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Бучко Ж.І. Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: 

методологія дослідження та пріоритети розвитку. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів». – Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2019. 

У дисертації розвинуто концепцію транскордонних рекреаційно-

туристичних комплексів (ТКРТК) та запропоновано теоретико-методологічні 

основи їх дослідження. Це дало можливість вирішити важливу науково-

практичну проблему – дослідити просторові засади формування та 

територіальної організації ТКРТК, їх впливу на євроінтеграцію та сталий 

розвиток туризму в Україні. 

Обґрунтовано вчення про транскордонний рекреаційно-туристичний 

комплекс як новий конструктивно-географічний і водночас міждисциплінарний 

напрям. Запропоновано авторське трактування ТКРТК, розкрито сутність 

концепції ТКРТК як форми просторового утворення, що постає на суміжних 

прикордонних територіях, проведено систематизацію методів дослідження 

ТКРТК, обґрунтовано наукові підходи та розкрито особливості використання 

кожного з них на різних етапах дослідження, сформульовано поняттєво-

термінологічний апарат, який розкриває сутність концепції ТКРТК. 

Розроблено концепцію теоретико-методичних і прикладних засад 

функціонування транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів у 

контексті сталого розвитку. Визначено критерії функціонування ТКРТК, 

запропоновано модель ТКРТК, отримано практичні результати впровадження 
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принципів сталого туризму на територіях транскордонних рекреаційно-

туристичних комплексів. 

Удосконалено методику дослідження процесів транскордонного туризму 

в межах єврорегіонів та запропоновано комплекс теоретико-методологічних 

положень, необхідних для конструктивно-географічного дослідження євро-

інтеграційних територіальних процесів у галузі туризму.  

Подальшого розвитку отримали підходи до здійснення кількісної оцінки 

рекреаційно-туристичного потенціалу транскордонних територій України, 

виявлення резервів подальшого збалансованого розвитку транскордонного 

туризму на рівні адміністративних областей та районів, реалізація 

інтегрованого підходу до формування та просування державної політики у 

сфері сталого туризму та курортів на експериментальних (дослідних) полігонах 

– прикордонних районах України – Румунії, України – Польщі, України – 

Словаччини, України – Молдови. 

З’ясовано чинники формування транскордонних рекреаційно-

туристичних комплексів: екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні). До 

екзогенних віднесено демографічні, соціально-фінансові, соціально-економічні, 

зміни політичного та правового регулювання, технологічні зміни, інші сучасні 

загальноєвропейські процеси. Ендогенні формуються групами чинників 

екстенсивних (ріст чисельності працівників, збільшення обсягів інвестицій в 

туризм, створення нових туристичних об’єктів) та інтенсивних (підвищення 

фаховості персоналу, розвиток професійної кваліфікаційної структури, 

диверсифікація спектру туристичних послуг, раціональне використання 

матеріальних ресурсів). Окремо розглянуто стримуючі чинники формування 

ТКРТК: політичну та фінансову нестабільність, безробіття, несприятливий 

екостан довкілля, військові дії, недостатність пунктів прикордонної 

інфраструктури.  

Виявлено стратегічні проблеми розвитку туризму та транскордонної 

співпраці в Україні загалом та в областях, які безпосередньо є прикордонними. 

Для цього проаналізовано тенденції в розвитку туризму й транскордонної 
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співпраці в галузі туризму, викладені в Державній стратегії економічного 

розвитку України до 2020 року та регіональних. Подано й розкрито напрямки 

розвитку внутрішнього та транскордонного туризму у п’ятнадцяти 

адміністративних областях відповідно до прийнятих регіональних стратегій 

розвитку. За характерними тенденціями в розвитку туризму та транскордонної 

співпраці виділено три транскордонні регіони (ТКР): Східний, Північний та 

Західний. Виявлено, що Східному та Північному ТКР притаманні розвиток 

внутрішнього та в’їзного туризму на основі природних та історико-культурних 

ресурсів з диверсифікацією туристичних послуг. У регіональних Стратегіях цих 

областей проблеми туризму піднімаються переважно в одній операційній цілі. 

Західний ТКР орієнтований на посилений розвиток туризму і транскордонну 

співпрацю. Тут у більшості регіональних Стратегій питання туризму 

сформульовані в окремих стратегічних цілях, кожна з яких включає 3-4 

операційні. Значна увага в цих Стратегіях приділяється транскордонній 

співпраці в галузі туризму.  

Розглянуто еволюцію та особливості транскордонної співпраці України у 

сфері туризму. Визначено чинники, що негативно впливають та стримують 

розвиток транскордонного співробітництва. Проаналізовано загальні тенденції 

міжнародного туризму України та країн-сусідів у контексті транскордонних 

зв’язків.  

Розроблено та запропоновано ряд найоптимальніших маршрутів 

транскордонного туризму на прикордонних територіях України – Румунії, 

України – Молдови, України – Словаччини, України – Польщі. Дослідження 

транскордонного туризму відбувається системно із врахуванням 

територіального поширення (концепція ареалу туристичної активності) 

туристичних ресурсів, що підсилить функціонування започаткованих спільних 

проектів між Україною та Румунією, Молдовою, Угорщиною, Польщею в 

галузі туризму. 

Виконано польові дослідження щодо визначення привабливості території 

Буковини для історико-етнографічного туризму, визначено ключові об’єкти та 
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дестинації перспективного розвитку транскордонного туризму, сформована 

база даних об’єктів історико-етнографічного туризму на території Чернівецької 

області, розроблено 2 локальні, 10 регіональних та 8 міжнародних 

транскордонних маршрутів територією Буковини (Чернівецької області та 

Сучавського повіту Румунії), укладено 10 путівників з інформацією про ці 

маршрути. 

Запропоновано конструктивно-географічні засади подальшого розвитку 

транскордонної співпраці в межах транскордонних рекреаційно-туристичних 

комплексів. Пропозиції щодо оптимізації територіальної організації 

транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів у контексті 

євроінтеграції в регіонах стануть обґрунтуванням регіональних програм 

розвитку міжнародної співпраці та туризму, основою конструктивно-

географічного забезпечення та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку 

транскордонного туризму. 

Результати і положення досліджень були використані рядом урядових і 

муніципальних організацій, зокрема: відділом з питань туризму Чернівецької 

обласної державної адміністрації при розробці стратегій і планів розвитку 

туризму Чернівецької області, у проведенні щорічних подій та заходів, які 

популяризують туризм на внутрішньому та міжнародному ринку туристичних 

послуг (довідка про впровадження №47/185 від 17.04.2019 р.); Чернівецького 

відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування у 

плануванні діяльності об’єднаних територіальних громад Чернівецької області 

(довідка про впровадження №01/1-8/2/36 від 17.04.2019 р.); Чернівецькою 

обласною державною адміністрацією при розробці та обґрунтуванні напрямків 

«Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року» і при 

розробці ряду транскордонних українсько-румунсько-молдовських проектів у 

галузі туризму (довідка про впровадження №01.59/30-1281 від 24.06.2019 р.). 

Результати досліджень впроваджені у навчальний процес на географічному 

факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(довідка про впровадження №01/35 від 17.05.2019 р.).  
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ABSTRACT 

Buchko Zh. I. Trans-border recreational tourism complexes in Ukraine: 

research methodology and development priorities. – Qualifying research thesis with 

the rights of a manuscript. 

Dissertation in fulfillment of the requirements of Doctor of Geographical 

Sciences degree, specialty code 11.00.11 «Constructive Geography and Rational Use 

of Natural Resources». Yuri Fedkovych Chernivtsi National University. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv 2019 

 This thesis develops the conceptual notion of a trans-border recreational 

tourism complex (TBRTC) and outlines theoretical and methodological basis for 

researching these objects. The proposed approach facilitates solving an important 

practical research question of investigating spatial (territorial) principles of formation 

and establishing the structure of TBRTCs and of TBRTCs’ influence on European 

integration and sustainable development of tourism in Ukraine. 

The work describes an approach to studying trans-border recreational tourism 

complexes from both constructive-geographical and, at the same time, cross-

disciplinary points of view. The author defines her interpretation of the term TBRTC, 

explains the essence of a TBRTC as a form of a spatially-defined entity formed on 

adjoint near-border territories, systematizes methodology of researching TBRTC, 

establishes the research approaches, discusses the details of using different research 

approaches at different research stages, and formulates the system of key concepts 

and terms needed to unlock the concept of TBRTC. 

The author develops theoretical methodological and applied foundations for 

existence and operation of trans-border recreational tourism complexes in the context 

of their sustained development. The work establishes key criteria needed for a 

TBRTC to exist, offers a working model of a TBRTC, and discusses practical results 
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of introducing the principles of sustainable tourism within the territories of trans 

border recreational tourism complexes. 

The work improves on the methodology of scientific investigation of the trans-

border tourism processes within Euro-regions and proposes theoretical and 

methodological aspects necessary for constructive-geographical investigation of 

Euro-integration territorial processes in the field of tourism.  

The work further develops approaches to quantitative evaluation of the 

potential of trans-border territories in Ukraine from the perspective of recreational 

tourism, establishes hidden resources for further balanced development of trans-

border tourism at the level of administrative regions and districts and for 

implementation of an integrated approach to formation and advancement of state-

imposed policies in the field of sustainable tourism and resources within experimental 

(research) testing grounds – trans-border regions of Ukraine-Romania, Ukraine-

Poland, Ukraine-Slovakia, and Ukraine-Moldova. 

The author uncovers exogenous (external) and endogenous (internal) factors 

which drive the formation of trans-border recreational-tourist complexes. The former 

includes demographic changes, social-financial changes, social-economic changes, 

changes of political and legal systems, technological advances, other modern Europe-

wide processes. Exogenous factors include extensive ones (changes in the active 

workforce, changes in the amount of capital investment into tourism businesses, 

creation of new tourist attractions) and intensive ones (increased professional skills of 

the staff in tourism-important businesses and organizations, development of the 

standardized professional qualification system, diversification of the spectrum of 

tourism-related services, rational use of material resources). Special attention in the 

thesis is paid to the constraining factors that prevent or slow down the formation of a 

TBRTC: political and financial instability, unemployment, unfriendly environmental 

factors, war activity, insufficient number of objects of border-control infrastructure.  

The work establishes strategic problems of development of tourism and trans-

border collaboration in Ukraine in general and also in individual near-border regions. 

This is achieved by analyzing tendencies in the development of tourism and trans-
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border collaboration in tourism-related fields listed in the “State Strategy of 

Economic Development of Ukraine” and in the regional “Strategies”. The author lists 

and explains the strategy for developing internal and trans-border tourism for fifteen 

separate administrative regions according to the corresponding formally accepted 

regional development strategies. Characteristic tendencies of tourism and trans-

border collaboration growth processes allow one to identify three distinct major trans-

border regions (TBRs): Eastern, Northern, and Western ones. Both the Eastern and 

the Northern TBRs are characterized primarily by the development of internal and in-

bound tourism relying on the natural and historic-cultural resources and the 

diversification of tourism-related services. Regional development Strategies for these 

two major regions are focusing mainly on the problems related to this one operational 

purpose. The Western TBR is oriented towards growth and development of all types 

of tourism and trans-border collaboration. Here, most regional Strategies formulate 

tourism-related problems as grouped into several separate strategic goals, including 

up to three or four operational goals. A major part of each of these strategies is 

dedicated to trans-border collaboration in the field of tourism. 

The thesis considers special aspects of trans-border tourism collaboration of 

Ukraine and its neighbors as they evolve. The main factors that negatively impact 

trans-border collaboration and prevent its further development are established. 

Analysis of the general tendencies of international tourism in Ukraine and its 

neighboring countries is provided in the context of trans-border connections.  

The work proposes and develops optimal routes for trans-border tourism at and 

near Ukraine-Romania, Ukraine-Moldova, Ukraine-Slovakia, and Ukraine-Poland 

border areas. A systematic investigation of trans-border tourism was performed while 

taking into account territorial the process of territorial expansion of tourism resources 

(the notion of the areal of tourism activity), which amplify the functioning of the 

newly started joint tourism projects between Ukraine and Romania, Moldova, 

Hungary, and Poland. 

The work describes the conducted field research on determining the 

attractiveness of different parts of Bukovina for historic-ethnographic tourism, 
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establishes the key attractions and destination with perspectives for growth of trans-

border tourism. A database of historic-ethnographic tourism objects in Chernivtsi 

region is formed. Other achievements include design of 2 local, 10 regional, and 8 

international trans-border tourism routes within the territory of ethno-cultural region 

of Bukovina (Chernivtsi region in Ukraine and Suceava region in Romania). Ten 

travel guide books with information about these routes have been compiled.  

The work proposes constructive-geographical principles of further 

advancement of trans-border collaboration within the framework of recreational 

tourism complexes. The proposed ways to optimize territorial organization of trans-

border recreation tourism complexes within the context of Euro integration in 

different regions will become the foundation for creation of regional programs for 

development of international collaboration and tourism and the basis for constructive-

geographical support in realization of strategic priorities of development of trans-

border tourism. 

The findings and conclusions of the cited field research have been used by 

several government and municipal organizations: the Department of Tourism Issues 

of Chernivtsi Regional State Administration used the author’s work to develop 

strategies and plans for advancing tourism in Chernivtsi region, in particular, for 

planning regular annual events designated to popularize tourist activities both in the 

internal market and in the international market of tourism services (execution 

confirmation Number 47/185 from Apr 17, 2019); Chernivtsi-autonomous 

subdivision of the Center for Development of Local self-government used the 

author’s work to plan activities of united territorial communities of Chernivtsi region 

(execution confirmation Number 01/1-8/2/36 from Apr 17, 2019); Chernivtsi 

Regional State Administration used author’s work to design and substantiate 

contributions to the «Chernivtsi Region Development Strategy through 2020» and to 

develop several trans-border Ukrainian-Romanian-Moldovan projects in the field of 

tourism (execution confirmation Number 01.59/30-1281 from June 24, 2019). The 

results of the author’s research have been incorporated into curriculum of Geography 
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Department of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University (execution 

confirmation Number 01/35 from May 17, 2019). 

Key words: trans-border collaboration, trans-border tourism, trans-border 

recreational tourism complex, Euroregion, tourist flows, tourism resources, tourism 

infrastructure. 
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туризму / Ж. Бучко // Фізична географія та геоморфологія. Зб. наук. праць. – К.: 

ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46, Т.1. – С. 177-181. 

4. Бучко Ж. Принципи розробки маршрутів екотуризму з урахуванням 

естетичної цінності ландшафтів / Ж. Бучко // Фізична географія та 

геоморфологія. Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ «Обрії», 2005. – Вип. 48. – С. 122-127. 

5. Клапійчук Г. Екологічні знання у формуванні екологічної свідомості 

молоді / Г. Клапійчук, Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наукових праць. Вип. 304: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 

2006. – С. 34-39. (Особистий внесок автора: запропоновано й апробовано 

анкетне опитування щодо екологічних знань).  

6. Бучко Ж. І. Картографо-інформаційне забезпечення активного туризму 

в Українських Карпатах / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Чернівецького 
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університету: Збірник наукових праць. Вип. 480-481: Географія. – Чернівці: 

Рута, 2009. – С. 207-209. 

7. Бучко Ж. І. Етнотуристичні дослідження Буковини / Ж. Бучко // 

Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та 

ін. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 6. – С. 154-158. 

8. Антал А. Ю. Оцінка привабливості Закарпатської області для потреб 

екотуризму / А. Ю. Антал, Ж. І. Бучко // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Географія. – 

Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 27). – 2010. – С. 359-364. (Особистий 

внесок автора: запропоновано методику оцінки екотуристичної привабливості 

регіону для туризму). 

9. Грицку-Андрієш Ю. П. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-

туристської діяльності / Ю. П. Грицку-Андрієш, Ж. І. Бучко // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 519-520: Географія. 

– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 56-60. 

(Особистий внесок автора: запропонована типізація фестивального туризму 

за видами). 

10. Бучко Ж. І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної 

інфраструктури туризму у Чернівецькій області /Ж. І. Бучко, Г. Я. Круль // 

Географія та туризм: Наук. збірн. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – 

К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41. (Особистий внесок автора: 

здійснена оцінка готельної та ресторанної мереж Чернівецької області). 

11. Бучко Ж. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / 

Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових 

праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 744-745: Географія. – 

С. 109-111.  

12. Бучко Ж. Показники транскордонного туризму України та Польщі / 

Ж. Бучко, Я. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник 

наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 

Вип. 762-763: Географія. – С. 127-134. (Особистий внесок автора: 
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проаналізовані українсько-польські туристичні потоки та вплив на них 

програм транскордонної співпраці). 

13. Бучко Ж. Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму 

на Буковині / Ж. Бучко // Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: 

Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 137-143. 

14. Бучко Ж. Аналіз туристичних потоків України – Румунії у контексті 

транскордонного туризму / Ж. Бучко, Е. Антоняк // Географія та туризм: 

Науковий збірник / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 

2016. – Вип. 35. – С. 26-35. (Особистий внесок автора: проаналізовані 

українсько-румунські туристичні потоки та вплив на них програм 

транскордонної співпраці). 

15. Buchko Z. Ethnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-

border tourism / Zhanna Buchko, Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko, Hanna 

Yeremiia // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 20 (1). – Харків, 

2016. – С. 75-79. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus). (Особистий внесок автора: проаналізована етнічна складова у 

розвитку транскордонного туризму). 

16. Бучко Ж. І. Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті 

регіональних стратегій розвитку / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 7. - Херсон, 2017. – 

С. 179-184. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus). 

17. Bozhuk T. I., Buchko Z. I. Cross-Border Ukrainian-Hungarian 

Cooperationin the Sphere of Tourism / T. I. Bozhuk, Z. I. Buchko // Journal of 

Geology, Geography and Geoecology. Dnipro: Oles Gonchar Dnipro National 

University, 2018. – 27(1). – P. 35-42. (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science). (Особистий внесок автора: 

проаналізовано українсько-угорські туристичні потоки). 

18. Бучко Ж. Інфраструктурні чинники транскордонного туризму в 

Чернівецькій області / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького 
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університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2019. – Вип. 808: Географія. – С. 93-99. (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). 

 

Статті у наукових періодичних фахових виданнях інших держав 

19. Rudenko V. Social-geographic bases for the formation of component 

structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming 

economies in Ukraine / Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, 

Zhanna Buchko // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available 

online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – P. 47-51. 

(Особистий внесок автора: здійснена оцінка аграрних кластерів для розвитку 

туризму). 

20. Rudenko V. Territorial Productivity of Nature-Resource Potential of 

Ukrainian Regions: Cartographic Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, 

Zhanna Buchko and Inha Sandulyak // International Journal of Environmental 

Engineering and Natural Resources (USA). – 2014. – Volume 1, Number 2. – P. 70-

76. (Особистий внесок автора: оцінена територіальна продуктивність 

рекреаційної складової природно-ресурсного потенціалу). 

21. Rudenko V., Rudenko S., Zayachuk M., Buchko Z., Hudikovska V., 

Lapushniak M. Dominant and Subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: 

Regional Analysis / Natural Resources, 2014. – Vol.5, No.2. – P. 73-77. Published 

Online February 2014. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

Web of Science) (Особистий внесок автора: здійснено оцінку рекреаційних 

ресурсів для організації туризму). 

22. Buchko Z. Festivals and traditional holidays in the ethnic tourism in 

Chernivtsi region / Zhanna Buchko // Tourist Bucovina. Issue І. – Bucharest, 2015. – 

P. 128-133. 

23. Rudenko V. Ethnotouristic Bukovyna: trends and opportunities/ Valeriy 

Rudenko, Zhanna Buchko // Tourist Bucovina. Issue ІІ. – Bucharest, 2015. – P. 3-6. 
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(Особистий внесок автора: здійснено оцінку етнічної складової в розвитку 

туризму на Буковині). 

24. Rudenko V. Theoretical-Methodological Basis for Studying the 

Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of 

Chernivtsi City, Ukraine // Valeriy Rudenko, Vasyl Dzhaman, Zhanna Buchko, 

Yaroslav Dzhaman, Petro Mruchkovstyy // Journal of Settlement and Spatial 

Planning. – Vol. 7, No. 2/2016, Cluj-Napoka, 2016. – P. 157-165. (журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus). (Особистий внесок 

автора: запропоновано окремі аспекти методики оцінки етнокультурної 

привабливості регіону для туризму). 

25. Rudenko V. Farming economies in Ukraine by resource potential aggregate 

Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko and Hanna Ieremiia / Human 

Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography. – Vol. 11, 

No. 2. – Bucharest, 2017. – P. 231-240. (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus). (Особистий внесок автора: обґрунтовано 

аспекти використання фермерської продукції в сільському туризмі). 

26. Buchko Z. I. Cross-Border Tourism In Bukovina / Scientific Review of 

Physical Culture, volume 8, issue 1. – University of Rzeszów, 2018. – P. 37-42. 

(журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

27. Бучко Ж. І. Естетична цінність ландшафтів Українських Карпат у 

контексті гуманістичного ресурсного потенціалу регіону / Ж. І. Бучко // 

Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського регіону: збірник 

наукових праць. – Хуст: Університет «Україна», 2004. – С. 39-40. 

