiв; 

- розроблення ефективних державної та 

мiсцевих програм розвитку туристично-

рекреаційної галузі в межах транскордонного 

об’єднання, економiчно обґрунтованих планiв їх 

реалiзацiї, у тому числi в рамках програм 

соцiально-економiчного розвитку регiонiв; 

- розвиток мiжнародного спiвробiтництва у 

сферi туризму і рекреації, поліпшення туристично-

рекреаційного iмiджу держави [8]. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Отже, досягнення стратегічних цілей 

сприятиме активізації розвитку транскордонного 

ринку туристично-рекреаційних послуг, важливим 

засобом чого виступає застосування кластерної 

моделі організації діяльності відповідних 

туристичних і рекреаційних підприємств та 

інституцій. Розробка й запровадження науково-

методичних засад щодо формування і розвитку 

транскордонних туристично-рекреаційних кластерів 

як форми територіально-галузевого об'єднання 

дозволить отримати конкурентні переваги на 

транскордонному ринку товарів, послуг, праці та 

капіталу, а також поліпшити інвестиційну 

привабливість відповідної прикордонної території 

для потенційних туристів і рекреантів. 
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