28. Грицку Ю. П. Виховне значення екотуризму / Ю. П. Грицку, 

Ж. І. Бучко // Четверта наукова конференція «Молодь у вирішенні регіональних 

та транскордонних проблем екологічної безпеки»: Матеріали. – Чернівці: 

Зелена Буковина, 2005. – С. 411-414. (Особистий внесок автора: обґрунтовано 

роль екотуризму в процесі виховання молоді).  
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29. Бучко Ж. Рекреаційно-туристська привабливість Глибоцького району 

/ Ж. Бучко О. Кожокар, В. Чернат // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури 

України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм». 

– Частина 1. – Чернівці, 23-24 вересня 2006 р. – С.29-34. (Особистий внесок 

автора: здійснено оцінювання рекреаційно-туристської привабливості на 

основі вивчення ресурсів району). 

30. Бучко Ж. Народні звичаї та традиції населення Українських Карпат у 

контексті фестивального туризму / Ж. Бучко // Вісник наукових досліджень. 

Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького 

інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – Випуск 1. – С.183-185. 

31. Бучко Ж. Народні традиції в туристичній індустрії Карпатського 

регіону / Ж. Бучко, А. Гольча, В. Чупак // Сфера розваг – важлива складова у 

підвищенні ефективності туристичного бізнесу. Матеріали міжнародної 

конференції. – Донецьк, 2006. – С. 231-234. (Особистий внесок автора: 

обґрунтовано роль традицій та свят у організації туризму в Карпатах). 

32. Антал А. Екотуризм у Закарпатській області: тенденції, проблеми, 

перспективи / А. Антал, Ж. Бучко // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах – 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Рахів, 2007. – С.11-

15. (Особистий внесок автора: проаналізовано проблеми розвитку екотуризму 

в Закарпатті).  

33. Бучко Ж. Територіальна структура туристичних ресурсів Буковини / 

Ж. Бучко, В. Явкін, В. Ефрос // Дністровський каньйон – унікальна територія 

туризму: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2009. – С. 169-171. (Здійснена типізація території 

Чернівецької області за туристичними ресурсами).  

34. Бучко Ж. І. Картографічне та інформаційне забезпечення туристичних 

маршрутів Українських Карпат / Ж. І. Бучко // Українська історична географія 

та історія географії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (7-
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10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 162-

163. 

35. Грицку-Андрієш Ю. П. Фестивалі як прояв синергії сільського 

туризму в Чернівецькій області / Ю. П. Грицку-Андрієш, Ж. І. Бучко // 

Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: 

сучасний стан і перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (21-23 жовтня 2010 р. – Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2010. – С. 50-54. (Особистий внесок автора: обґрунтовано роль 

фестивалів в осередках сільського зеленого туризму Чернівецької області).  

36. Бучко Ж. Рекреаційно-туристські ресурси Кіцманського району 

Чернівецької області: стан, проблеми та перспективи використання / Ж. Бучко, 

М. Куриш // Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку 

туристичних послуг: регіональний аспект: матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції. – Київ: Національний авіаційний університет, 2010. – С. 91-97. 

(Особистий внесок автора: проаналізовано роль рекреаційно-туристичних 

ресурсів у розвитку району).  

37. Бучко Ж. І. Проблеми функціонування мережі туристично-

інформаційних центрів Карпатського регіону України / Ж. І. Бучко // 

Географічна освіта та національна самосвідомість: актуальні проблеми їх 

формування: Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів і молодих учених 31 березня 2011 року. – Донецьк: ДІСО, 2011. – 

С. 253-255. 

38. Вишиван Л. М. Перспективи розвитку етнотуризму в Чернівецькій 

області / Л. М. Вишиван, Ж. І. Бучко // География, геоэкология, геология: опыт 

научных исследований: Материалы VIII Международной научной 

конференции. – К.: ГНПП «Картография», 2011. – Вып. 8. – С. 319-321. 

(Особистий внесок автора: обґрунтовано проблеми та перспективи розвитку 

етнотуризму в області).  

39. Бучко Ж. І. Фестивалі Карпатського регіону як чинник розвитку 

етнотуризму / Ж. І. Бучко // Розвиток етнотуризму: проблеми і перспективи: 
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збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених (Львів, 2-3 березня 2011 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С. 332-337. 

40. Явкін В.Г. Привабливість рекреаційно-туристичних ресурсів за 

пропозиціями вартості землі / В. Г. Явкін, А. В. Морар, Ж. І. Бучко // Розвиток 

прикладної екології на Буковині: Матеріали конференції з нагоди 15-річчя 

кафедри екології і права Чернівецького факультету Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». - Чернівці-Харків: НТУ 

«ХПІ», 2012. - С. 225-228. (Особистий внесок автора: обґрунтовано методичні 

критерії інвестиційної привабливості рекреаційно-туристичних ресурсів).  

41. Бучко Ж. Еколого-просвітницькі орієнтири у роботі зі студентами / Ж. 

Бучко // Стан та перспективи розвитку заповідної справи в Україні. – Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2013. – С. 32-34. 

42. Бучко Ж.Транскордонні проекти у галузі туризму на Буковині (на 

прикладі співпраці між географічними факультетами ЧНУ ім. Федьковича та 

Сучавського університету Штефан чел Маре) / Ж. Бучко, В. Ефрос // Географія, 

картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Родовід, 2014. – 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Україна посідає одне з провідних місць в 

Європі за рівнем забезпеченості цінним природно-рекреаційним потенціалом, 

здатним забезпечити сучасний характер різноманітних потреб подорожуючих, і 

тим самим зацікавити вітчизняних та іноземних туристів. Маючи спільні 

кордони з основними членами і кандидатами на вступ до ЄС, вона водночас 

межує з усіма прикордонними державами на східному кордоні ЄС – Росією, 

Білоруссю, Молдовою та Туреччиною. Волинська, Львівська, Закарпатська, 

Івано-Франківська і Чернівецька області відповідно до історичних обставин 

мають спільну основу просторового розвитку з пограничними регіонами 

Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Все це викликає інтерес до України 

як до стратегічного партнера та сусіда для країн Європейського Союзу, що 

зумовлює актуальність роботи. Вищевикладене потребує наукового аналізу, а 

конструктивно-географічне вивчення процесів транскордонного туризму є 

проблемою, яка досі не стала предметом жодного вагомого вітчизняного 

наукового дослідження. 

Разом з тим Україна, що розташована в центрі Європи, має всі умови для 

потужного розвитку саме транскордонного туризму – виду міжнародного 

туризму, що передбачає перетин кордону сусідніх держав у межах 

транскордонного регіону з оздоровчою, пізнавальною, відпочинковою чи 

іншою метою без здійснення оплачуваної діяльності. 

З 1993 року на прикордонних територіях України створено та 

функціонують як організаційні форми міжнародного співробітництва 

адміністративно-територіальних одиниць десять єврорегіонів: Карпатський 

(1993 р.), Буг (1995 р.), Нижній Дунай (1998 р.), Верхній Прут (2000 р.), Дніпро 

(2003 р.), Слобожанщина (2003 р.), Ярославна (2007 р.), Чорноморський 

(2008 р.), Донбас (2010 р.) і Дністер (2012 р.). До їх функціонування залучено 

16 адміністративних одиниць: Вінницьку, Волинську, Донецьку, Закарпатську, 

Запорізьку, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, 
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Сумську, Харківську, Херсонську, Чернівецьку, Чернігівську області та АР 

Крим. Проте проблеми транскордонного туризму на цих територіях є мало 

дослідженими. 

Маючи практично безмежний туристично-рекреаційний потенціал, 

Україна на даний час не має можливості конкурувати з розвинутими 

туристичними державами. Для цього їй необхідно сформувати туристично-

рекреаційний простір шляхом створення та забезпечення функціонування зон 

розвитку туризму та курортів, шляхом розробки та впровадження 

конкурентноспроможного національного туристичного продукту. Особливо 

важливе місце в цьому процесі займає наукове обґрунтування шляхів сталого 

розвитку транскордонного туризму. 

Актуальність дослідження процесів транскордонного туризму зумовлена 

потребою наукового осмислення становлення, розвитку та функціонування 

туризму на прикордонних територіях України. Вони отримали додаткові 

можливості завдяки реалізації різних форм транскордонного співробітництва, 

характерного саме для територій пограниччя. 

Теоретичні основи міжнародного туризму та транскордонної співпраці 

висвітлені у наукових працях географів, економістів, політологів, зокрема 

П. Бакланова, О. Бейдика, Т. Божук, К. Горба, В. Грицку, В. Джамана, 

В. Кифяка, К. Кілінської, О. Короля, А. Кузишина, П. Луцишина, О. Любіцевої, 

М. Мальської, Я. Олійника, П. Масляка, М. Рутинського, І. Смирнова, 

В. Руденка, І. Школи, Д. Юрочкина, В. Яворської, Б. Яценка. В роботі 

використані положення конструктивної географії, що представлені в працях 

вітчизняних дослідників М. Гродзинського, Г. Денисика, О. Дмитрука, 

В. Петліна, Л. Руденка, Л. Царика, П. Шищенка. 

Особливості транскордонної співпраці докладно проаналізовані в 

дослідженнях Б. Бєлєнького, В. Василихи, С. Гакмана, М. Долішнього, 

Н. Мікули, О. Толкованова. Проте питання такого спіробітництва з позиції 

розвитку транскордонного туризму залишаються ще до кінця на з’ясованими. 

Це передбачає необхідність розробки концептуальних теоретичних і 



27 
 
методичних засад формування й функціонування туристичних процесів на 

прикордонних територіях України. Особливо актуальним це є у зв’язку зі 

стратегією України на вступ до Євросоюзу та формуванням сталого туризму в 

державі. 

Сприятливі умови для становлення національного ринку 

конкурентоспроможних туристичних послуг мають створюватися державою на 

основі нових механізмів господарювання, в умовах відкритої економіки. 

Перспективами для України у розбудові транскордонного туризму є: 

геополітичне розташування, природні та історико-культурні ресурси.  

Важливими аспектами географічних досліджень транскордонного 

туризму як чинника євроінтеграції України повинні стати: дослідження 

природно-ресурсного потенціалу прикордонних регіонів; картографування 

об'єктів туризму та рекреаційно-туристської інфраструктури; аналіз 

туристичних потоків на транскордонних територіях; розробка 

геоінформаційних систем. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в рамках тематики науково-

дослідних робіт кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, зокрема 

науково-дослідної роботи «Суспільно-географічні основи геопросторової 

організації транскордонного туризму в Україні» (номер державної реєстрації 

0115U006665) та теми науково-дослідної роботи кафедри географії та 

менеджменту туризму «Обґрунтування та планування розвитку історико-

етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області» (номер 

державної реєстрації 0116U003679). В зазначених роботах особистим внеском є 

оцінка історико-етнографічних об’єктів Чернівецької області та Буковинських 

Карпат, обґрунтування суспільно-географічних основ формування, просторової 

організації та виявлення тенденцій транскордонного туризму України в 

контексті євроінтеграційних процесів. 
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Упродовж 2006–2009 р.р. авторка брала участь в реалізації українсько-

словацьких проектів «Оцінка ресурсного та естетичного потенціалів розвитку 

екологічного туризму в Карпатському регіоні» і «Оцінка та картографічне 

моделювання природно–рекреаційного потенціалу регіонів України та 

Словаччини». 

Обраний напрям дослідження також пов’язаний з безпосередньою участю 

дисертантки у виконанні ряду транскордонних українсько-румунських проектів 

(що реалізовувалися у співпраці Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича та Сучавського університету Штефана Великого): 

«Infobukovina – tourist campaign for the cross-border region Romania-Ukraine» 

(2006–2008 р.р.), «Roua of Bucovina (cultural roots, people and places, unify by 

tradition, natural tourist’s attractions)» (2007–2008 р.р.). З 2012 по 2015 р.р. 

наукові здобутки дослідження втілилися у найбільшому в Україні 

транскордонному проекті «Історична та етнографічна спадщина – частина 

сталого розвитку туризму на Буковині», фінансованого Європейським Союзом 

обсягом 1,4 млн.євро. Конкретний внесок авторки дослідження за тематикою 

проекту: 

- здійснення польових експедиційних досліджень і залучення до 

використання понад 500 об'єктів історичного та етнотуризму Чернівецької 

області та Сучавського повіту Румунії; 

- укладення великомасштабної (1:100000) карти історичного та 

етнотуризму вказаного регіону, що видана масовим тиражем (1:250000) (у 

співавторстві); 

- підготовка та видання (у співавторстві) 10 путівників з проблем 

розвитку історичного та етнокультурного туризму українською, румунською, 

англійською мовами (2015-2016 рр.), що стали наочними посібниками для 

кожного туриста, зацікавленого Буковинським краєм; 

- започаткування нового трьохмовного журналу «Tourist Bucovina» (у 

2016 р. вийшло два випуски). 
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Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета роботи – 

сформулювати концептуальні засади функціонування транскордонних 

рекреаційно-туристичних комплексів (ТКРТК) як ефективної складової ринку 

послуг задля успішного розвитку туризму та виходу України на зовнішні 

ринки.  

Реалізація поставленої мети зумовила постановку та необхідність 

вирішення таких завдань: 

1) розробити методологічні й теоретичні засади конструктивно-

географічного дослідження транскордонного туризму;  

2) розкрити місце транскордонного туризму в системі транскордонного 

співробітництва, чинники формування та функціональні складові 

транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів; 

3) розробити концепцію та структурну модель ТКРТК, розкрити її 

взаємозв’язки;  

4) виявити регіональні аспекти формування транскордонних 

рекреаційно-туристичних комплексів України та їх відмінності; 

5) проаналізувати тенденції міжнародного туризму України в контексті 

транскордонної діяльності;  

6) встановити чинники та процеси формування транскордонних 

рекреаційно-туристичних комплексів на прикладі Буковинсько-Бессарабського 

модельного ТКРТК; 

7) обґрунтувати конструктивно-географічні основи стратегічних 

пріоритетів розвитку сталого туризму в межах регіональних ТКРТК. 

Об’єктом дослідження є транскордонні рекреаційно-туристичні 

комплекси, які формуються внаслідок процесів територіальної організації 

транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграції України. Предмет 

дослідження – просторові засади формування та територіальної організації 

ТКРТК, їх впливу на євроінтеграцію та сталий розвиток туризму в Україні. 

Методологія та методи дослідження. Дослідження стратегічних 

пріоритетів та геопросторової організації транскордонного туризму 
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проводилося із використанням системного та територіального підходів із 

дотриманням основних положень Стратегії розвитку туризму та курортів на 

період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України, 

Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 

роки, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

Проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року.  

Для вирішення поставлених завдань у роботі використано такі 

загальнонаукові методи: аналізу та синтезу (при проведенні аналізу існуючих 

теоретичних і методологічних підходів та положень, наукових розробок з 

проблем формування стратегії розвитку туристичних регіонів, а також 

визначенні специфічних особливостей функціонування туристичних регіонів); 

структурно-логічний (при систематизації чинників, які впливають на розвиток 

сфери туризму в транскордонних регіонах; при розробці класифікації регіонів, а 

також удосконаленні взаємозв’язків між елементами транскордоного 

туристичного регіону); узагальнення (при удосконаленні змісту дефініцій 

«транскордонний туризм», «туристичний комплекс», «транскордонний 

рекреаційно-туристичний комплекс»); маркетингу (при проведенні 

маркетингового дослідження з метою визначення оцінки задоволеності 

послугами екологічного та етнографічного туризму); картографічний (при 

укладанні ряду картосхем); моделювання (при розробці методики формування 

стратегії розвитку транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів). При 

розробці геоінформаційної бази ресурсів історичного та етнографічного 

туризму використано програмне забезпечення ArcGis. 

Під час наукових досліджень проаналізовано сучасні туристичні потоки 

між Україною та країнами-сусідами. Це допоможе краще підійти до розробки 

туристичних маршрутів, планування міжнародних фестивалів, залучення 

міжнародних інвестицій, підготовки каталогів інвестиційних проектів, а також 

сприятиме формуванню стратегічного партнерства між державами шляхом 

впровадження проектного підходу до створення комплексного туристичного 

продукту тощо. Така методика розроблена на основі авторських методик оцінки 
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екологічного та історико-культурного потенціалу. Це дасть можливість 

системно підійти до виявлення ареалів туристичної активності в межах 

транскордонних територій і запропонувати країнам-сусідам перспективні 

шляхи розвитку транскордонного співробітництва у галузі туризму. 

Структура проведення наукових досліджень передбачала наявність таких 

основних складових: створення методики наукової оцінки туристичного 

потенціалу транскордонних регіонів; вивчення територіальних та 

компонентних складових туристичних ресурсів, їх оцінка, картографування та 

аналіз атрактивності; розробка туристичних маршрутів; вивчення територій за 

інвестиційною привабливістю для розвитку транскордонного туризму; 

обґрунтування економічного доходу України від розвитку транскордонного 

туризму та практичне впровадження результатів дослідження. На кожному із 

етапів дослідження запропоновані нові підходи до аналізу та економічного 

обґрунтування розвитку транскордонного туризму в Україні. 

Інформаційними джерелами дослідження були статистичні дані 

Державної служби статистики України, Головного управління статистики в 

Чернівецькій області, фондові матеріали Управління екології та природних 

ресурсів і дані Відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної 

адміністрації, матеріали власних польових досліджень, що проводилися 

авторкою упродовж 2006–2017 років, тематичні великомасштабні карти, 

наукові публікації та нормативні документи. 

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті дисертаційного 

дослідження вперше:  

- обґрунтовано новий конструктивно-географічний напрям – вчення 

про транскордонний рекреаційно-туристичний комплекс і запропоновано 

визначення ТКРТК; 

- розроблено концепцію теоретико-методичних і прикладних засад 

функціонування транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів у 

контексті сталого розвитку; 
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- визначено критерії функціонування ТКРТК, запропоновано модель 

ТКРТК та отримано практичні результати впровадження принципів сталого 

туризму на територіях транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів; 

удосконалено: 

- методику дослідження процесів транскордонного туризму в межах 

єврорегіонів; 

- методологічне підґрунтя розробки комплексу теоретико-

методологічних положень конструктивно-географічного дослідження 

євроінтеграційних територіальних процесів у галузі туризму; 

отримали подальший розвиток:  

- здійснення кількісної оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу 

транскордонних територій України та країн-сусідів; 

- виявлення резервів подальшого збалансованого розвитку 

транскордонного туризму на рівні низових адміністративних районів; 

- реалізація інтегрованого підходу до формування та просування 

державної політики у сфері сталого туризму та курортів на експериментальних 

(дослідних) полігонах: транскордонних регіонах України – Румунії, України – 

Польщі, України – Словаччини, України – Молдови; 

- розробка найоптимальніших маршрутів транскордонного туризму в 

межах України та країн-сусідів. 

Дослідження транскордонного туризму відбувається системно із 

врахуванням територіального поширення (концепція ареалу туристичної 

активності) туристичних ресурсів. Результати такого впровадження 

підсилюють функціонування започаткованих спільних проектів у галузі 

туризму між Україною та Румунією, Молдовою, Угорщиною, Польщею. 

Реалізація мети та завдань дослідження має вагоме практичне значення. 

Автором запропоновано конструктивно-географічні засади подальшого 

розвитку транскордонної співпраці в межах транскордонних рекреаційно-

туристичних комплексів. Подані у роботі пропозиції щодо оптимізації 

територіальної організації транскордонних рекреаційно-туристичних 
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комплексів у контексті євроінтеграції в регіонах стануть обґрунтуванням 

регіональних програм розвитку міжнародної співпраці та туризму, основою 

конструктивно-географічного забезпечення та реалізації стратегічних 

пріоритетів транскордонного розвитку. 

Основні результати і положення дисертаційного дослідження були 

використані рядом урядових і муніципальних організацій, зокрема: Відділом з 

питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації при розробці 

стратегій та планів розвитку туризму Чернівецької області, у проведенні 

щорічних подій та заходів, які популяризують туризм на внутрішньому та 

міжнародному ринку туристичних послуг (довідка про впровадження №47/314 

від 29.07.2018 р.); Чернівецького відокремленого підрозділу Центру розвитку 

місцевого самоврядування у плануванні діяльності об’єднаних територіальних 

громад Чернівецької області (довідка про впровадження №01/1-8/2/36 від 

17.04.2019 р.); Чернівецькою обласною державною адміністрацією при 

розробці та обґрунтуванні напрямків «Стратегії розвитку Чернівецької області 

на період до 2020 року» і при розробці ряду транскордонних українсько-

румунсько-молдовських проектів у галузі туризму (довідка про впровадження 

№01.59/30-1281 від 24.06.2019 р.). Результати досліджень впроваджені у 

освітній процес на географічному факультеті Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Теоретичні положення, методики і 

отримані результати використовуються у навчальному процесі викладання 

дисциплін «Міжнародний туризм», «Екологічний та сільський зелений туризм», 

«Туристично-краєзнавча робота» на географічному факультеті в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича. Матеріали дослідження 

включені до наукових звітів кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту та кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Особистий внесок здобувача. Виконане дослідження є самостійною 

завершеною працею, в якій на основі положень конструктивної географії й 

туризмознавства реалізовано ідею авторської концепції розробки теоретико-
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методичних і прикладних засад функціонування транскордонних рекреаційно-

туристичних комплексів у контексті сталого розвитку. Автором особисто 

обґрунтовано новий конструктивно-географічний напрям – вчення про 

транскордонний рекреаційно-туристичний комплекс, запропоновано 

визначення ТКРТК, сформовано концепцію функціонування ТКРТК, модель 

ТКРТК. Визначено критерії формування ТКРТК, отримано практичні 

результати впровадження принципів сталого туризму на територіях 

транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів. Виконано польові 

дослідження щодо визначення привабливості території Буковини для історико-

етнографічного туризму, визначено ключові об’єкти та дестинації 

перспективного розвитку транскордонного туризму, сформована база даних 

об’єктів історико-етнографічного туризму на території Чернівецької області, 

розроблено (у співавторстві) 2 локальні, 10 регіональних та 8 міжнародних 

транскордонних маршрутів територією Буковини (Чернівецької області та 

Сучавського повіту Румунії), укладено (у співавторстві) 10 путівників з 

інформацією про ці маршрути. 

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційного дослідження 

та висновки публікацій отримані автором самостійно і є вагомим внеском у 

конструктивно-географічну науку. З опублікованих у співавторстві праць 

використано положення, отримані особисто. Наукові ідеї, що належать іншим 

авторам, мають відповідні посилання.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися й обговорювалися на всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях. Основні з них: V конгрес Міжнародної асоціації україністів – 

(2004, Чернівці), четверта наукова конференція «Молодь у вирішенні 

регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки» (Чернівці, 

2005), Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні моделі 

розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове 

старообрядництво: історія, культура, туризм» (Чернівці, 23-24 вересня 2006 р.), 

Міжнародна конференція «Сфера розваг – важлива складова у підвищенні 
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ефективності туристичного бізнесу» (Донецьк, 2006), шоста Міжнародна 

наукова конференція «Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних 

проблем екологічної безпеки» (Чернівці, 2007), Міжнародна науково-практична 

конференція «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» (Рахів, 2007), 

Міжнародна конференція «Проблеми розвитку депресивних регіонів» (Ніжин, 

2007), Міжнародна науково-практична конференція «Дністровський каньйон – 

унікальна територія туризму» (16-18.05.2009, Тернопіль), Міжнародна наукова 

конференція «Українська історична географія та історія географії в Україні» (7-

10.10.2009, Чернівці), Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти» 

(Харків, 2009), Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та 

готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 

(17-19 березня 2010 р.,Черкаси), Міжнародна науково-практичноа конференція 

студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні 

аспекти» (Харків, 2010), Міжнародна науково-практична конференція 

«Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському 

регіоні: сучасний стан і перспективи» (21-23 жовтня 2010 р. Чернівці), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції, проблеми і 

перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний 

аспект» (Київ, 2010), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Рекреаційний потенціал Прикарапття: історія, сучасний стан, перспективи» 

(Ів.-Франківськ, 2010), Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів і молодих учених «Географічна освіта та національна самосвідомість: 

актуальні проблеми їх формування» (31 березня 2011 року, Донецьк), VIII 

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень в контексті 

міжнародної співпраці та інтеграції» (11-14.05.2011, Дніпропетровськ), 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Розвиток 

етнотуризму: проблеми і перспективи» (2-3.03.2011, Львів), конференція з 

нагоди 15-річчя кафедри екології і права Чернівецького факультету 
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Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

«Розвиток прикладної екології на Буковині» (2012,Чернівці-Харків), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку 

заповідної справи в Україні (Миколаїв, 2013), Міжнародна науково-практична 

конференція «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, 

практика» (2014, Чернівці), Міжнародна науково-практична конференція 

«Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика» (21-23.05. 2015, 

Тернопіль), міжнародна науково-практична конференція «Туризм як 

пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону» (23-24.04.2015, 

Чернівці – Сучава), IV Всеукраїнські наукові читання пам’яті Cергія Таращука. 

(23-24.04.2015, Миколаїв), Міжнародна науково-практична конференція 

«Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті 

збалансованого розвитку» (Берегомет, 2015), IV Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених «Розвиток українського етнотуризму: 

проблеми та перспективи» (25.02.2016, Львів), ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Геотуризм: практика і досвід» (5-7.05.2016, Львів), ХІ 

з’їзд українського географічного товариства «Українська географія: сучасні 

виклики» (05.2016, Вінниця), Міжнародна науково-практична конференція 

«Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку прикордонних територій 

Мараморощини» (2-4.09.2016, Рахів), Всепольська наукова конференція 

«Туризм на транскордонних територіях» (22-23.09.2016, Жешув, Польща), 

Міжнародна наукова конференція до 140-річчя започаткування географії у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича «Від 

географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей 

та пошуків» (11-13.10.2016, Чернівці), Всеукраїнська науково-практична 

конференція, присвячена 10-річчю кафедри туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ 

«Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації» (19-21.10.2017, 

Харків), Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та 

перспективи» (30-31.03.2018, Київ).  
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Публікації. Матеріали дисертації висвітлені в опублікованих автором 

працях загальним обсягом 130,5 д.а., з яких особисто авторові належать 61,5 

д.а. Головні положення дисертації опубліковані в 65 наукових працях, у тому 

числі: 18 статтях у фахових виданнях України (в.т.ч. 4 з них включені до 

міжнародних наукометричних баз), 8 статтях у закордонних фахових виданнях 

(в.т.ч. 4 з них включені до міжнародних наукометричних баз), 11 публікаціях в 

інших закордонних виданнях, 28 тезах доповідей та матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (341 

найменування), 10 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 489 сторінок, 

з яких 305 сторінок основного тексту. Робота ілюстрована 32 рисунками та 43 

таблицями.  
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РОЗДІЛ 1. ТРАНСКОРДОННІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ 
КОМПЛЕКСИ (ТКРТК): ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ  

 
1.1.  Сутність транскордонних рекреаційно-туристичних 

комплексів 

 

Розбудова в Україні туристичної галузі, яка би успішно інтегрувалася до 

міжнародних туристичних взаємовідносин, є одним із провідних напрямів 

структурної перебудови економіки країни. На основі нових механізмів 

господарювання державою мають створюватися сприятливі умови для 

формування національного ринку конкурентоспроможних туристичних послуг. 

У розвитку міжнародних відносин і забезпечення економічної та культурної 

інтеграції України до Євросоюзу транскордонна співпраця є важливим 

механізмом. Він втілюється у різних сферах життєдіяльності і є однією із форм 

міждержавної взаємодії в різних галузях. Завдяки цьому на територіях 

пограниччя з’являються транскордонні регіони, що, за визначенням Бакланова 

П. А., Ганзея С. С. та Єрмошина В. В., «включають території сусідніх держав та 

функціонують з урахуванням інтересів цих країн відповідно до узгоджених 

планів» [8]. Досить продуктивно ці процеси відбуваються в туристичній галузі. 

На думку Євстроп’євої О. В.,  транскордонний туризм породжується наявністю 

на сусідніх територіях об’єктів та явищ, що відповідають суспільним потребам 

у пізнанні довколишнього світу, духовному та фізичному зціленню [121, С. 5].  

Одне з визначень поняття «транскордонного туризму» сформульоване 

Горбом К.М.: «Транскордонний туризм – це різновид туристичної діяльності, в 

основі якого лежить розвиток туристичної інфраструктури та організація 

туристичних маршрутів на транскордонній території, а також безпосередньо 

поблизу неї» [82, с. 31]. Цей вид економічної діяльності є важливим механізмом 

реалізації міжнародних відносин і зміцнення економічної співпраці. В основі 

транскордонного туризму лежить, за визначенням Юрочкіна Д., не просто: 

«перетин кордону з метою відпочинку в іншій країні, а саме туризм на 
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транскордонній території (як єдиному цілому) з перетинанням кордону як 

необхідним елементом» [295]. 

В Україні впродовж останніх 20-ти років проведено ряд заходів з 

транскордонного співробітництва. Відповідно до Закону України це поняття 

трактується так: «Транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на 

встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, 

екологічних, культурних і інших відносин між суб’єктами і учасниками таких 

відносин в Україні і відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із 

сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним 

законодавством» [134]. Транскордонний туризм в контексті дослідження 

розглядатимемо як один із важливих напрямів транскордонної співпраці. 

Підтримка транскордонного співробітництва прикордонних регіонів, за 

висловлюванням Василихи Н.В., є: «інструментом соціально-економічного 

розвитку регіонів та пом'якшення територіальних диспропорцій» [67, с. 161]. 

Процес створення єврорегіонів як організаційних форм співробітництва 

адміністративно-територіальних одиниць на прикордонних територіях України 

триває з 1993 року. Функціонує їх 10: Буг, Верхній Прут, Дніпро, Дністер, 

Донбас, Карпатський, Нижній Дунай, Слобожанщина, Чорноморський та 

Ярославна. До сфери впливу Єврорегіонів в Україні залучено 16 адмінодиниць: 

Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 

Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, 

Херсонська, Чернівецька, Чернігівська області та АР Крим.  

Одним із напрямів реалізації проектів на прикордонних територіях є 

транскордонний туризм. Він об’єднує суміжні адміністративно-територіальні 

одиниці країн транскордоння. Такі проекти, зоврема і в галузі туризму, 

сприяють покращенню соціально-економічної ситуації. Це програми 

партнерства й сусідства «Польща – Білорусь – Україна» (українська складова 

охоплює Волинську, Закарпатську, Львівську області), «Угорщина – 

Словаччина – Україна» (з України її представляє Закарпатська область), 

«Румунія – Україна – Молдова» (аж чотири області її представляють від 
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України: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька). Результатом 

впровадження проектів є покращення туристичної інфраструктури, якості 

туристичного обслуговування, оптимізація комунікацій та інформаційного 

забезпечення туризму. Помітним результатом діяльності транскордонних 

програм є зростання потоків міжнародного туризму.  

Важливим етапом впровадження транскордонного туризму є його 

географічне дослідження, що полягає у «вивченні комплексу природно-

господарських зв’язків між суміжними територіями, спрямованих на реалізацію 

рекреаційних потреб і які призводять до формування єдиного туристичного 

простору» [8, с.108]. Як зазначено Євстроп’євою О. В., при цьому 

використовуються традиційні для рекреаційної географії методи: аналіз 

статистики, офіційних документів та літературних джерел, польові 

спостереження, соціологічні опитування, геоінформаційне моделювання. 

Інформація про природні та культурні ресурси та напрями туристичних потоків 

стає основою рекреаційної диференціації суміжних територій: «Виявляються 

смуги транскордонної взаємодії, ареали рекреаційного освоєння, проводиться 

рекреаційне районування. Кожне з таких територіальних утворень 

сприймається як сегмент транскордонного рекреаційного простору й 

характеризується відповідною галузевою спеціалізацією» [121, с.5].  

Важливими аспектами географічних досліджень транскордонного 

туризму як чинника євроінтеграції України повинні стати: 

- дослідження природно-ресурсного потенціалу транскордонних 

територій; 

- картографування об’єктів туризму та рекреаційно-туристської 

інфраструктури; 

- аналіз туристичних потоків на транскордонних територіях; 

- розробка геоінформаційних систем [32].  

Організація транскордонного туристичного простору і процеси, що його 

формують, визначаються складними взаємозв’язками природних, соціально-

економічних та ментальних чинників. Природні забезпечують географічну 
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цілісність простору і формують територіальні рекреаційно-туристські 

комплекси. Соціально-економічні підтримують однорідність транскордоння 

синхронним розвитком туристичної інфраструктури та активними 

туристичними потоками. Ментальні визначають особливості попиту на ресурси 

й продукти сусідніх регіонів. 

Єврорегіони формують регіональну політику в контексті розвитку 

транскордонного співробітництва. Набувають актуальності аналітичні та 

оцінкові дослідження, спрямовані на формування на прилеглих територіях 

транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів. 

Феномен «транскордонного рекреаційно-туристичного комплексу» 

можна визначити як територіальне утворення сусідніх держав чи їх частин на 

основі єдиних взаємодоповнюючих контрастних чи унікальних природних, 

історико-культурних, інфраструктурних та інших ресурсів для розвитку 

міжнародного туризму. 

Для успішного розвитку транскордонного туризму першочергове 

значення мають взаємні інтереси сусідніх країн щодо стимулювання розвитку 

міждержавних та міжрегіональних зв’язків. Це сприятиме координації спільної 

діяльності у впровадженні міжнародних туристичних проектів, покращення 

системи прикордонного контролю та забезпечення безпеки туристів [121, с. 9]. 

Поняття транскордонного туризму безпосередньо пов’язане з 

транскордонним співробітництвом. Для з’ясування поняття «транскордонне 

співробітництво» доцільно розглянути його місце у системі міжнародного 

співробітництва регіонів, яке здійснюється як «міжтериторіальне, 

міжрегіональне та транскордонне» [189].  

Важливим етапом у розрізі формування поняттєвого апарату дослідження 

транскордонної співпраці стало підписання «Протоколу № 2 до Європейської 

рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними 

владами або громадами», ву якому регламентуються питання 

міжтериторіального співробітництва [220]. Завдяки цьому головним чином 

було завершено термінологічне впорядкування для цієї сфери діяльності. 
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Доцільно коротко окреслити ці визначення та порівняти їх з окремими 

термінами, якими послуговуються в Україні.  

У Мадридській конвенції транскордонне співробітництво визначається 

так: «будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення 

добросусідських відносин між територіальними громадами або владами, що 

знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, а також 

укладення з цією метою будь-яких необхідних угод або досягнення 

домовленостей» [127].  

У Статуті Асамблеї європейських регіонів визначається термін 

«міжрегіональне співробітництво», під яким розуміють будь-які зв’язки, які 

встановлені між регіонами різних держав по обидва боки кордону. Концепція 

транскордонного співробітництва потребувала вдосконалення категорійного 

апарату поняттям міжтериторіального співробітництва. Це було введено 

згадуваним раніше Протоколом № 2 до Рамкової конвенції (1998) і 

пов’язувалося з тим, що суб’єктами міжнародних відносин можуть бути 

залежно від національного законодавства не лише регіони рівня 

адміністративних областей, а також нижчих рівнів територіальні утворення та 

органи самоврядування. При цьому не обов’язково йдеться про сусідні 

території (в межах транскордонного співробітництва). 

Тобто, «міжтериторіальне співробітництво» означає будь-яку 

взаємоузгоджену діяльність, спрямовану на започаткування відносин між 

територіальними, як зазначено в праці Мікули Н. А. та Толкованова В. В.: 

«громадами та владами двох або більше договірних сторін, крім відносин 

транскордонного співробітництва між сусідніми органами влади, включаючи 

укладення між територіальними громадами та органами влади інших держав 

угод про співробітництво» [189, с.10]. 

Отже, найбільш розгорнутим поняттям є міжтериторіальне 

співробітництво, яке визначає право будь-якого територіального органу влади 

співпрацювати з територіальними органами влади інших держав на рівні 

області, району, міста, міського району, селища або села. У вище цитованій 
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праці зазначено: «міжрегіональне співробітництво окреслює правові рамки 

територій, що стоять на другому після центрального рівня (для України – це 

області та Автономна республіка Крим, м. Київ та м. Севастополь; для 

Швейцарії – кантони; для Австрії, Німеччини – землі; Польщі – воєводства 

тощо). Транскордонне співробітництво означає співпрацю суміжних територій 

сусідніх держав, тобто визначальним є наявність кордону між співпрацюючими 

територіями. Можна вживати термін «міжтериторіальне транскордонне 

співробітництво», коли співпрацюють між собою прикордонні райони чи міста, 

але не можна говорити про транскордонне співробітництво держав, які не є 

сусідами» [189, с. 10]. 

Існують певні розбіжності у трактуванні Статті 1 «Додаткового 

протоколу до Європейської рамкової конвенції». Стосуються вони висновків 

про необов’язковість наявності для транскордонного співробітництва кордону. 

У преамбулі до Протоколу № 2 цієї ж Конвенції вказується: «співробітництво 

транскордонне здійснюється між органами влади сусідніх територій, а між 

іноземними органами влади, які не є сусідами – міжтериторіальне» [189, с. 11]. 

Отже, поняття «міжтериторіальне» та «міжрегіональне» співробітництво 

можна вживати ідентичними, якщо обгрунтувати поняття «регіон». Якщо 

термін «територія» вжити до різного рівня адміністративно-територіальних 

одиниць держави, зокрема і 2-го рівня (за європейським визначенням – регіону) 

безпосередньо після державного, то поняття «міжтериторіальне» буде 

включати також і рівень «міжрегіонального» співробітництва. 

На думку львівських дослідників Мікули Н. А. та Толкованова В. В., 

«розглядати транскордонне співробітництво доцільно окремо, передусім тому, 

що у транскордонному регіоні проблем, які виникають, та які необхідно 

вирішувати, є набагато більше, ніж тих, які виникають у стосунках територій 

(регіонів) різних держав» [189, с. 11-12]. Часто ці проблеми мають об’єктивне 

підгрунтя, не залежне від людини, зокрема, перенесення забруднень на суміжні 

території, спільні водні ресурси тощо. 
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Реалізуючи прагнення інтеграції України до Європейського Союзу, слід 

використовувати термінологію, яка вже поширилася в Європі. Стосується це 

передусім терміну «прикордонне» співробітництво, натомість поняття 

«транскордонного» співробітництва набуло значного поширення лише 

впродовж останніх 10-15 років. Тому доцільно визначитися і з цими термінами. 

Змістовно для означення співпраці сусідніх територій використовують 

обидва терміни. Перший в Україні більш звичний, використовувався в умовах, 

достатньо закритого для широкого обміну кордону. Не йшлося також про 

створення транскордонних об’єднань (єврорегіонів), розробки та впровадження 

проектів, спрямованих на вирішення спільних проблем транскордоння на 

міждержавному та міжрегіональному рівнях. Об’єктами досліджень слугували 

тільки прикордонні території кожної з суміжних держав, а спільні проблеми не 

розглядалися й не вирішувалися.  

Терміном «прикордонне співробітництво» у 70-х роках минулого століття 

почали означати «визначення культурних відносин та політичних акцій по 

обидва боки кордону між суміжними регіонами. Особливо актуально це 

звучало для визначення прикордонної торгівлі, що дістала розвиток у 1973-75 

рр. завдячуючи безпосереднім угодам між обласними спілками споживчої 

кооперації та кооперативними організаціями України, Угорщини, 

Чехословаччини, Польщі та Румунії. З 1980 р. така діяльність впроваджувалася 

також між органами державної торгівлі прикордонних областей цих країн. 

[186]. Нині ж взаємовідносини прикордонних територій мають значно більшу 

кількість напрямків, часто незалежно від волі та бажань людини та 

прокладеного нею кордону – в атмосфері шляхом повітряного переносу, 

водними шляхами тощо. Тобто категорія «транскордонне» більше за змістом 

відповідає сутності тих процесів, що відбуваються на прикордонних 

територіях. Крім того, на сучасному етапі об’єктом дослідження часто стає 

транскордонний регіон. Таким чином, можна погодитися з думкою Юрочкіна 

Д.С., що «транскордонне співробітництво є більш широким поняттям, яке 

охоплює усі вище наведені моменти і для визначення співпраці, на погляд 
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вищезазначених дослідників, доцільно розширити звичне в Україні поняття 

прикордонної співпраці до суті поняття транскордонної, яке більше 

використовується в світі та вживати їх в подальшому як тотожні, якщо інше не 

буде вказане» [295]. 

Запропонована ієрархічність понять, як і більшість інших з різних галузей 

знань, до певної міри умовна. Така домовленість щодо змістовності та 

вживаності термінів дає підстави науковцям та практикам дискутувати однією 

мовою та запропонувати внести єдине трактування у законодавчі та нормативні 

документи. Проте, у Законі України «Про транскордонне співробітництво», 

прийнятому 24 червня 2004 р., при обговоренні в Комітеті Верховної Ради з 

питань європейської інтеграції змінили визначення транскордонного 

співробітництва, запропонованого робочою групою, яка сформулювала 

наступне: «транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на 

поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, культурних та інших 

відносин між територіальними громадами та місцевими органами виконавчої 

влади України і територіальними громадами та відповідними органами влади 

сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним 

законодавством» [15]. 

Це визначення було замінено на таке: «транскордонне співробітництво 

– спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, 

соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між 

територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими 

органами виконавчої влади України та територіальними громадами, 

відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх 

національним законодавством» [15]. 

Як видно, виділені слова «сусідніх» та «інших» суттєво змінює усталене в 

Європі поняття транскордонного співробітництва, ратифіковане Україною. 

Щоби уникнути чергової полеміки щодо визначень, слід звернутися до 

понятійного апарату, узагальнення якого представив Ганс-Мартін Чуді 

(Швейцарія) на дев’ятому засіданні Конгресу місцевих та регіональних органів 
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влади в Європі, що відбувся 4-6 липня 2002 р. у Страсбурзі. Про це йшлося в 

його доповіді «Сприяння транскордонному співробітництву: важливий чинник 

демократичної стабільності в Європі». 

 Для означення всіх форм співробітництва, взятих разом, 

використовується «трансєвропейське співробітництво» (trans-European co-

operation). Відмінності у поняттях, як зазначають Н. Мікула та В. Толкованов: 

«можуть бути викликані при визначенні співпраці у наступних випадках: 

• транскордонне співробітництво (cross-border cooperation) – розуміється 

дво-, три- або багатостороннє співробітництво між місцевими та регіональними 

органами влади (напівгромадські і приватні суб’єкти також можуть бути 

включені у цей контекст), що здійснюється у географічно суміжних територіях. 

Це стосується і територій, відокремлених морем; 

• міжтериторіальне співробітництво (interterritorial cooperation)- 

розуміється дво, три-, або багатостороннє співробітництво між місцевими і 

регіональними органами влади (напівгромадські і приватні суб’єкти також 

можуть бути включені у цей контекст), що здійснюється між несуміжними 

територіями;  

• транснаціональне співробітництво (transnational cooperation) – 

розуміється співпраця між національними, регіональними і місцевими органами 

влади щодо програм та проектів. Ця форма співробітництва охоплює великі 

суміжні території і включає суб’єкти по крайній мірі двох держав–членів 

Європейського Союзу і/або країни, які не є членами Європейського Союзу» 

[189, с. 13]. Прикладом транснаціонального співробітництва є: «Організація 

субрегіонального співробітництва держав Балтійського моря (ОСС ДБМ) та 

Регіональна рада для співробітництва на регіональному рівні, що діє в рамках 

Ради Баренц-Євро-Арктичного регіону (РБЄАРР)» [189, с. 14]. 

Таким чином, з’ясовано, що транскордонне співробітництво здійснюється 

виключно між суміжними територіями. Іншими словами, транскордонне 

співробітництво, на думку Різника В.: «специфічна сфера 

зовнішньоекономічної, політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших 
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видів міжнародної діяльності, яка здійснюються на регіональному рівні, і яка, 

охоплюючи всі загальні їхні форми, відрізняється необхідністю та 

можливостями більш активного їх використання, а також низкою особливостей, 

а саме – наявністю кордону і необхідністю його облаштування, спільним 

використанням природних ресурсів і, відповідно, спільним вирішенням 

проблем екологічної безпеки, більш широким взаємним спілкуванням 

населення сусідніх держав та особистими зв’язками людей» [222]. 

Базовими принципами транскордонного співробітництва є створення 

зв’язків та договірних відносин у прикордонних теренах, що робиться для 

пошуку вирішення спільних та ідентичних проблем. Як зазначають Савош Л. В. 

та Савченюк О. В.: «Філософія транскордонного співробітництва полягає у 

тому, що два суміжні прикордонні регіони співпрацюють у процесі розробки 

планів та вибору пріоритетів розвитку, а не працюють окремо, а потім 

узгоджують плани розвитку за окремими заходами» [232, с. 155]. 

Транскордонна співпраця полягає у тому, щоб до всіх сфер життя були задіяні 

всі соціальні групи населення й адміністративні органи.  

Серед головних цілей такої співпраці: «подолання існуючих стереотипів 

та упереджень по обидві сторони кордону; усунення політичних та 

адміністративних бар’єрів між сусідніми народами; створення господарської, 

соціальної та культурної інфраструктури, за умови формування спільних 

органів, господарюючих суб’єктів, осередків тощо» [325]. Розуміння сусіда та 

знання про спільні проблеми є так само важливими, як і формування довіри. 

Різносторонність проблем та потенційних можливостей розвитку по обида боки 

європейських кордонів призводить до того, що «транскордонне 

співробітництво стає неминучим, бо служить втіленню в життя принципів 

міжнародного права в чітко визначеному регіональному аспекті. На останній 

аспект доцільно звернути більшу увагу з огляду на те, що не є доцільним 

очікувати, що транскордонне співробітництво вирішить усі проблеми у 

прикордонні. Транскордонне співробітництво охоплює коло завдань, що не 

виходять за межі регіонального виміру, проте воно дуже наближене до 
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щоденних людських потреб і його необхідно досліджувати, сприяти його 

розвитку та використовувати можливості, які відкриваються у рамках співпраці 

для покращення життєдіяльності населення у прикордонних регіонах» [325]. 

На думку Грицку-Андрієш Ю. та Грицку В., транскордонне 

співробітництво є «засобом розвитку прикордонних регіонів України, одним з 

інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення 

прикордонних регіонів до середньоєвропейського та забезпечення вільного 

переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво 

сприяє об'єднанню зусиль суб'єктів транскордонного співробітництва у 

вирішенні спільних проблем прикордонних регіонів, здійсненню 

євроінтеграційних заходів на регіональному рівні» [85, с. 71]. 

Транскордонне співробітництво може також відігравати роль своєрідного 

«імпульсу (потенціалу) зростання», а транскордонні регіони роль «полюсів 

росту». 

Завдяки транскордонному співробітництву є можливість змінити тренди 

регіонального розвитку «центр – периферія», ліквідувати аналогію між 

поняттями «прикордонний», «периферійний» та «відсталий». Варто погодитися 

із думкою Ж.-П. Лехнера, який підкреслює, що транскордонні регіони 

дозволяють змінити периферійну ситуацію на центральну. 

Транскордонне співробітництво стало чинником, який сприяє соціальній 

рівності та суспільному діалогу. Воно є інструментом для розвитку багатьох 

напрямів діяльності прикордонної регіональної та місцевої влади у Європі. 

Прикметно, що транскордонний напрям сьогодні впроваджений до сфери 

туристичної діяльності. 

Найбільш розвиненою формою транскордонного співробітництва є 

єврорегіони. Поняття «єврорегіон», як зазначає Долотіна К. В., «виникло у 

міжнародному співробітництві із появою на прикордонних територіях 

Нідерландів та Німеччини у 1958 році єврорегіону «Єврегіо». Згодом назву 

«єврорегіон» стали застосовувати для всіх форм співробітництва в Європі, яке 

виходило за межі державних кордонів» [116, с. 195]. 
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Сьогодні в науковій літературі пропонується чимало визначень терміну 

«єврорегіон». Так, на думку М. Долішнього та П. Бєлєнького: «єврорегіон – 

одна із організаційних форм транскордонних відносин, де у межах своєї 

компетенції та за згодою центральних державних органів (на базі спеціально 

розширених повноважень на міжнародне співробітництво) місцеві органи влади 

прикордонних областей мають можливість розробляти спеціальні комплексні 

програми економічної, культурної та гуманітарної взаємодії, реалізувати 

конкретні транскордонні економні проекти, вирішувати проблеми зайнятості, 

інфраструктури, екології» [20, с. 53]. Н. Мікула вважає, що «єврорегіон – це 

одна з організаційних форм транскордонних відносин, де у межах своєї 

компетенції та за згодою центральних державних органів – на базі спеціальних 

розширених повноважень на міжнародне співробітництво – місцеві органи 

влади прикордних областей мають можливість розробляти спеціальні 

комплексні програми економічної, культурної та гуманітарної взаємодії, 

реалізувати конкретні транскордонні економічні проекти, вирішувати проблеми 

зайнятості, інфраструктури, екології» [190]. Ю. Макогон та В. Ляшенко під 

єврорегіонами розглядають: «організаційну форму прикордонних відносин, в 

рамках яких місцеві органи влади мають можливість розробляти спеціальні 

комплексні програми економічного, культурного та гуманітарного 

співробітництва, реалізовувати конкретні проекти, вирішувати проблеми 

зайнятості, розвитку інфраструктури, екології тощо» [178].  

Проаналізувавши наявні визначення поняття «єврорегіон», можна 

зробити висновок, що єврорегіони створювалися задля вирішення спільних 

проблем: підвищення життєвого рівня населення прикордонних територій, 

розбудови комунікацій та інфраструктури, співпраці в галузі економіки, освіти, 

охорони здоров’я, культури, довкілля тощо. Головними ознаками, які 

характеризують єврорегіон, визначають: «географічну (єврорегіон є 

територією, що має конкретне географічне положення), політичну (частина цієї 

території перебуває під юрисдикцією суверенних держав, які мають спільний 

кордон), адміністративну (його утворюють прикордонні регіони держав, що 
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мають спільний кордон), функціональну (єврорегіон є формою 

транскордонного співробітництва)» [194]. На сьогодні 15 областей України 

залучені до роботи 10 єврорегіонів (станом на 2019 р.) (Додаток А). 

Особливістю транскордонного співробітництво України є те, що воно 

відбувається не тільки на кордонах України з країнами Європейського Союзу, а 

і на кордонах з країнами, що не входять до складу ЄС, – Російською 

Федерацією, Білоруссю та Молдовою. Так, протяжність кордонів із Російською 

Федерацією становить близько 2300 км, а з країнами ЄС – 1390 км. 

В Україні транскордонне співробітництво сьогодні розглядається у двох 

площинах (інструмент розвитку прикордонних територій та чинник реалізації її 

євроінтеграційних прагнень). Таким чином, у транскордонному співробітництві 

прикордонних областей України доцільно виокремити два вектори: 

- транскордонне співробітництво, що відбувається на кордоні України та 

країн ЄС;  

- транскордонне співробітництво, уздовж кордонів колишніх радянських 

республік, зокрема Білорусі, Молдови та Російської Федерації, у так званому 

«новому прикордонні». 

На думку Студеннікова І., «розвиток транскордонного співробітництва у 

«новому прикордонні», поряд із завданнями економічної і культурної співпраці, 

має ще одне завдання – подолання психологічного дискомфорту, що виник у 

місцевих жителів територій, які стали прикордонними внаслідок дезінтеграції 

СРСР» [264]. 

Першим з єврорегіонів за участю України став Карпатський (таблиця 

1.1). Заснований 14 лютого 1993 р. в угорському м. Дебрецен. Представники 

місцевої влади Угорщини, України, Польщі, Румунії та Словаччини підписали 

угоду щодо створення міжрегіональної асоціації «Карпатський регіон». 

Головними пріоритетами функціонування Карпатського єврорегіону стали 

вирішення проблем розвитку інфраструктури та туризму на його території, 

розвиток транспортного зв’язку, розв’язання проблем охорони навколишнього 

середовища (Додаток Б).  
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Таблиця 1.1 

Єврорегіони за участі України 

№ Назва Рік стоврення Зарубіжні країни, які охоплює 
1. Карпатський 1993 Польща, Словаччина, Румунія та 

Угорщина  
2.  Буг 1995 Білорусь, Польща  
3. Нижній Дунай 1998 Молдова, Румунія  
4. Верхній Прут 2000 Румунія, Молдова 
5. Дніпро 2003 Білорусь, Росія  
6. Слобожанщина 2003 Росія 
7. Ярославна 2007 Росія 
8. Чорне Море 2008 Азербайджан, Болгарія, Вірменія, 

Греція, Грузія, Молдова, Росія, 
Румунія, Туреччина 

9. Донбас 2010 Росія 
10. Дністер 2012 Молдова 

 

До складу єврорегіону «Буг» (створений у вересні 1995 року) входять 

прикордонні регіони Білорусі, Польщі та України. Через його територію 

проходять важливі шляхи комунікацій країн Західної Європи та Росії, України 

та Білорусі. Головні цілі створення єврорегіону – розвиток комунікацій і 

зв’язку, вільний рух товарів, капіталу, робочої сили, охорона довкілля і 

співробітництва в галузі екології.  

Єврорегіон «Нижній Дунай» створений у серпні 1998 року за участі 

прикордонних районів Молдови, Румунії та України задля досягнення 

гармонічного, збалансованого розвитку економіки, вирішення низки проблем в 

сфері охорони довкілля, підвищення якості життя населення, розвитку 

інфраструктури туризму і рекреації. 

Єврорегіон «Верхній Прут» створений у вересні 2000 року у складі 

прикордонних регіонів Молдови, Румунії та України. Пріоритетні напрями 

діяльності – розвиток транспортно-комунікаційної інфраструктури, розвиток на 

місцевому рівні транскордонної торгівлі та збільшення транзитної торгівлі, 

взаємоузгоджена розбудова співробітництва в системи освіти, науки та 

культури єврорегіону. 
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 «Дніпро» як єврорегіон створений у 2003 році на пограниччі трьох 

держав – Білорусі, Росії та України. Тут проходять важливі транспортні 

магістралі: залізничні шляхи, автомагістралі. З-поміж головних цілей 

функціонування єврорегіону – сприяння соціально-економічному розвитку, 

культурному та науковому співробітництву прикордонних територій. 

 «Слобожанщина» (створений у листопаді 2003 року) – єврорегіон за 

участі прикордонних регіонів Росії та України. Єврорегіон виник, як зазначає 

Долотіна К., з метою: «гармонізації взаємодії сторін для реалізації основних 

соціально-економічних функцій прикордоння, усування зайвих бар’єрів для 

контакту населення, залучення інновацій та інвестицій для стабілізації та росту 

економіки, активізації міжрегіонального економічного співробітництва, тощо» 

[116, с. 196]. 

 Єврорегіон «Донбас» функціонує з жовтня 2010 року на прикордонних 

регіонах Росії та України. Головними цілями є розвиток співпраці в сферах 

економіки, комунікацій, транспортй, зв’язку, стабілізації екостану та якості 

життя населення.  

«Ярославна» як єврорегіон виник у квітні 2007 року на території 

українсько-російського прикордоння.  

«Чорне море» (створений у вересні 2008 року) з метою: «розвитку 

інфраструктури (енергетичних систем, транспорту), розвиток соціальної та 

економічної діяльності, підтримки ініціатив в галузі туризму, тощо» [Долотіна]. 

До складу єврорегіону увійшли Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, 

Грузія, Україна, Молдова, Росія, Румунія, Туреччина.  

«Дністер» – єврорегіон, створений у 2012 р. Об’єднує Могилів-

Подільський і Ямпільський райони Вінницької області, шість районів Молдови 

і два – Придністровської Молдавської республіки. Завдання єврорегіону 

наступні: організація, координація і поглиблення зв'язків в економіці, торгівлі, 

науці, освіті, культурі, туризмі та спорті; здійснення спільних проектів з 

охорони навколишнього середовища, екологічного оздоровлення басейну річки 

Дністер; здійснення регіональних проектів з питань скорочення безробіття 
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населення, що проживає на територіях транскордоння шляхом підвищення 

економічного потенціалу тощо. 

Мета створення єврорегіонів – організація та координація спільної 

діяльності; сприяння співпраці у галузі економіки, науки, екології, освіти; 

підтримка проектів розвитку прикордонної інфраструктури; сприяння розвитку 

контактів між громадянами країн – членів єврорегіонів, визначення можливих 

напрямів транскордонної співпраці країн-учасниць.  

У Європі створено понад 180 єврорегіонів і 57 європейських 

угруповань територіального співробітництва (ЄУТС), і цей процес триває. За 

тенденцією створення єврорегіонів Україна не відстає від країн ЄС, та значно 

поступається за рівнем ефективності їх діяльності і активності. Так, станом на 

2019 р. з 10 єврорегіонів фактично функціонує лише 4: «Карпатський», «Буг», 

«Нижній Дунай» та «Верхній Прут». Більшість єврорегіонів засідання Рад 

проводять рідше одного разу на рік («Карпатський» та «Буг»). 

Ряд єврорегіонів, які створені за участі північних та східних областей 

України на межі з Росією та Білоруссю (Дніпро, Слобожанщина, Ярославна, 

Донбас), взагалі втратили сенс функціонування у зв’язку з веденням військових 

дій на Сході України. З тих же причин ускладнена робота єврорегіону Чорне 

Море. Таким чином, повноцінно функціонує лише половина єврорегіонів, а 

транскордонна діяльність реалізовується через міжурядові програми 

транскордонної співпраці, що підтримуються Європейським Союзом. 

В активізації транскордонного співробітництва важливим кроком стало 

створення у жовтні 2015 року українсько-угорського європейського 

угрупування територіального співробітництва (ЄУТС) з обмеженою 

відповідальністю «ТИСА» між Закарпатською обласною радою та Загальними 

зборами області Саболч-Сатмар-Берег і самоврядуванням міста Кішвард, 

першого ЄУТС за участю України. Рада Єврорегіону «Верхній Прут» теж 

ухвалила рішення опрацювати можливості формування на своїй основі ЄУТС. 

Планується залучити до роботи разом з діючими органами виконавчої влади і 



54 
 
місцевого самоврядування бізнес і громадські інституції. Це сприятиме 

реалізації спільних транскордонних українсько-угорських проектів. 

Фінансове забезпечення є важливим механізмом реалізації проектів 

розвитку транскордонного співробітництва. В науково-аналітичній доповіді 

Інституту регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України 

зазначено: «Вагома частка фінансових ресурсів залучається в рамках Програм 

Транскордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та 

Партнерства (ПТС ЄІСП). Протягом 2000–2015 років українські прикордонні 

регіони брали участь у всіх доступних програмах транскордонного 

співробітництва ЄІСП, проте вони були менш активними в порівнянні з 

іноземними партнерами…За програмний період 2007–2013 рр. Україна була 

лідером у менш ніж 20% проектів і задіяна в проектах, як лідер-партнер на 

77,14 %. Водночас Польща («Польща – Україна – Білорусь») та Румунія 

(«Румунія – Україна – Республіка Молдова») є лідерами у 60-70 % проектів та 

задіяні на 100% у всіх проектах» [224, с. 12]. 

До транскордонного співробітництва нині залучені не всі прикордонні 

регіони України. Це означає, що потенціал розвитку транскордонного 

співробітництва не вичерпаний і потребує використання у довгостроковій 

перспективі.  

З-поміж програм та проектів транскордонної співпраці, що 

реалізовуються в Україні, вагома роль належить проектам туристичного 

спрямування. Процеси транскордонної співпраці мають безпосередній вплив на 

функціонування транскордонного туризму через розвиток туристичної 

інфраструктури, зростання туристичних потоків та формування на 

транскордонних територіях специфічних утворень – транскордонних 

рекреаційно-туристичних комплексів (рис. 1.1).  
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Рисунок 1.1. Транскордонний туризм в системі транскордонного 

співробітництва 

 

У процесі розвитку транскордонного туризму на територіях пограниччя 

формуються специфічні утворення – транскордонні рекреаційно-туристичні 

комплекси (ТКРТК), які є важливою складовою транскордонного 

співробітництва, що реалізовується за їх участю із суміжними прикордонними 

регіонами суміжних держав.  

Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси – територіальні 

утворення сусідніх держав чи їх частин на основі єдиних взаємодоповнюючих 

контрастних чи унікальних природних, історико-культурних, інфраструктурних 

та інших ресурсів для розвитку міжнародного туризму. 

На формування транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів 

безпосередній вплив має ряд чинників, які об’єднаємо у дві групи: зовнішні 

(екзогенні) та внутрішні (ендогенні). Окремо слід розглянути екстенсивні, 

інтенсивні та стримуючі (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Чинники формування транскордонного рекреаційно-

туристського комплексу (ТКРТК) 
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На формування транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів 

безпосередній вплив має ряд чинників, які об’єднаємо у дві групи: зовнішні 

(екзогенні) та внутрішні (ендогенні). До зовнішніх віднесемо демографічні, 

соціально-фінансові, соціально-економічні, зміни політичного та правового 

регулювання, технологічні зміни, сучасні європейські процеси. Внутрішні 

(ендогенні) формуються групами екстенсивних (ріст чисельності працівників, 

збільшення обсягів інвестицій в туризм, створення нових туристичних 

об’єктів), інтенсивних (підвищення фаховості персоналу, розвиток професійної 

кваліфікаційної структури, диверсифікація спектру туристичних послуг, 

раціональне використання матеріальних ресурсів). Окремо слід розглянути 

стримуючі чинники формування ТКРТК: політичну та фінансову 

нестабільність, безробіття, несприятливий екостан довкілля, військові дії, 

недостатність пунктів прикордонної інфраструктури [59].  

Функціональними складовими ТКРТК визначимо базові інфраструктурні 

об’єкти (підприємства туроперейтингу, заклади проживання, харчування, 

туристичні комплекси, систему управління в туризмі та туристичної 

інформації) та супутні їх складові (заклади перевезень, пункти прикордонної 

інфраструктури, банківсько-страхові установи, підприємства виробництва 

товарів туристичного споживання, освітній компекс, що забезпечує підготовку 

фахівців туристичної галузі, послуги безпеки). Функціональна структура 

транскордонного рекреаційно-туристичного комплексу представлена на 

рисунку 1.3.  
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Рис. 1.3. Функціональна структура транскордонного рекреаційно-

туристичного комплексу. 

 

Комплексна модель транскордонного рекреаційно-туристичного 

комплексу (ТКРТК) враховує особливості умов, чинників та результату їх 

взаємовпливів на транскордонній території і матиме наступний вигляд 

(рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Модель транскордонного рекреаційно-туристичного комплексу 
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Ключовими елементами комплексу є об’єкти туристичної 

інфраструктури, завдяки яким реалізовуються туристичні послуги. Через галузь 

туроперейтингу споживачі отримують комплексний транскордонний 

турпродукт. В регіоні сформовані послуги за напрямками: екологічний, 

історико-краєзнавчий, етнокультурний, паломницький та шопінг-туризм. 

Формуються й стають дедалі популярнішими спортивно-оздоровчий, 

ностальгійний, лікувальний, науковий та професійно-діловий.  

У просуванні транскордонного туристичного продукту, зокрема реалізації 

та впровадженні транскордонних проектів, важливу роль відіграють організації 

та установи, які є аплікантами таких проектів. Координуюча роль належить 

Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. У 

розробці та впровадженні транскордонної туристичної діяльності в регіоні 

вагома участь Відділу туризму ОДА та закладів вищої освіти. 

Запропоновані інструменти для досягнення транскордонного ефекту 

співробітництва прикордонних регіонів покликані спонукати прикордонні 

регіони до співробітництва із досягненням системного цільового 

транскордонного ефекту та ефективної взаємодії між собою з метою 

покращення регіональної політики прикордонних регіонів у галузі туризму та 

посилення і нарощення транскордонного ефекту їх співпраці. 

Разом з тим, потенціал транскордонного співробітництва в розвитку 

туризму Україною використовується ще не належно, що має забезпечити 

сталий розвиток та конкурентоспроможність транскордонних регіонів. 

 

1.2. Методологія досліджень геопросторової організації 

транскордонного туризму  

 

Транскордонний туризм є явищем, що має практично багатовікові 

традиції. З’явилося воно разом з визначенням і встановленням державних 

кордонів. Однак інтенсифікація та інституалізація транскордонного 

співробітництва, які мали місце в другій половині XX ст., надали 
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транскордонному туризму новий вимір, розвиток якого став шансом для 

периферійних регіонів. Розглянемо визначення даного поняття відповідно до 

польського дослідника Славоміра Гайдука, який зазначає, що стимуляторами 

розвитку транскордонного туризму в Польщі є єврорегіони. Останні 

дослідження дозволяють зробити висновок, що динамічний розвиток 

транскордонного туризму Польщі має місце завдяки велетенській фінансовій 

підтримці з ресурсів Євросоюзу, призначених на транскордонне 

співробітництво [316]. 

Аналізуючи зміст транскордонного співробітництва регіонів в Європі, 

можна зауважити, що туризм займає в ньому важливе місце. Учасниками 

туристичних подорожей є як мешканці транскордонного регіону, які відвідують 

своїх сусідів по другій стороні кордону, так і інші мандрівники, для яких 

транскордонний регіон є простором туристичного прийому. Варто зазначити, 

що транскордонним туризмом не є виїзний туризм з транскордонного регіону. 

Транскордонний туризм означає такий туризм всередину транскордонного 

регіону, мотивацією якого є туристичний продукт цього регіону. Туристичними 

продуктами можуть бути туристичні маршрути, природні транскордонні 

об’єкти зі списку світової спадщини ЮНЕСКО або культурні транскордонні 

об'єкти. Слід підкреслити, що транскордонний туризм не є рухом внутрішньо 

національним. 

У Польщі діяльність, що пов’язана з розвитком транскордонного туризму 

реалізовує головним чином Польська Туристична Організація. За її ініціативою 

утворено Банк Туристичних Продуктів, що охоплює 6 категорій, в тому числі і 

транскордонний туризм. 

Як зазначає Горб К. М., «міжнародний туризм як суспільне явище 

охоплює поїздки осіб, що подорожують з туристичною метою за межі країни 

постійного проживання» [83, с. 30]. Термін «міжнародний туризм» добре 

відомий і поширений, в той час як поняття «транскордонного туризму» 

з’явилося порівняно нещодавно, хоча як явище існує тривалий час. В основі 

цього явища, як зазначено у згаданій раніше праці Горба К., лежить: «принцип 
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виділення транскордонної території. Це поняття суттєво відрізняється від 

поняття прикордонної території. Територія держави, що розташована 

безпосередньо біля державного кордону, є прикордонною територією, а 

транскордонна територія – це єдина система прилеглих прикордонних 

територій двох або більше держав, для якої характерна певна спільність 

(природна, історична, господарська тощо), через котру відбувається сполучення 

між ними» [83, с. 30-31]. 

Заслуговує уваги трактування поняття транскордонного туризму 

російського дослідника Юрочкіна Д.: «транскордонний туризм – це різновид 

туристичної діяльності, в основі якого лежить розвиток туристичної 

інфраструктури та організація туристичних маршрутів на транскордонній 

території, а також безпосередньо поблизу неї. Цей різновид економічної 

діяльності – важливий механізм розвитку міжнародних відносин і зміцнення 

економічного співробітництва. В основі транскордонного туризму лежить не 

просто перетин кордону з метою відпочинку в іншій країні, а саме туризм на 

транскордонній території (як єдиному цілому) з перетинанням кордону як 

необхідним елементом» [295].  

Загальну принципову схему, що відображає місце транскордонного 

туризму в загальній туристичній системі, подано на рис. 1.5. 

 

 

 

Рис. 1.5. Місце транскордонного туризму в туристичній системі [83] 
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Розвиток транскордонного туризму є важливим напрямком 

транскордонного співробітництва. Гайдук С. відзначає можливість розвитку 

периферійних територій, що є складовими транскордонних туристичних 

регіонів, а Горб К. М. розглядає розвиток туристичної інфраструктури та 

організацію туристичних маршрутів на транскордонній території. Разом з тим, 

обидва дослідники акцентують увагу не просто на перетині кордону, а туризмі 

саме на транскордонній території. 

Важливе місце у транскордонному співробітництві займає українсько-

польське партнерство. Одним із пріоритетних напрямів співпраці України і 

Польщі є туризм, що обумовлено цілою низкою факторів, а саме: тенденцією до 

зміни функції кордону із бар’єрної на інтеграційну; наявністю потужного 

потенціалу природних та історико-культурних туристично-рекреаційних 

ресурсів, які є привабливими для громадян обох країн; спільним історичним 

минулим; близькістю мови та культури наших народів, релігійною 

спорідненістю.  

Українсько-польське транскордонне співробітництво в галузі туризму, не 

дивлячись на динамічний розвиток, інтенсивність двостороннього діалогу, 

наявність успішно реалізованих проектів, має цілий ряд проблем, які гальмують 

подальший поступ у даній сфері. До таких проблем варто віднести: 

недосконалість нормативно-правової бази, недостатню підтримку суб’єктів 

туристичної діяльності з боку держави, дефіцит інвестицій у розвиток 

матеріальної бази туризму, недостатнє наукове обґрунтування розвитку 

туризму в прикордонних регіонах.  

Про можливість вирішення цих проблем свідчать останні кроки обох 

держав, а саме: збільшення кількості пунктів перетину кордону до Євро-2012, 

видача шопінг-візи для українців і принципова згода Польщі на скасування 

оплати за національні довгострокові візи типу D для громадян України. 

Українсько-польські відносини в галузі туризму у прикордонних 

територіях мають сприятливі перспективи для подальшого розвитку, а за умови 

аналізу та вирішення поточних проблем транскордонного співробітництва 
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можуть стати чинником для посилення і поглиблення добросусідських відносин 

між нашими народами, територіальними громадами, органами державної влади, 

сприятимуть розвитку транспортної інфраструктури, співпраці в галузі науки і 

культури, охорони навколишнього середовища, пожвавленню інвестиційної 

діяльності в прикордонних територіях [92]. 

Принципи транскордонного співробітництва в туризмі 

Розвиток туризму, який базується на основних елементах – масовість, 

інтегрованість, соціально-економічний характер – суттєво вплинув на динаміку 

ринку туристичного потоку і зумовив розгляд туризму, як соціально-

економічного явища. Розбудова в Україні туристичної галузі, яка б успішно 

інтегрувалася до міжнародних туристичних взаємовідносин, є одним з 

провідних напрямів структурної перебудови економіки країни. Сприятливі 

умови для формування національного ринку конкурентоспроможних 

туристичних послуг мають створюватися державою на основі нових механізмів 

господарювання, в умовах відкритої економіки. 

Сучасні міжнародні відносини характеризуються досить інтенсивними 

інтеграційними процесами, серед яких важливу роль відіграє транскордонне 

співробітництво. Україна завдяки вигідному геополітичному положенню має 

великі потенційні можливості щодо його розвитку, оскільки 19 з 25 регіонів 

держави є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим серед 

європейських країн. Підтримка транскордонного співробітництва 

прикордонних регіонів є важливим напрямом соціально-економічного розвитку 

регіонів, пом’якшення територіальних диспропорцій.  

Так, у 2004 році був прийнятий Закон України «Про транскордонне 

співробітництво», відповідно до якого «транскордонне співробітництво – це 

спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, 

науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між 

територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими 

органами виконавчої влади України та територіальними громадами, 

відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх 
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національним законодавством» [134]. Транскордонне співробітництво може 

здійснюватися: «в межах створеного єврорегіону; шляхом укладення угод про 

транскордонне співробітництво в окремих сферах; шляхом встановлення та 

розвитку взаємовигідних контактів між суб’єктами транскордонного 

співробітництва» [67]. 

У програмах транскордонного співробітництва співпраця в галузі туризму 

посідає одне з чільних місць, адже туризм для більшості регіонів є 

стратегічною сферою регіонального розвитку. Доцільність транскордонного 

співробітництва в туризмі обумовлюється високим ступенем залежності галузі 

від розміщення на відповідних територіях природно-рекреаційних об’єктів та 

стану довкілля, які формують туристичну привабливість території, а також 

специфікою державного регулювання галузі через високу залежність туризму 

від інших галузей національної економіки. Таким чином, у розвитку туризму на 

відповідних територіях можуть бути зацікавлені регіони різних країн, які 

поєднані спільними туристичними об’єктами, проте розділена державним 

кордоном [23]. 

Транскордонне співробітництва в туристичній галузі – встановлення 

взаємовідносин між суб’єктами туристичної діяльності, територіальними 

громадами, місцевими органами виконавчої влади, громадськими, науковими, 

освітніми структурами з відповідними інститутами інших держав та 

міжнародними організаціями щодо реалізації спільних рішень розвитку туризму. 

Формами транскордонного співробітництва в туристичній галузі є єврорегіони, 

транскордонні агломерації, транскордонні асоціації, транскордонні туристичні 

кластери, стратегії, угоди, програми, проекти. Основними завданнями 

транскордонного співробітництва в туристичній галузі повинні виступати: 

створення сприятливих умов туристичної діяльності; ефективне використання 

туристично-рекреаційного потенціалу територій в контексті концепції 

збалансованого розвитку; підвищення позитивного впливу галузі на соціально-

економічний розвиток регіону [23]. 
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Для розуміння сутності транскордонного співробітництва в галузі туризму 

важливо визначити основні форми його реалізації (табл. 1.2). До них належать 

такі: 

Таблиця 1.2 

Основні форми транскордонного співробітництва в галузі туризму та 

їх характеристика [23] 

Форма Характеристика 

Як територіальні утворення в межах визначених адміністративно-

територіальних одиниць різних країн 

Єврорегіони Організаційні форми співробітництва адміністративно-

територіальних одиниць європейських держав, що 

здійснюються відповідно до дво- або багатосторонніх 

угод про транскордонне співробітництво та 

передбачають визначення територіальних меж впливу 

та відповідної організаційної структури. 

Міжрегіональні 

агломерації 

Міжрегіональні утворення, які об’єднують на 

добровільних засадах певну кількість міських, 

сільських та інших населених пунктів, що розміщені на 

території різних країн, але мають спільні рекреаційні, 

економічні, екологічні, соціальні, культурно-побутові 

та інші інтереси. 

Як окремі суб’єкти туристичної діяльності 

Транскордонні 

туристичні кластери 

Об’єднання суб’єктів туристичної діяльності із 

підприємствами суміжних галузей, що беруть участь у 

формуванні кінцевого туристичного продукту. 

Як офіційні документи з визначеними напрямками практичної реалізації 

стратегічних рішень 
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Продовження таблиці 1.2 
Стратегії 

транскордонного 

співробітництва і 

міжрегіонального 

розвитку 

Документи, затверджені відповідними нормативно-

правовими актами, які визначають мету 

співробітництва (місію), основні стратегічні напрямки 

її досягнення та є основою для розробки програм і 

проектів у туристичній галузі. 

Двосторонні угоди, 

затверджені на 

загальнодержавному 

рівні 

Документи, підписані представниками центральних 

органів влади на взаємовигідній основі, які визначають 

конкретні права та обов’язки сторін на встановлений 

термін щодо реалізації спільних заходів у туристичній 

галузі. 

Угоди, статути та 

протоколи між 

органами місцевої 

державної влади 

Документи, підписані представниками місцевих 

органів державної влади на взаємовигідній основі, які 

визначають пріоритети співробітництва між 

конкретними територіями в галузі туризму. 

Проекти Документи, які передбачають досягнення конкретних 

завдань щодо створення чи вдосконалення 

туристичного продукту, розбудови туристичної 

інфраструктур, покращення умов ведення туристичної 

діяльності тощо 

Програми Документи, які дозволяють виокремити конкретні 

заходи, визначити їх виконавців та джерела 

фінансування у відповідні терміни для реалізації 

стратегічних завдань туристичної галузі 

 

1. Єврорегіони. Загалом, у Європі налічується понад 180 єврорегіонів, які 

є досить поширеною формою транскордонного співробітництва. На території 

України функціонуює 10 єврорегіонів із залученням 15-ти адміністративних 

областей, а від іноземних держав – адміністративно-територіальні одиниці 

Польщі, Білорусі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Австрії, 
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Німеччини та Франції. Туризм у єврорегіонах є одним із основних напрямків 

співпраці. 

2. Міжрегіональні агломерації. Такі об’єднання, які мають зовнішньо-

економічні орієнтири, на сьогодні мало поширені. В Україні існують окремі 

регіональні агломерації в межах одного регіону, наприклад «Дрогобиччина», 

яка об’єднує міста Дрогобич, Борислав, Стебник, Трускавець та інші населені 

пункти Дрогобицького району Львівської області. Агломерації є особливо 

ефективними для узгодження інтересів промислових регіонів і туристичних 

рекреаційних зон. 

3. Транскордонні туристичні кластери. Така форма транскордонного 

співробітництва в Україні розвинена слабо і визначається переважно 

внутрірегіональним спрямуванням. Розвиток транскордонних туристичних 

кластерів дозволяє отримати низку переваг, зокрема об’єднати зусилля 

суб’єктів туристичної діяльності прикордонних територій, зменшити витрати 

на виробництво та просування туристичного продукту, полегшити доступ до 

інформації виробників і споживачів туристичних послуг. Основною метою 

таких кластерів є забезпечення зростання конкурентоспроможності 

туристичного продукту, який формується зусиллями всіх учасників. 

4. Стратегії транскордонного співробітництва і міжрегіонального 

розвитку. Прикладом може бути підписана Стратегія транскордонного 

співробітництва між містами Люблін, Львів, Івано-Франківськ і Луцьк, в якій 

туризм визнано однією з десяти пріоритетних галузей співробітництва. 

5. Двосторонні угоди, затверджені на загальнодержавному рівні. 

Наприклад, міжурядова Угода між Україною і Польщею про міжрегіональне 

співробітництво від 24.06.1993р., у якій закладені правові засади розвитку 

двостороннього співробітництва між регіонами країн. 

6. Угоди, статути та протоколи між органами місцевої державної влади, 

які мають конкретне спрямування. Наприклад, Угода про міжрегіональне 

співробітництво між Івано-Франківською областю та повітом Марамуреш 
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Румунії, підписана 29.03.2008р. Одним із пунктів угоди передбачена співпраця 

в туристичній галузі. 

7. Програми. Через програми ЄС INTEREG, PHARE CBC, TACIS CBC, 

PHARE CREDO, MEDA, CARDS, LACE здійснюється фінансова підтримка 

проектів міжрегіонального і транскордонного співробітництва. На території  

Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, 

Чернівецької та Тернопільської областей поширюється дія програми CADSES, 

яка реалізується в рамках INTEREG. 

8. Проекти, зокрема ті, що фінансуються міжнародними організаціями в 

рамках виконання програм транскордонного співробітництва. Наприклад, 

проект «Сталий розвиток Турківської транскордонної зони», що виконується за 

фінансової підтримки ЄС у рамках Програми малих проектів транскордонного 

співробітництва TACIS спільно з Агенцією регіонального розвитку та 

європейської інтеграції та охоплює цілі налагодження співпраці між 

Турківським районом Львівської області та сусіднім Бєщанським повітом 

Підкарпатського воєводства Польщі [23]. 

У більшості єврорегіонів, створених за участі України, рекреаційно-

туристична діяльність визначена сред напрямів транскордонної співпраці. 

Питанням охорони природної та культурної спадщини як ресурсів розвитку 

туризму приділяється значна увага. Особливо це помітно в діяльності 

Єврорегіонів Верхній Прут, Карпати, Буг.  

Як зазначалося раніше, в наших попередніх дослідженнях, «для усіх 

єврорегіонів важливим напрямом діяльності, що сприяє розвитку туризму, є 

покращення інфраструктури: шляхів сполучення, закладів розміщення, 

харчування. Актуальними є питання розбудови прикордонної інфраструктури, 

зокрема пунктів пропуску за спрощеним режимом, особливо в межах територій 

малого прикордонного руху» [58, с.109]. 

На нашу думку, для ряду єврорегіонів, особливо західної частини 

України, «актуальним напрямом є використання в організації туристичних 

послуг етнокультурних традицій. На цьому ґрунтується ряд проектів з 
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підтримки етнічної та культурної самобутності населення регіонів. Для 

єврорегіонів Верхній Прут, Карпатський, Буг, Нижній Дунай стали 

традиційними міжетнічні фестивалі, що популяризують етнокультурну 

спадщину. Збереженню та розвитку туристичної індустрії сприяють проекти з 

охорони навколишнього середовища і попередження екологічних катастроф, 

що реалізовуються в єврорегіонах Нижній Дунай, Буг, Карпати, Верхній Прут, 

Дністер» [58, с. 110].  

У програмах розвитку туризму більшості єврорегіонів, що з’ясовано нами 

в результаті їх співставлення, «прописані розробка якісного туристського 

продукту з урахуванням потреб охорони природної та культурної спадщини, 

хоча в деяких з них (Нижній Дунай, Слобожанщина, Ярославна, Дніпро) туризм 

або відсутній як стратегічний напрям, або окреслений дуже загально. 

Головними завданнями розробники стратегій визначили тут розвиток малого та 

середнього бізнесу на транскордонних територіях, залучення до регіонів 

міжнародних туристичних потоків» [58, с. 110]. 

Актуальним для єврорегіонів є покращення інформаційної доступності 

туристичного продукту, його популяризації. Це досягається впровадження ряду 

транскордонних проектів. Цілі реалізовуються через розробку баз даних 

туристичних ресурсів, пунктів та центрів туристичної інформації, створення 

вебпорталів, розробки сайтів, картосхем, путівників, буклетів. 

В єврорегіонах Слобожанщина, Ярославна, Дніпро, Донбас 

Чорноморський розвитку туризму якраз недостатньо уваги приділялося. 

Особливо з-поміж стратегічних цілей та завдань. Транскордонні проекти 

призупинилися в цих єврорегіонах у звязку з надскладною військово-

політичною ситуацією сьогодення. 

Основною метою транскордонного співробітництва є усунення 

економічних, соціальних, правових та адміністративних бар'єрів, спричинених 

кордонами, згладжування диспропорцій у рівнях розвитку прикордонних 

регіонів. Транскордонне співробітництво є співпрацею суміжних територій 
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сусідніх держав. Визначальним є наявність кордону між співпрацюючими 

територіями. 

Транскордонне співробітництво в Україні стає одним з важливих 

напрямів європейської інтеграції, що здійснюється на регіональному рівні, і 

посідає провідне місце в процесі формування її регіональної політики. 

Поглиблення транскордонного співробітництва в галузі туризму відкриває нові 

можливості для активізації туристської діяльності на периферійних територіях 

й підвищення їх конкурентоспроможності через мобілізацію природно-

ресурсного потенціалу сусідніх територій [223, с. 18].  

До основних принципів транскордонного співробітництва належать такі: 

незалежності та суверенності; територіальної цілісності; рівноправності; 

ієрархічності; законності; самостійності; узгодження інтересів; системності та 

комплексності; проблемності; солідарності; концентрації (рис. 1.6). 

Процеси глобалізації в світі зумовлюють розширення кордонів і 

зближення культур, що сприяє стрімкому розвитку туризму. В умовах «світу 

без кордонів» особливої актуальності набуває проблема міжкультурної 

комунікації, зокрема в туризмі. Завдяки інтенсифікації міжкультурної взаємодії 

відкриваються нові види і форми спілкування, головною умовою успішності 

яких є взаєморозуміння, терпимість і повага до різних культур. Міжкультурна 

комунікація тісно пов’язана з туризмом, адже туризм був і залишається 

важливою формою міжкультурних контактів. Міжкультурна комунікація в 

туризмі відображає не лише пошуки культурної єдності, а й тенденції до 

збереження культурної своєрідності [234, с. 35]. 
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Рис. 1.6. Основні принципи транскордонного співробітництва [266] 
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Термін «міжкультурна комунікація» у вузькому розумінні з'явився в 

літературі в 1970-х роках. Першими звернули увагу на питання розробки теорії 

міжкультурного спілкування науковці в США. Постала необхідність 

дослідження проблеми конфронтації різних расових та етнічних груп. Науковці 

обґрунтували комплексність феномену людського спілкування загалом, 

виявили значні відмінності в цінностях, стандартах, уявленнях, моделях 

поведінки та мислення, які властиві представникам різних культур. 

З 80-х років минулого століття у наукових працях дослідників США і 

Західної Європи з питань соціології, культурології, психології, лінгвістики, 

філософії виявляють підвищений інтерес до проблематики міжкультурної 

комунікації, що слугує попередженню та усуненню міжкультурних 

непорозумінь. Це й визначається одним з найголовніших завдань теорії 

міжкультурних комунікацій.  

Більшість запропонованих визначень терміна «міжкультурна 

комунікація» базуються на протиставленні міжкультурного і 

внутрішньокультурного (інтракультурного) спілкування (intercultural and 

intracultural communication): «міжкультурна комунікація має місце, коли 

виробник повідомлення – представник однієї культури, а отримувач 

повідомлення – іншої»; міжкультурна комунікація – це «адекватне 

взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, котрі належать до 

різних культур». Аналіз досліджень дозволив зробити висновок, що на 

сучасному етапі існує багато підходів щодо визначення поняття «міжкультурна 

комунікація». Так, дослідники Мишланова С. Л., Пермякова Т. М., 

узагальнивши їх, визначили, що «міжкультурна комунікація – це: 

- сфера, що вивчає взаємодію індивідів з різними зразками історично 

похідної поведінки;  

-  взаємодія сторін з різним досвідом;  

-  такий вид комунікації, при якому той, хто відправляє й той, хто 

отримує, належать до різних культур; 

-  процес спілкування (вербального й невербального) між 
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комунікантами, котрі є носіями різних культур та мов, або сукупність 

специфічних процесів взаємодії людей, що належать до різних культур та мов» 

[77]. 

Як зазначає Цишнатій К.О., «завдяки туризму міжкультурні контакти 

стають частішими, а отже, міжнародна комунікація стає важливою складовою 

туристичної діяльності. Туризм став визначальним чинником соціальної та 

культурної інтеграції, він сприяє зміцненню єдності суспільства, поглиблює 

своїми засобами та можливостями знання конкретних людей та народів в 

цілому одне про одного, забезпечує культурні зустрічі та спілкування» [282].  

Рівень міжкультурної комунікації в туризмі визначається «рівнем 

особистісного та цивілізаційного розвитку представників різних соціумів, які 

безпосередньо контактують між собою. Міжкультурна, міжособистісна 

комунікація не зникає після повернення туристів з подорожі. Для успішної 

міжкультурної комунікації у сфері туризму потрібно виявити та зафіксувати 

відмінності комунікативної поведінки представників різних культур та вивчити 

їх вербальні та невербальні коди» [282]. 

Туризм мотивує пізнання інших культур, також дає можливість осягнути 

власне місце в світовому просторі. Турист є представником окремої етнічної 

або соціальної спільноти, носієм самобутньої культури. Подорожуючий долає 

культурні бар’єри через встановлення діалогу з представниками інших культур, 

а подорож дає змогу чіткіше зрозуміти своє «я». В полікультурному суспільстві 

туризм сприяє культурній ідентифікації людини, здатен створити підґрунтя для 

міжкультурного діалогу.  

Вже сьогодні туризм є сучасним фундаментальним інструментом 

комунікації між людьми, між природними і штучними системами, людиною і 

суспільством, людиною і владою. У сучасну епоху глобалізації і міжкультурної 

комунікації туризм як культуростворююча сила соціального буття є 

результатом довгої історичної еволюції, і носить достатньо розвинутий і 

самостійний характер, що дозволяє розцінювати його як активну 

культуростворюючу силу, що впливає на соціальні процеси. В історичній 
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ретроспективі і в наші дні туризм не тільки виявися інструментом діалогу 

культур, що тягне за собою формування культурної спільноти країн і народів, 

але також є необхідність в діалозі між культурами.  

Тенденцією сьогодення є те, що туризм став одним із значущих сучасних 

чинників протистояння викликам сучасного світу в умовах глобалізації і 

міжкультурної комунікації. Саме тому й виконує важливу місію у глобальному 

гуманітарному розвитку. Туризм – надзвичайно багатоманітне явище, як і 

багатоманітна сама діяльність людини. Туризм виступає як основне джерело і 

найвищий прояв людської свободи, потреба розвитку творчості і сутнісних сил 

особистості, самопізнання себе як суб’єкта туристичного процесу, виявлення 

самодіяльності індивіда, відтворення людини у всій її багатоманітності та 

розвитку міжкультурної комунікації культур та індивідів. 

Зрештою, туризм активно впливає на розвиток життя людства, дає змогу 

активно спілкуватися різним представникам культур, що належать до різних 

полікультурних світів. Цим він «дає поштовх до розвитку міжкультурних 

комунікацій та обміну інформацією між туристами, а також поглибленому 

вивченню їх поглядів на життя, традицій, звичаїв, історії, вірувань, сприяє 

вивченню як мови тієї чи іншої країни, так і невербальних засобів спілкування» 

[339]. 

 

1.3. Особливості імплементації Угоди України і ЄС, законодавче поле 

стосовно посилення міжнародних зв’язків і туристичної діяльності 

 

Правовою основою поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС є 

Угода про асоціацію, яка дає змогу «перейти від партнерства і співробітництва 

до політичної асоціації та економічної інтеграції». Імплементація її положень 

сприяє інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС і єдиного нормативно-

правового простору в туристичному секторі.  

Дослідженню різних питань інтеграції України в європейський 

туристичний простір приділяється значна увага з боку вітчизняних науковців. 
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О. Краєвська та Ю. Присяжнюк у своєму дослідженні аналізують 

політико-правові аспекти співпраці України та ЄС у сфері туризму [162]. Слід 

погодитись з їх висновком, що забезпечення євроінтеграції є невід’ємною 

складовою реалізації державної політики у сфері туризму, зокрема шляхом 

надання організаційно-методичної та фінансово-економічної підтримки з боку 

держави. 

Головними напрямками діяльності Держкомтуризму авторами визначено 

розвиток міжнародного співробітництва, адаптацію туристичного 

законодавства України до відповідних директив і стандартів ЄС, лібералізацію 

візових формальностей. Правові відносини та соціально-економічне 

співробітництво між ЄС та Україною в туристичній сфері розглядає В. Яровий 

[298]. Необхідність інституціональної та структурної адаптації у туристичній 

галузі до стандартів Євросоюзу обґрунтовує Г. Шевченко [289]. На думку 

вченого, насамперед це стосується створення нових інституцій, правової 

системи, підготовки спеціалістів у сфері управління туризмом, розвитку і 

модернізації туристичної інфраструктури. Інші автори аналізують основні 

проблеми, що існують в розвитку туризму в Україні, та визначають заходи 

щодо його державного регулювання у контексті євроінтеграції [69; 81]. 

Водночас дослідниками приділено недостатню увагу дослідженню основних 

напрямків євроінтеграційної діяльності в туристичній галузі. Питання 

моніторингу євроінтеграції україни у сфері туризму ретельно розглянуті в праці 

Заячковської Г. [135]. 

Для подальшого розвитку транскордонного співробітництва мають 

важливе значення питання правового забезпечення реалізації політики 

транскордонного співробітництва та співпраці в галузі туризму. В Україні вже 

сформувалась достатньо розвинута нормативно-правова база, що стосується 

питань транскордонного співробітництва. До неї увійшли правові інструменти 

Ради Європи, ратифіковані Верховною Радою України (вони ж і стали 

частиною національного законодавства); інші акти національного 
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законодавства (закони та підзаконні акти); угоди про транскордонну співпрацю 

тощо. 

Законодавство Європейського Союзу може слугувати базою для 

подальшого розвитку транскордонного співробітництва із урахуванням 

рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу. Ним активніше 

послуговуються у прикордонних регіонах після запровадження нового 

Інструменту добросусідства ЄС.  

З-поміж основних нормативно-правових актів щодо розвитку 

транскордонного співробітництва виділимо наступні: 

• Закон України «Про транскордонне співробітництво» [134];  

• Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [132];  

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [131];  

• Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [130];  

• Закон України «Про державний кордон» [129];  

• Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [133];  

• Указ Президента України від 19 грудня 2007 р. № 1236 «Про заходи 

щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва» [278];  

• постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 594 «Про 

затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з 

питань європейської інтеграції України на 2008 – 2011 роки» [215];  

• постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року» [216];  

• Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між 

територіальними владами або громадами [127] та три додаткові протоколи до 

неї та ін.  

Серед інших міжнародних правових документів, які мають вплив на 

розвиток транскордонного співробітництва Н. Мікула та В. Толкованов 

виділяють такі:  

• «нова Угода про партнерство і співробітництво між Європейським 

Союзом та Україною [277 ];  



78 
 

• Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті [150];  

• Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського 

континенту (Ганноверські принципи), розроблені та схвалені Радою Європи 

[141];  

• Європейська хартія просторового і регіонального розвитку 

(Торремоліноська Хартія);  

• Регламент Європейського Парламенту та Ради № 1082/2006 про 

Європейські угрупування з територіального співробітництва від 5 липня 

2006 р.;  

• Концепція міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-

учасниць СНД (Астана, 15 вересня 2004 р.)» [192].  

Значна частина законодавчої бази України щодо транскордонного 

співробітництва формується міждержавними угодами. До них відносяться 

«Договір про основи добросусідства та співробітництва між Україною і 

Угорською Республікою (6 грудня 1992 р.), Договір про відносини 

добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (2 червня 1997 р.), 

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 

Федерацією (31 вересня 1997 р.) тощо. Таким чином, діяльність областей та 

єврорегіонів щодо транскордонного співробітництва базується на укладених 

договорах та угодах міждержавного рівня, «угодах і рішеннях про співпрацю 

між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 

влади з адміністративно-територіальними одиницями країн, зокрема, що 

входять до складу єврорегіонів. Угоди реалізуються як у цілому на території 

областей, так і на території єврорегіонів» [192]. 

Створені за участю областей України Єврорегіони не є юридичними 

особами. Їх діяльність «узаконена підписанням транскордонних угод, що 

базуються на основних положеннях Мадридської конвенції та відповідних 

міждержавних двохсторонніх договорах між Україною та сусідніми 

державами» [192]. Діяльність єврорегіонів регламентується статутами, вони не 
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є ідентичними з точки зору відмінності між собою. У зв’язку з цим доцільно 

ратифікувати 3-ій додатковий протокол до Мадридської конвенції (відкритий 

до підписання на 16-й Європейській конференції міністрів з питань 

регіонального самоврядування) [127]. Ратифікація саме цього правового 

інструменту Ради Європи матиме велике значення для розвитку 

транскордонного співробітництва в Україні. Цей документ передбачає 

створення єдиних (уніфікованих) стандартів для діяльності єврорегіонів 

(об’єднань єврорегіонального співробітництва)» [189]. 

Стосунки між владами прикордонних районів часто формалізуються 

шляхом укладання договору про постачання товарів або надання послуг, на що 

звернули увагу дослідники єврорегіонів Мікула Н. та Толкованов В., 

зазначивши, що такий договір «використовується для торгівлі, оренди, концесії. 

Він придатний для застосування як до комерційних операцій, що могли б узяти 

на себе фізичні та юридичні особи, так і до тих операцій, які потребують участі 

місцевих органів влади для виконання ними делегованих функцій» [189]. Це 

стосується концесій про надання послуг чи договорів на здійснення 

громадських робіт, фінансування на пайових засадах одним органом іншого по 

обидві сторони кордону»  

Оскільки транскордонний туризм є одним з напрямків транскордонної 

співпраці, то нормативно-правові акти Ради Європи, ратифіковані ВРУ, акти 

національного законодавства, а також угоди про транскордонне 

співробітництво і є основою правового забезпечення регулювання 

транскордонного туризму. Наприклад, Єврорегіон «Буг», одним з пріоритетних 

напрямків якого є розвиток туризму, функціонує на основі нормативної бази, 

яка включає наступні документи: Європейська Рамкова Конвенція про 

транскордонне співробітництво між територіальними громадами або владами, 

міжурядова українсько-польська угода про міжрегіональне співробітництво 

24.05.93, Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про 

співробітництво прикордонних областей України та Республіки Білорусь від 

12.05.97, Постанова КМУ «Деякі питання розвитку транскордонного 
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співробітництва та єврорегіонів» від 29.04.02 № 587, Закон України «Про 

транскордонне співробітництво» від 24.06.04. Розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2007–2010 роки від 15.03.06 № 149-р»; Постанова КМУ 

«Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2007–2010 роки». Установчі документи: Угода про 

створення Транскордонного Об’єднання Єврорегіон «Буг», підписана 29.09.95; 

Доповнення від 15.05.98 до Угоди про створення Транскордонного Об`єднання 

Єврорегіон «Буг» у зв’язку з прийомом нових членів Об’єднання; Додаток від 

22.09.99 до Угоди про створення Транскордонного Об’єднання Єврорегіон 

«Буг», підписаної в м. Луцьку 29 вересня 1995 року з наступними змінами 

згідно з Додатком від 15 травня 1998 року (у зв’язку з проведенням 1 січня 1999 

року адміністративної реформи в Польщі) [92]. 

 

1.4. Митне забезпечення транскордонного туризму 

 

Поняття транскордонного туризму з’явилося зовсім недавно, але як 

явище існувало ще раніше. В основі цього явища покладено принцип виділення 

транскордонної території, що суттєво відрізняється від поняття прикордонної 

території. Безпосередньо розташована біля державного кордону територія 

держави є прикордонною територією. Транскордонна територія – це система 

прилеглих прикордонних територій двох чи більше держав, якій властива певна 

природна, історична, господарськ, ентічна чи інша спільність, через яку 

відбувається сполучення між ними. 

В умовах поширення процесів транскордонного співробітництва 

питанням транскордонного туризму приділяється підвищена увага. Наукове 

обґрунтування цього явища недостатнє, як і формулювання проблем, 

пов’язаних із його розвитком. Проблеми транскордонного туризму висвітлені в 

ряді публікацій, з яких частина належить російським фахівцям 
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О. В. Євстроп’євій та Д. С. Юрочкіну. В Україні названі проблеми 

розглядаються переважно фрагментарно і в окремих працях [82; 83; 189; 192]. 

На думку К. М. Горба, «транскордонний туризм слід розглядати як 

важливий елемент туристичної системи, а це потребує виявлення й 

обґрунтування проблем, пов’язаних із діяльністю митних органів на 

транскордонних територіях щодо регулювання транскордонних туристичних 

потоків» [83, с. 34]. 

Російський дослідник проблем транскордоння Юрочкін Д.С. дає наступне 

визначення поняття: «транскордонний туризм – це різновид туристичної 

діяльності, в основі якого лежить розвиток туристичної інфраструктури та 

організація туристичних маршрутів на транскордонній території, а також 

безпосередньо поблизу неї. Цей різновид економічної діяльності – важливий 

механізм розвитку міжнародних відносин і зміцнення економічного 

співробітництва. В основі транскордонного туризму лежить не просто перетин 

кордону з метою відпочинку в іншій країні, а саме туризм на транскордонній 

території (як єдиному цілому) з перетинанням кордону як необхідним 

елементом» [295]. 

Транскордонний туризм як одна з форм міжнародного туризму прямо 

пов’язаний із перетином державних кордонів, а його характерна відмінна 

особливість, за визначенням Євстроп’євої О.: «взаємозалежний та узгоджений 

рекреаційний розвиток двох і більше відокремлених одна від одної державним 

кордоном територій, що утворюють єдиний рекреаційний простір і прилягають 

до певних транскордонних коридорів (шляхів) з пунктами прикордонного й 

митного контролю» [121]. Тому одним із важливих напрямів обґрунтування 

розвитку транскордонного туризму є питання митного його забезпечення. 

Починаючи від 1993-го року і по сьогодні на державних кордонах 

України створено десять єврорегіонів. Усі вони – організаційні форми 

співробітництва адміністративно-територіальних одиниць прилеглих держав. 

Як уже було зазначено раніше, до функціонування єврорегіонів залучені 

Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, 
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Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області. 

Реалізовуються завдяки набуттю членства в Європейському Союзі сусідніх з 

Україною держав партнерські програми «Польща – Білорусь – Україна», 

«Румунія – Україна», «Угорщина – Словаччина – Україна». Головна мета 

зазначених програм реалізовується в поліпшенні соціально-економічної 

ситуації прикордонних адміністративно-територіальних одиниць країн, що є 

учасницями таких програм. 

Туризм, у тому числі транскордонний, є: «одним із провідних напрямів 

реалізації проектів у межах транскордонного співробітництва фактично для 

всіх названих єврорегіонів» [83, с. 33].  

Нині розвиток транскордонного туризму актуальний насамперед на 

північно-західних, західних та південно-західних кордонах України. 

Транскордонна діяльність на інших суміжних прикордоннях упродовж останніх 

п’яти років зазнала значних змін з огляду на складні військово-геополітичні 

реалії. 

Завзначене зумовлює залучення особливого підходу з боку організації 

митної служби та прикордонних військ України в напрямку контролю й 

регулювання прикордонних і транскордонних туристичних потоків. У зв’язку з 

цим слід визнати, що транскордонний туризм для держави в цілому має не 

лише позитивні наслідки, але й можливі негативні, зокрема в питаннях 

забезпечення її національної безпеки. Такі наслідки в узагальненому вигляді 

обґрунтовані Горбом К. М. (подано на рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Основні наслідки та проблеми розвитку транскордонного 

туризму в Україні [83] 

 

Як і більшості країн світу, в Україні прикордонні райони в соціально-

економічному аспекті переважно периферійні. На переконання К. Горба, 

«віддаленість від великих центрів соціально-економічного життя своєї та 

сусідньої країни з їх космополітичними рисами, важкодоступність і 

важкопрохідність багато в чому дозволили цим районам зберегти найцінніші 

шари природної та історико-культурної спадщини, яку в сучасних умовах 

можна трактувати чи не найважливішим стратегічним ресурсом соціально-

економічного розвитку таких територій. Важливе в цьому сенсі залучення 

іноземних туристів, переважно з прилеглих країн, до відвідування в рамках 

туристичних маршрутів української культурної та природної спадщини у 

прикордонних районах, що має забезпечити значне збільшення валютних 

надходжень до місцевого і державного бюджету, створити нові робочі місця, 

що, у свою чергу, сприятиме суттєвому зміцненню регіональної економічної 

безпеки. При цьому лібералізація розвитку іноземного туризму, що пов’язана з 

нарощуванням залучення громадян інших держав у ролі туристів, неодмінно 

супроводжується спрощенням туристичних формальностей – паспортних, 

візових, митних, валютних і медичних» [83, с. 34].  
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Зауважимо на необхідності запобігання таким негативним наслідкам 

такого спрощення. Горб К. аргументує це так: «по-перше, підвищення ризику 

проникнення на митну територію України небезпечних та шкідливих речовин і 

предметів, у тому числі продуктів харчування, що може негативно вплинути на 

стан здоров’я населення. Це також стосується і ризику проникнення разом з 

іноземними туристами різноманітних небезпечних хвороб. Дана проблема має 

бути предметом підвищеної уваги митних органів і санітарно-епідеміологічних 

служб. По-друге, це підвищена небезпека вивезення за межі митної території 

України унікальних рухомих культурних і природних цінностей. Проблема 

потребує додаткової уваги як митних органів, так і пам’яткоохоронних та 

екологічних служб, причому з обов’язковим залученням професійних 

мистецтвознавців до контролю перетинання предметами рухомої спадщини 

України вітчизняного митного кордону» [83, с. 34]. 

Актуальні як ніколи тут є проблеми облаштування державного кордону 

надійними засобами захисту країн в обох напрямах від неконтрольованого 

перетину з тими чи іншими товарами та предметами. За допомогою 

топографічних карт К. Горб проаналізував прикордонні області з позиції 

розташування митних прикордонних об’єктів та місць перетину кордону і 

зробив висновок про значну незабезпеченість кордону митною 

інфраструктурою: «головним чином немає митних об’єктів, по-перше, на 

багатьох дорогах місцевого значення, що перетинають кордон, по-друге, на так 

званих «мікротранзитних» шляхах, де певна дорога фрагментарно заходить на 

територію України та, відповідно, перетинає кордон у двох відносно близько 

розташованих одне від одного місцях, здебільшого на значній відстані від будь-

яких населених пунктів» [83]. 

В полі зору особливої уваги митних органів перебувають потенційні 

місця підвищеного ризику неконтрольованого перетину митної території 

України тими чи іншими предметами та матеріальними цінностями. 

Горбом К. М. зазначено наступне: «потенційно можуть бути зловживання 

туристичною діяльністю з метою матеріального збагачення в обхід 
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національних законодавств. Під виглядом «транскордонного туриста» може 

приховуватись досвідчений контрабандист. Тому першочерговим заходом 

митної політики в цьому напрямі, на наш погляд, має бути проведення 

ґрунтовної роботи щодо ідентифікації та інвентаризації таких місць з 

обов’язковою оцінкою ступеня ризику» [83, с. 35]. 

Ще один важливий напрям роботи митних органів з питань контролю та 

регулювання транскордонних туристичних потоків – інформування туристів 

про митні правила держав, митний кордон яких вони перетинають під час 

реалізації транскордонного туру. Це важливо для запобігання непорозумінням і 

недопущення порушень митних правил через їх незнання. Цілком логічно, що 

інформація про митні правила кожної країни, якою подорожує турист, має 

надаватися обов’язково не окремо, а в зіставленні. Горбом К. зазначено 

наступне: «Таке зіставлення, крім змістовної, може передбачати також оцінну 

частину, що вміщувала б такі дві складові: по-перше, ступінь зручності для 

туриста митних правил обох (або трьох) країн у порівнянні, по-друге, ступінь 

узгодженості митних правил за напрямами перетину кордону. Нагальність 

останньої проблеми випливає з великої розбіжності у дозволах різних країн на 

безмитне ввезення та вивезення предметів, товарів і валюти: те, що пропущено 

на законних підставах у країні виїзду (виходу), може бути заборонено до 

ввезення митницею країни прямування» [83, с. 35]. 

Специфіка транскордонного туризму передбачає однаково реалізацію 

організованих і самодіяльних маршрутів. А тому інформування про митні 

правила слід здійснювати і через туристичні організації (які розробляють та 

реалізують такі тури), і через митні органи та управління транскордонних 

природно-заповідних установ. Ними можуть бути, наприклад, національні 

парки, заповідники тощо, території яких є транскордонними і охоплюють 

частини двох або більше сусідніх країн. Крім того: «протягом самого маршруту 

транскордонного туру можуть бути розміщені інформаційні стенди (щити) з 

інформацією про митні правила країн, якими він проходить» [83]. 
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Транскордонний туризм є перспективним напрям транскордонного 

співробітництва, сприяє зміцненню добросусідських відносин між країнами і 

заслуговує на всебічний розвиток і підтримку на рівні держави та міжнародної 

спільноти. Значення транскордонного туризму для розвитку прикордонних 

територій є недооціненим [58].  

Транскордонний туризм здатний збільшити надходження до державного 

й місцевих бюджетів, підвищити рівень зайнятості та загалом рівень життя 

населення транскордоння. Слід зауважити також на загрозах і ризиках, що 

повязані з проникненням контрабанди на територію країни, вивезенням з країни 

артефактів культурної та природної спадщини. Ідентифікація регіонів такої 

потенційної небезпеки і підвищений митний та прикордонний контроль у 

зв’язку з цим є вкрай важливими. 

Позитивними аспектами транскордонного туризму є: збільшення 

валютних надходжень до державного та регіональних бюджетів; створення 

нових робочих місць; підвищення якості життя населення на транскордонних 

територіях; залучення іноземних відвідувачів до прикордонних районів України 

у межах транскордонного туризму та можливості малого прикордонного руху 

товарів та послуг. 

Проте, слід зупинитися також на негативних аспектах транскордонного 

туризму, серед яких зауважимо наступні: підвищення ризику проникнення на 

митну територію України шкідливих та небезпечних речовин та предметів; 

підвищена небезпека вивезення за межі території України унікальних 

культурних та природних надбань. 

 

1.5. Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті 
регіональних стратегій розвитку 

 

В контексті євроінтеграції України значного поширення набула розробка 

регіональних стратегій, що є одним із головних інструментів реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – 
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Стратегії) [103]. З-поміж пріоритетних напрямів та завдань державної 

регіональної політики та стратегічних цілей нами в попередніх розвідках 

з’ясовано, що значна увага приділяється розвитку туризму та транскордонній 

співпраці: «одним із напрямів досягнення стратегічної цілі 1 «Підвищення 

рівня конкурентоспроможності регіонів» визначене раціональне використання 

природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та 

найцінніших природних територій. Для розвитку туризму першочерговими 

завданнями відповідно Стратегії стають: використання об’єктів культурної 

спадщини в туристичній діяльності; розвиток зеленого туризму в сільській 

місцевості; створення якісного туристичного продукту на основі раціонального 

використання туристичних ресурсів; визначення зон пріоритетного розвитку 

туризму шляхом туристичного районування регіонів; формування позитивного 

іміджу у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку; 

створення загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та 

курортів» [56].  

Розвиток туризму напряму пов’язаний із можливостями транскордонної 

співпраці І це також відображено у Стратегії як один з напрямів зазначеної 

вище стратегічної цілі: «Пріоритетними завданнями визначено сприяння 

поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, 

культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх 

представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади та 

територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав; 

створення умов для використання організаційних, фінансових, інституційних 

можливостей суб’єктів і учасників транскордонного співробітництва України в 

здійсненні заходів щодо реалізації проектів (програм) транскордонного 

співробітництва; об’єднання зусиль щодо розвитку транскордонного 

співробітництва, подальшого поглиблення співпраці в рамках Єврорегіонів та 

активізації роботи з розширення сфер такого співробітництва, ліквідації 

інфраструктурних перешкод та сприяння провадженню спільної 

підприємницької діяльності прикордонних регіонів у сфері малого і середнього 
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бізнесу; підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС в 

рамках Європейського інструменту сусідства та інших доступних Україні 

програм» [103]. 

Виявлення стратегічних проблем розвитку туризму та транскордонної 

співпраці в Україні загалом та в областях, які безпосередньо є прикордонними, 

є важливими та актуальними. Для цього нами 2 роки тому проаналізовано 

тенденції в розвитку туризму й транскордонної співпраці в галузі туризму, 

викладені в Державній стратегії економічного розвитку України до 2020 року 

та регіональних. Подано й розкрито напрямки розвитку внутрішнього та 

транскордонного туризму у п’ятнадцяти адміністративних областях відповідно 

до прийнятих регіональних стратегій розвитку. Цей доробок був викладений у 

автоській публікації [56]. 

Регіональні стратегії розвитку обговорювалися та затверджувалися 

упродовж 2014–2016 рр. в усіх адміністративних областях України. Важливим 

вбачалося проаналізувати, наскільки туризм та транскордонне співробітництво 

є актуальними для 15-ти областей, які є прикордонними. Виокремлені 

особливості та тренди дали підстави вести мову про три транскордонні регіони 

(ТКР): «Східний (українсько-російський), Північний (українсько-білоруський), 

Західний (українсько-польський, українсько-словацький, українсько-угорський, 

українсько-румунський, українсько-молдовський)» [64]. 

Областям Східного ТКР (Донецькій, Луганській, Харківській та 

Сумській) притаманні наступні тенденції, про що вже йшлося у цитованій 

раніше нашій публікації: «В Стратегіях Луганської та Донецької областей з 

об’єктивних причин не знайшлося місця для питань розвитку туризму, тим 

більше – транскордонного співробітництва. Головними завданнями регіону є 

повернення цілісності й вирішення першочергових завдань» [56].  

Туризм згадується як одна з операційних цілей у стратегіях розвитку 

Сумської та Харківської областей. У Сумській області розвиток туризму 

висвітлений у операційній цілі «Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму» 

(складовою Стратегічної цілі 1 «Розвиток економічного потенціалу»). 
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Туристичним трендом є: «розвиток в регіоні повноцінної туристичної індустрії 

як економічної галузі, де на базі використання туристично-рекреаційного 

потенціалу області будуть створені робочі місця для обслуговування туристів, 

розвинуто необхідну туристичну інфраструктуру, зокрема, готелі, заклади 

харчування, ефективну систему туристичного маркетингу і туристичного 

брендингу території, а також покращено стан рекреаційних зон та водних 

об’єктів» [258].  

 У складі Стратегічної цілі 1 «Конкурентоспроможність економіки та 

зростання ВРП» аж дві операційні цілі спрямовані на розвиток туризму в 

Харківській області: «1) розвиток внутрішньообласного рекреаційного та 

подієвого туризму як галузі малого та середнього бізнесу, що має високий 

потенціал створення нових робочих місць і розширення дохідної бази місцевих 

бюджетів в умовах зростання попиту на послуги туризму і дозвілля з боку 

населення обласного центру; 2) розвиток внутрішньообласного туризму як 

економіко- та бюджетоутворюючого сектору територіальних громад» [260]. 

Таким чином, розвитку туризму в області приділяється належна увага. 

Для Стратегій областей Північного ТКР (Житомирська, Київська, 

Рівненська, Чернігівська) характерні тренди розвитку туризму виділяються у 

одній з операційних цілей у складі стратегічної, яка стосується економічного 

розвитку [251; 254; 257; 262]. Головними тенденціями нами визначені: 

«туристична промоція областей; створення та просування туристичних брендів; 

підтримка в належному стані об’єктів історико-культурної спадщини; розвиток 

інфраструктури туризму; розвиток активних видів туризму, сільського, 

зеленого, етнокультурного та туризму вихідного дня; сприяння розвитку 

внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів; поліпшення 

стану рекреаційних зон. Питання розвитку транскордонного туризму в 

зазначених Стратегіях не порушується, хоча більша частина державного 

кордону цих областей (за винятком незначної частини в Чернігівській області) 

припадає на українсько-білоруське пограниччя» [56].  
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Для західних областей України, що безпосередньо граничать з країнами 

Євросоюзу, розвиток туризму і транскордонна співпраця важливі й актуальні, 

що має підтвердження і в регіональних Стратегіях до 2020 року. Ряд Стратегій 

визначили туризм як одну зі стратегічних цілей (Вінницька, Волинська, Івано-

Франківська, Львівська, Одеська області). Це підкреслено і в нашій попередній 

публікації: «Трендом розвитку туризму є підвищення туристично-

рекреаційного потенціалу регіону шляхом побудови ефективної системи 

маркетингу, розвиток туристичної інфраструктури через залучення 

інвестиційних ресурсів, покращення наявної бази туристичних та оздоровчих 

об’єктів, залучення до туристичної індустрії приватних підприємців та 

фізичних осіб, розвиток нетрадиційних форм туризму, підвищення рівня 

екологічної безпеки тощо» [56]. 

Стратегія розвитку Волинської області також передбачає підвищення 

рівня туристичного потенціалу, пропонуючи такі операційні цілі: «підтримка 

розвитку в’їзного та внутрішнього туризму; формування позитивного іміджу 

краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках; стимулювання 

розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на 

природоохоронних територіях; залучення коштів міжнародної технічної 

допомоги на реалізацію туристичних проектів» [249]. 

Найбільш вдалою з позиції організації туризму та транскордонної 

співпраці виявилася «Стратегія розвитку Львівської області», де акцентується 

увага на туристичній привабливості. І саме так сформульована стратегічна ціль. 

Операційні ж цілі стосуються насамперед: «вдосконалення туристичної 

інфраструктури, збереження архітектурної спадщини й розвитку мистецтва та 

формування якісного туристичного продукту» [256]. Розвиток туризму у 

Львівській області неминуче пов’язаний із транскордонною співпрацею, якій 

визначена окрема стратегічна ціль «Відкриті кордони». Євроінтераційні процеси 

в регіоні, на нашу думку: «значною мірою пожвавлюються транскордонною 

співпрацею, яка спрямована, насамперед, на розв’язання спільних проблем 

прикордонних регіонів через встановлення взаємовигідних та добросусідських 
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відносин між територіальними громадами, бізнес-середовищами, інституціями 

громадянського суспільства прикордонних регіонів, мешканцями прикордонних 

територій. Водночас, ефективність цієї співпраці значною мірою залежить від 

стану інфраструктури. Виходячи з вищезазначеного виокремлено наступні два 

напрямки досягнення цілі «Відкриті кордони»: активізація міжнародного 

співробітництва та удосконалення прикордонної інфраструктури» [56]. 

Стратегічна ціль «Розвиток туристично-рекреаційної сфери» 

сформульована в «Стратегії розвитку Івано-Франківської області» та скерована 

на: «підвищення туристично-рекреаційного потенціалу регіону шляхом 

побудови ефективної системи маркетингу, розвиток туристичної 

інфраструктури шляхом залучення інвестиційних ресурсів, покращення наявної 

бази туристичних та оздоровчих об’єктів, залучення до туристичної індустрії 

приватних підприємців та фізичних осіб, розвиток нетрадиційних форм 

туризму, підвищення рівня екологічної безпеки» [253]. 

У Стратегіях Закарпатської та Чернівецької областей проблеми туризму 

представлені по одній з операційних цілей [56]. Туризм в Чернівецькій області 

безпосередньо пов’язують з розвитком транскордонної співпраці, якій тут 

присвячена окрема операційна ціль: «Для подальшого підвищення 

конкурентоспроможності туристичної галузі в зазначених областях 

передбачається розроблення та виконання обласних комплексних і цільових 

програм розвитку туризму і ринку туристичних послуг; забезпечення захисту і 

безпеки туристів; створення умов для розвитку соціальної та ринкової 

інфраструктури у сфері туризму, розбудови їх матеріально-технічної бази; 

розширення мережі туристичних інформаційних центрів для забезпечення 

якісної та достовірної інформації про регіони; розроблення інформаційно-

рекламної діяльності» [56]. 

У Стратегії Вінницької області туризм безпосередньо об’єднаний із 

соціальною сферою (Стратегічна ціль 5 «Розвиток соціальної та туристичної 

сфери області»). Питання туризму актуалізовані в операційній цілі 
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«Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризму» [248]. 

Якісний розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури як стратегічна 

ціль визначений у стратегії розвитку Одеської області. Сформульовані 4 

операційні цілі: «підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного 

продукту; раціональне використання рекреаційного та туристичного 

потенціалів регіону; розвиток регіональної інформаційної інфраструктури 

рекреаційних та туристичних послуг; створення умов для розвитку малого та 

середнього бізнесу у туристичній сфері» [247]. Досягнення цілей вбачається 

шляхом вирішення ряду завдань, серед яких пріоритетні такі: «стратегічне 

планування розвитку прибережних територій, розробка схем їх 

функціонального зонування; формування конкурентоспроможних кластерів у 

рекреаційній та туристичній сферах; збереження, захист та відтворення 

унікальної флори та фауни, природних ландшафтів; розвиток регіональної 

інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг; 

популяризація туристичного продукту через ярмаркову, виставкову та 

фестивальну діяльність» [56]. 

Представленість стратегічних та операційних цілей у регіональних 

Стратегіях розвитку відображає таблиця 1.3.  

За характерними тенденціями в розвитку туризму та транскордонної 

співпраці нами виділено 3 транскордонні регіони (ТКР): Східний, Північний та 

Західний. Встановлено, що «Східному та Північному ТКР притаманні розвиток 

внутрішнього та в’їзного туризму на основі природних та історико-культурних 

ресурсів з диверсифікацією туристичних послуг. У регіональних Стратегіях цих 

областей проблеми туризму піднімаються переважно в одній операційній цілі. 

Західний ТКР орієнтований на посилений розвиток туризму і транскордонну 

співпрацю. Тут в більшості регіональних Стратегій питання туризму 

сформульовані в окремих стратегічних цілях, кожна з яких включає 3-4 

операційні. Значна увага в цих Стратегіях приділяється транскордонній 

співпраці в галузі туризму.  
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Таблиця 1.3 
Туризм у стратегічних та операційних цілях відповідно до регіональних 

Стратегій розвитку до 2020-го року 
 

Область Стратегічна 
ціль – 

туризм 

Операційні цілі, які 
стосуються 

розвитку туризму 

Транскордонна 
співпраця в 

галузі туризму 
Донецька  - - - 
Луганська - - - 
Харківська - + + - 
Сумська - + - 
Чернігівська - + - 
Київська - + - 
Житомирська - + - 
Рівненська - + - 
Волинська + ++++ - 
Львівська + +++ + 
Закарпатська - + - 
Ів.-Франківська + ++ - 
Чернівецька - + + 
Вінницька + + - 
Одеська + ++++ - 

+ - кількість випадків, відображених у Статегіях. 

Очікується, що реалізація стратегічних та операційних цілей дозволить 

отримати такі результати: підвищення ефективності просування туристичного 

потенціалу областей України; створення нових туристичних продуктів та 

послуг; покращення динаміки розвитку туристичної інфраструктури; 

збільшення туристичних потоків в регіони; збільшення надходжень від 

діяльності туристичної галузі до місцевих бюджетів» [56]. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Транскордонний туризм доцільно визначити як різновид туристичної 

діяльності, безпосередньо пов’язаний з транскордонним співробітництвом 

прикордонних регіонів, яке здійснюється як міжтериторіальне, міжрегіональне 

та транскордонне. Основою цього співробітництва є удосконалення 

туристичної інфраструктури та організація туристичних маршрутів на 
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транскордонній території, а також безпосередньо поблизу неї. Цей різновид 

економічної діяльності – важливий механізм розвитку міжнародних відносин і 

зміцнення економічного співробітництва. В основі транскордонного туризму 

лежить не просто перетин кордону з метою відпочинку в іншій країні, а саме 

туризм на транскордонній території (як єдиному цілому) з обов’язковим 

перетинанням кордону. Успішне функціонування такого туризму можливе 

завдяки створенню транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів – 

специфічних територіальних утворень сусідніх держав або їх частин на основі 

єдиних взаємодоповнюючих контрастних чи унікальних природних, історико-

культурних, інфраструктурних та інших ресурсів для розвитку міжнародного 

туризму.  

2. Поняття «транскордонний туризм» є об’єктом дослідження, що 

базується на селективному відборі туристичних ознак, характерних для 

конкретного регіону. Уточнення ознак туристичних регіонів як конкретних 

об’єктів дослідження здійснюється на основі запропонованої автором 

класифікації туристичних регіонів, яка враховує специфічну суть і особливості 

кожного туристичного регіону. Відповідно до цього формуються транскордонні 

рекреаційно-туристичні комплекси, складовими яких є базові інфраструктурні 

об'єкти (підприємства туроперейтингу, заклади проживання, заклади 

харчування, заклади розваг, органи управління туризмом, система туристичної 

інформації) та супутні складові ТКРТК (заклади перевезень, банківсько-

страхові, підприємства виробництва товарів туристичного споживання, 

туристичний освітній комплекс). 

3. Комплексна модель транскордонного рекреаційно-туристичного 

комплексу враховує особливості умов, чинників та результату їх взаємовпливів 

на транскордонній території. Ключовими елементами комплексу є об’єкти 

туристичної інфраструктури, завдяки яким реалізовуються туристичні послуги. 

Через галузь туроперейтингу споживачі отримують комплексний 

транскордонний турпродукт. У просуванні транскордонного туристичного 

продукту, зокрема реалізації та впровадженні транскордонних проектів, 
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важливу роль відіграють організації та установи, які є аплікантами таких 

проектів. Координуюча роль належить Управлінню міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції. У розробці та впровадженні 

транскордонної туристичної діяльності в регіонах вагома участь належить 

Відділам туризму ОДА та закладам вищої освіти. 

4. За результатами досліджень і аналізу характерних тенденцій в розвитку 

туризму та транскордонної співпраці на кордонах України автором виділено 3 

транскордонні регіони (ТКР): Східний, Північний та Західний. Кожному з них 

притаманні свої особливості. У Східному та Північному ТКР розвивається 

внутрішній та в’їзний туризм на основі природних та історико-культурних 

ресурсів з диверсифікацією туристичних послуг. У регіональних Стратегіях цих 

регіонів проблеми туризму порушуються переважно в одній операційній цілі. У 

Західному ТКР посилена увага приділяється транскордонній співпраці в галузі 

туризму. Тут в регіональних Стратегіях питання туризму сформульовані в 

окремих стратегічних цілях, кожна з яких включає 3-4 операційні.  

5. Конструктивно-географічне дослідження транскордонного туризму 

полягає у виявленні зв'язків та взаємозалежностей між суміжними територіями, 

які формують спільний туристичний простір.  Структура проведення наукових 

розробок передбачає наявність таких основних складових: створення методики 

наукової оцінки туристичного потенціалу транскордонних регіонів; вивчення 

територіальних та компонентних складових туристичних ресурсів, їх оцінка, 

картографування та аналіз атрактивності; розгляд кількісних показників 

туристичних потоків; створення туристичних маршрутів; вивчення територій за 

інвестиційною привабливістю для розвитку транскордонного туризму; 

обґрунтування економічного доходу України від розвитку транскордонного 

туризму та практичне впровадження результатів розробок. На кожному із 

етапів дослідження запропоновані нові підходи до аналізу та економічного 

обґрунтування розвитку транскордонного туризму в Україні. 
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Перелік посилань із списку використаних джерел: 

[8, 15, 20, 23, 67, 69, 77, 82, 83, 85, 92, 103, 116, 121, 127, 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 135, 141, 150, 162, 178, 186, 189, 190, 192, 194, 215, 216, 220, 222, 

223, 224, 232, 234, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 260, 262, 266, 277, 

278, 282, 289, 295, 316, 325, 339] 

 

Перелік посилань із списку використаних джерел на власні наукові праці: 

[32, 56, 58, 59, 64, 68, 86] 
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РОЗДІЛ 2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННИХ 

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

2.1. Транскордонна співпраця України у сфері туризму 

 

Розвиток транскордонного співробітництва в Україні визначено одним із 

пріоритетних завдань реалізації державної регіональної політики, що зазначено 

в «Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» 

(затверджена постановою Кабміну від 6 серпня 2014 р. № 385) (Офіційний 

вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), «Державній програмі розвитку 

транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки» [102]. Розвиток 

транскордонного співробітництва є пріоритетом реалізації політики сусідства 

ЄС. 

Транскордонне співробітництво здійснюється на міждержавному рівні, 

міжрегіональному та на рівні територіальних громад. Участь в ньому беруть 

представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади. Таке співробітництво, 

як задекларовано в Державній Програмі, «сприяє соціальній та економічній 

конвергенції прикордонних регіонів та створенню нових можливостей для їх 

розвитку, в тому числі розвитку економічних, соціальних, науково-технічних, 

екологічних, культурних та інших відносин, обміну досвідом» [102].  

Україна межує із сімома державами. У зазначеному вище джерелі 

вказано: «19 із 27 адміністративно-територіальних одиниць є прикордонними. 

На території таких прикордонних областей, як Вінницька, Волинська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, 

Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Донецька, створено десять єврорегіонів 

– Буг, Верхній Прут, Дністер, Дніпро, Карпатський, Нижній Дунай, 

Слобожанщина, Донбас, Ярославна та Чорне море. П’ять єврорегіонів створено 

з державами – членами ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина). У 

рамках єврорегіонів транскордонне співробітництво здійснюється з 1993 року» 

[102]. 
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Протягом останніх 10 років в Україні приділялася значна увага та 

надавалася політична підтримка розвитку транскордонного співробітництва, 

створено договірно-правову базу для такого співробітництва, встановлено 

правові механізми підготовки та реалізації спільних з державами - членами ЄС 

проектів прикордонного співробітництва, в тому числі процедуру проведення 

конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва. За 

такий період прийнято дві державні програми розвитку транскордонного 

співробітництва: Державну програму розвитку транскордонного 

співробітництва на 2007–2010 роки, затверджену постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1819 [100], та Державну програму 

розвитку транскордонного співробітництва на 2011–2015 роки, затверджену 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088 [101]. 

Метою зазначених програм була «активізація соціально-економічного, 

науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб’єктів 

транскордонного співробітництва. Також відібрано на конкурсній основі 

проекти, для реалізації яких передбачалася державна фінансова підтримка 

відповідно до Закону України «Про транскордонне співробітництво». Проте 

необхідного обсягу коштів на реалізацію зазначених проектів у державному 

бюджеті передбачено не було. Джерелами фінансування проектів 

транскордонного співробітництва стали переважно ресурси місцевих бюджетів 

і міжнародної технічної допомоги, зокрема програм прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007–

2013 роки, а також кошти державного бюджету, які призначено для 

співфінансування великомасштабних інфраструктурних проектів, схвалених у 

рамках Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 

2011–2015 роки» [101]. 

У результаті недофінансування завдання та заходи зазначених державних 

програм не виконано в повному обсязі, зокрема «залишилися не розв’язаними 

проблеми та не здійсненими заходи Державної програми розвитку 

транскордонного співробітництва на 2011–2015 роки, що передбачали: 



99 
 

- створення автоматизованих пунктів вимірювання показників якості 

поверхневих вод на транскордонних водних об’єктах Закарпатської, Волинської 

та Чернівецької областей, а також якості повітря та контролю за рівнем 

транскордонного забруднення повітря на великі відстані; 

- впровадження спільного українсько-молдовського та українсько-

румунського проектів з питань містобудівного розвитку регіонів» [102]. 

Головні проблеми транскордонного співробітництва сформульовані так: 

«недостатні темпи соціально-економічного розвитку прикордонних областей 

України та нерозвинутість інструментів підтримки його реалізації. Новим 

викликом став конфлікт на сході України, до повного розв’язання якого 

реалізація прикордонними регіонами проектів транскордонного 

співробітництва з Російською Федерацією є неможливою» [102]. 

У Програмі зазначено також ряд інших факторів та організаційно-

правових недоліків, що «негативно впливають та стримують розвиток 

транскордонного співробітництва, зокрема: 

- низький рівень розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, 

зокрема автомобільних доріг до пунктів пропуску через державний кордон, 

мостів та поромних переправ; 

- повільні темпи впровадження сучасних методів контролю в пунктах 

пропуску через державний кордон; 

- законодавчі та інституційні обмеження щодо розвитку малого та 

середнього бізнесу у прикордонних регіонах України; 

- відсутність спільної з іншими державами системи попередження про 

стихійні лиха та захисту від надзвичайних ситуацій, а також раціонального 

використання природних ресурсів; 

- низький рівень використання туристичного потенціалу прикордонних 

регіонів та культурної спадщини; 

- декларативний характер спільних пріоритетів міждержавного 

співробітництва, недосконалий механізм спільного планування та обмежені 

інструменти реалізації спільних із сусідніми державами проектів 
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транскордонного співробітництва; 

- відмінність правил та процедур підготовки та фінансування проектів 

транскордонного співробітництва; 

- низька активність учасників транскордонного співробітництва на рівні 

районів та територіальних громад; 

- відсутність безвізового режиму для пересування громадян територією 

транскордонних регіонів та невідповідність пропускної спроможності пунктів 

пропуску через державний кордон потребам розвитку транскордонного 

співробітництва; 

- нерівний доступ українських учасників до фінансових ресурсів у рамках 

реалізації спільних з державами – членами ЄС програм прикордонного 

співробітництва та Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону; 

- недостатній обсяг донорської підтримки проектів транскордонного 

співробітництва у східних та центральних регіонах України, що створює 

нерівні умови та призводить до низького рівня обізнаності щодо розвитку 

транскордонного співробітництва» [102]. 

Прикордонні регіони мають багато спільних проблем, а тому перед ними 

постають спільні виклики, що формує потребу постановки спільних цілей. Їх 

досягнення потребує застосування суб’єктами транскордонного 

співробітництва сусідніх держав єдиного підходу та узгоджених спільних дій. В 

полі зору таких програм – сталий розвиток, спільні заходи для захисту 

навколишнього природного середовища, запобігання паводкам, розвитку та 

функціонування транспортної і енергетичної інфраструктури, забезпечення 

безпеки. Ряд проблеми виникають внаслідок фінансової та економічної кризи. 

Їх потрібно вирішувати спільно, зокрема подолання економічної нерівності та 

безробіття, збалансування трудової та постконфліктної міграції, підвищення 

рівня ділової активності та зайнятості населення прикордонних регіонів. 

Першочерговими є також екологічні проблеми, у тому числі підтримки 

біологічного різноманіття, захисту і збереження спільної культурної спадщини. 

Разом з тим на розвиток транскордонного співробітництва значною 



101 
 
мірою впливає ставлення до транскордонної кооперації з боку сусідніх держав, 

їх можливість та готовність реагування на спільні виклики та проблеми. 

Одним із важливих заходів реалізації Програми є забезпечення розвитку 

рекреаційної інфраструктури та організації транскордонних туристичних 

маршрутів, стимулювання створення інформаційної інфраструктури 

транскордонного туризму та забезпечення її розвитку [102]. 

 

2.2. Транскордонні єврорегіони України 

 

«Єврорегіони – організації прикордонного (транскордонного) 

міжрегіонального (міжмуніципального) співробітництва, метою яких є 

встановлення і зміцнення добросусідських відносин, а також вирішення 

спільних проблем, визначених установчими документами, до складу яких 

входять території трьох і більше держав» [207]. 

Основною метою, що стоїть перед єврорегіонами, є гармонізація відносин 

між сусідніми територіями, зниження негативного ефекту кордону, єврорегіон 

повинен стати інституційним інструментом, що сприяє співробітництву в 

різних сферах суспільного життя, які задовольняють інтереси сторін, котрі 

беруть участь у ньому. 

На території України станом на 2018 рік створено 10 єврорегіонів («Буг», 

«Карпатський», «Верхній Прут», «Дністер», «Нижній Дунай», «Чорне море», 

«Донбас», «Слобожанщина», «Ярославна», «Дніпро») (додаток А, рис. 1). Їх 

діяльність не принесла значних результатів у розвитку зовнішньої політики, 

тому вивчення структури діяльності та методів покращення стану 

транскордонного співробітництва і досі залишається актуальним питанням для 

науковців. 

Першим єврорегіоном на території України став «Карпатський», який був 

сформований 14 лютого 1993 року між Україною, Польщею, Словаччиною, 

Угорщиною та Румунією. «Утворення простягається вздовж Карпатських гір та 

включає в себе 19 прикордонних адміністративно-територіальних одиниць. 
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Площа єврорегіону становить близько 148 095 км2, а загальна кількість 

населення перевищує 16 мільйонів осіб. Найголовнішим завданням єврорегіону 

є розвиток транспортного зв’язку між країнами-учасниками та вирішення 

питань туризму та охорони навколишнього середовища» [116]. 

29 вересня 1995 року в Луцьку між представниками України, Білорусі та 

Польщі була підписана Угода про створення транскордонного об’єднання 

«Єврорегіон Буг». Станом на 2015 рік, загальна кількість населення єврорегіону 

становить близько 5 мільйонів осіб, а найголовнішими адміністративними 

центрами є Луцьк, Берестя та Люблін. Через цю територію проходять важливі 

комунікаційні шляхи, які з’єднують Європу з Росією, тому основними 

підставами його створення є налагодження комунікаційних зв’язків та вільний 

рух трудових ресурсів. 

Виконуючи домовленості, досягнуті під час зустрічі Президентів України, 

Румунії та Молдови у липні 1997 року в м. Ізмаїл, та спираючись на положення 

«Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між 

територіальними громадами або властями» 14 серпня 1998 року була підписана 

Угода про створення Єврорегіону «Нижній Дунай». Його створення мало на 

меті вирішення таких важливих питань, як забезпечення рівня зайнятості 

населення, та здійснення кроків з інтеграції транспортної інфраструктури 

прикордонних регіонів в єдину мережу європейських транспортних коридорів. 

Єврорегіон «Верхній Прут» вже 16 років об’єднує прикордонні райони 

України, Румунії та Молдови, він був створений 22 вересня 2000 року. Його 

ціль – тісне економічне співробітництво та спільне вирішення проблем 

інфраструктури туризму та рекреації. 

Єврорегіон «Дніпро» був створений 29 квітня 2003 року в м. Гомель, та 

поєднує між собою адміністративні одиниці України, Білорусі та Росії. Також, 

єврорегіон має статус наглядача в Асоціації європейських прикордонних 

регіонів. головна мета його створення – сприяння соціально-економічному 

розвитку та культурній співпраці прикордонних територій. На території 

єврорегіону проходять великі автомобільні сполучення, міжнародна 
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нафтопровідна магістраль «Дружба» та газопроводи міжнародного значення, 

що сприяє значному розвитку формування у майбутньому. 

«Ярославна» – єврорегіон, який був створений у квітні 2007 року. До його 

складу ввійшли прикордонні регіони України та Росії. 

У листопаді 2003 року на північно-східному кордоні України з Росією був 

створений єврорегіон «Слобожанщина», головною метою якого було усування 

зайвих бар’єрів для контакту населення, підвищення рівня економіки, тощо. 

«Єврорегіон Донбас» – міжнародна асоціація, яка була створена у жовтні 

2010 року між представниками адміністративних одиниць України та Росії. 

Станом на 2011 рік, чисельність населення єврорегіону перевищувала 11 

мільйонів осіб. Головні завдання – усесторонній економічний розвиток та 

налагодження комунікаційних і транспортних зв’язків між сторонами асоціації. 

У 2008 році був створений єврорегіон «Чорне море», який включає в себе 

прикордонні адміністративно-територіальні одиниці дев’яти країн (Болгарія, 

Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Російська Федерація, Румунія, Туреччина, 

Україна). Основними цілями єврорегіону є: захист спільних інтересів членів та 

підготовка спільної стратегії розвитку; обмін досвідом у сфері новітніх 

технологій; підготовка спільних програм та стратегій розвитку, реалізація дій, 

спрямованих на їхню імплементацію. 

Асоціація про створення єврорегіону «Дністер» була підписана 2 лютого 

2012 року між представниками України та Республіки Молдова. Єврорегіон 

«Дністер» також може бути розширений за рахунок Кам’янського та 

Рибницького районів невизнаного Придністров’я, що входить до складу 

Республіки Молдова. Сторони працюватимуть над такими питаннями, як 

реалізація спільних транскордонних інвестиційних проектів та здійснення 

регіональних проектів (програм) з питань скорочення безробіття серед 

населення прикордонних районів за допомогою підвищення економічного 

потенціалу. 
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2.2.1. Буг  

 

Єврорегіон «Буг» створений 29 вересня 1995 з метою активізації розвитку 

екологічних, культурних, науково-технічних, соціально-економічних та інших 

зв’язків українсько-польсько-білоруського прикордоння. Його засновниками 

стали Волинська область (Україна), Люблінське воєводство (Республіка 

Польща) та Брестська область (Республіка Білорусь) (додаток А, рис. 2). 

З травня 1996 року «Єврорегіон «Буг» членом Асоціації Європейських 

Прикордонних Регіонів (далі – АЄПР), інституцією, що має значний вплив на 

розвиток взаємин між прикордонними територіями Європи. У прийнятті рішень 

її значну роль відіграють транскордонні і прикордонні об’єднання 

європейського континенту. На засіданнях Генеральної Асамблеї АЄПР у 2003 

році (м. Карлові Вари, ЧР) та у 2011 році (м. Курськ, РФ) Єврорегіону «Буг» 

було вручено нагороду «Вітрила Папенбургу» за значні досягнення у сфері 

транскордонного співробітництва» [200]. 

Єврорегіон Буг займає площу 84 тис. км2, тут проживає понад 5 млн. 

чоловік. Найбільшими містами є Люблін, Брест, Луцьк. Назва символічна, бо 

територія розташована в басейні річки Західний Буг, у місці дотику трьох 

держав, трьох народів, об`єднаних спільними етнічними і культурними 

коренями, з давньою історичною спадщиною. 

У 1995 році засновниками стали Волинська область, Хелмське, 

Люблінське, Тарнобжезьке і Замостьське воєводства Республіки Польща. З 

травня 1998 року до нього приєдналися Бялопідляське воєводство РП і 

Брестська область РБ. Внаслідок адміністративно-територіальної реформи з 1 

січня 1999 року польську сторону в Єврорегіоні представляє Люблінське 

воєводство. 

12 травня 2000 року у якості асоційованих членів до складу Єврорегіону 

«Буг» увійшли Жовківський та Сокальський райони Львівської області 

України. Основою діяльності Єврорегіону Буг, на думку співзасновників, 

повинна стати «взаємовигідна економічна співпраця, яка включає створення 
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технічної інфраструктури (мережа доріг, пунктів пропуску через кордон, 

телекомунікаційних систем тощо), забезпечення сприятливих умов для 

розширення підприємництва (заснування банків, спільних торгово-

промислових палат, створення бази даних тощо), а також формування культури 

ведення бізнесу через впровадження сучасного управління економікою, нових 

форм співробітництва з кінцевою метою застосування передового 

європейського досвіду» [191]. 

 Таблиця 2.1  

Загальні дані єврорегіону «Буг» [191] 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

Територія, тис 
км2 

Населення, 
тис. осіб 

Щільність 
населення, 

осіб/км2 
Українська частина 23,1 1273,8 55,1 
Волинська область 20,2 1063,9 52 
Львівська область (2 райони) 2,9 209,9 72,3 
Сокальський район 1,6 99,6 62,3 
Жовківський район 1,3 110,3 84,8 
Польська частина 25,1 2239,5 89 
Люблінське воєводство  1008,76  
Товариство самоврядування Єврорегіону Буг, утвореного на базі повітів та гмін 
колишніх воєводств: 
Замоського  493,99  
Білопідляського  303,5  
Тарнобжеського (Хелмське)  250,084  
Білоруська частина 32,79 1484,1 46,3 
Брестська область 32,79 1484,1 46,3 
Разом 80,99 4997,4  

 

Учасниками Єврорегіону «Буг» «здійснено ряд вагомих проектів та 

програм у сфері розвитку бізнесу, гуманітарної сфери, реорганізації кордону та 

створення прикордонної інфраструктури, охорону навколишнього середовища, 

розвій місцевого самоврядування та ін. Серед них варто відзначити створення в 

Луцьку банку зі стовідсотковим польським капіталом «ПЕКАО» (Україна), 

Міжнародного інституту суспільної географії і менеджменту, 

трансформованого у факультет міжнародних відносин Східноєвропейського 
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національного університету імені Лесі Українки. Вперше в державі 

запроваджено процедуру спільного митного і прикордонного контролю на 

міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг», створення 

колегіуму українсько-польських університетів та ін. [200].  

Особливої уваги заслуговують «проекти «Модернізація міжнародного 

автомобільного пункту пропуску «Ягодин» (2000–2002 роки) та 

«Прикордонний менеджмент» (2005–2007 роки). Їх ключові компоненти – 

спорудження другого мосту через річку Західний Буг, під’їзної дороги до нього, 

а також розбудова та модернізація об’єктів режимної зони цього міжнародного 

автомобільного пункту пропуску. Здійснення згаданих проектів стало 

можливим за фінансової допомоги Європейського Союзу, наданої через 

Програму прикордонного співробітництва ТАСІС» [200].  

Важливою сферою діяльності Єврорегіону «Буг» є питання охорони 

довкілля на прикордонних територіях. Незадовільний екостан, актуальність 

проблем раціонального природокористування та їх транскордонний характер 

вимагають об’єднання зусиль усіх учасників Єврорегіону «Буг». У цьому 

контексті в області реалізовувалися проекти «Сприяння політиці постійного 

розвитку та захисту навколишнього середовища в контексті транскордонної 

співпраці між Україною та Польщею» та «Створення системи моніторингу на 

річках Західний Буг, Уж, Латориця», (2002–2004 роки), «Покращення 

навколишнього середовища в басейні річки Західний Буг» (2008–2010 роки) та 

ін. [200].  

Реалізовано ряд проектів, що посилюють існуючі структури 

транскордонного співробітництва Єврорегіону «Буг». У Волинській області з 

вересня 2000 року до кінця 2001 року реалізовувався спільний проект TАСІС й 

Асоціації Європейських Прикордонних Регіонів «Сприяння регіональному 

розвитку» [200]. 

Для інтенсифікації транскордонного співробітництва між Україною та 

Польщею за фінансової й технічної підтримки Департаменту міжнародного 

розвитку уряду Великої Британії тривала реалізація проекту «Сприяння 



107 
 
заснуванню українсько-польської транскордонної агенції регіонального 

розвитку». 

На підсилення інституційної спроможності міждержавних взаємин 

спрямовані ще два проекти – «Українсько-польська транскордонна агенція – 

разом в майбутнє» (2004–2005 роки) та «Українсько-польська стратегія 

транскордонної співпраці: новий рівень сусідських відносин» (2007-2008 роки), 

втілення яких здійснювалися у Волинській та Львівській, Закарпатській 

областях, Люблінському та Підкарпатському воєводствах. 

Протягом 2008–2009 років на території Єврорегіону реалізовано проект 

«Розвиток співробітництва Волині і Люблінщини у сфері підтримки 

підприємництва», що передбачав підтримку і розвиток українсько-польської 

співпраці у галузі надання консультаційних й освітніх послуг для малих та 

середніх підприємств, презентація прикладів реалізації програм і проектів, 

спрямованих на розвиток підприємництва. Також, впроваджено 

«парасольковий» проект «Зміцнення транскордонної співпраці у сфері надання 

бізнес-послуг та полегшення доступу до них підприємців», у рамках якого 

реалізовувалися мікропроекти: «Створення українсько-польської віртуальної 

біржі інноваційних проектів та пропозицій», «Розвиток екологічного туризму та 

формування позитивного туристичного іміджу прикордонного регіону» та 

«Покращення інвестиційного клімату в прикордонних регіонах». 

Учасниками Єврорегіону «Буг» реалізовано також ряд спільних 

транскордонних ініціатив у сфері науки, освіти, культури і спорту. У якості 

ілюстрації співпраці такого роду є діяльність Інституту Польщі, створеного у 

грудні 2008 року на базі Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки в Луцьку, організації, покликаної доносити до широкого загалу 

інформацію про розвиток українсько-польських відносин, сприяти 

співдружності та співробітництву України та Польщі. 

За п’ятирічний період роботи в Інституті Польщі проведено низку 

заходів, які включають презентації новинок польської літератури, круглі столи 

з питань вивчення досвіду вступу Польщі до Європейського Союзу, мовно-
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країнознавчі практики для українських студентів в Польщі. Цікавим проектом 

даного інституту стало створення двомовного веб-сайту, де є змога отримати 

повну інформацію про різноманітні сторони українсько-польських взаємин. 

Підсумки роботи Єврорегіону «Буг» переконливо свідчать про значний 

потенціал такої моделі транскордонного співробітництва, але його подальший 

розвиток потребує адекватних інструментів і ресурсів, у першу чергу людських 

та фінансових. Для того, щоб забезпечити неухильне просування Єврорегіону 

«Буг» вперед, необхідно вміло й ефективно задіяти усі наявні механізми та 

фінансові джерела. 

Безумовно, що на сьогодні найреальніші можливості отримання 

фінансової допомоги для реалізації транскордонних ініціатив відкриваються в 

рамках структурних фондів Європейського Союзу, у першу чергу, через участь 

у впровадженні Європейського інструменту сусідства, насамперед такого її 

компоненту, як Програма прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-

Україна 2014–2020». 

У рамках Програми, зокрема, створено польсько-білорусько-український 

транскордонний туристичний кластер. Угода про таку діяльність була 

підписана в Луцьку президентом Люблінської регіональної туристичної 

організації Пьотром Франашеком, Головою Волинського туристичного 

кластеру Василем Байцимом та Головою Брестського туристичного кластеру 

Георгієм Грібовим під час конференції «Розвиток туризму як спосіб 

забезпечення конкурентоспроможності регіону», яка організована в рамках 

проекту «Створення інформаційного комплексу у сфері транскордонного 

екологічного туризму у Єврорегіоні Буг» 29-30 жовтня 2014 року у Луцьку. 

На захід приїхали делегації з Польщі та Білорусі, які представляли 

партнерів проекту, а також експертів у сфері еко- та агротуризму у своєму 

регіоні. Серед присутніх були представники Люблінської регіональної 

туристичної організації, польського Національного природного парку Полєсся, 

Брестського агропромислового союзу, Брестського транскордонного 

інформаційного центру, Брестського обласного громадсько-культурного 
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центру, власники агросадиб, представники Волинської обласної 

держадміністрації. Відзначено, що за прибутковістю експортних та імпортних 

операцій туризм посідає третє місце у світовому товарообігу. 

Експерти під час роботи конференції акцентували увагу на розвитку по 

три сторони кордону туризму, зокрема екологічного, та важливість співпраці. 

Тому важливим моментом є концентрація зусиль для створення спільного 

транскордонного туристичного бренду «Полісся». Це об’єднає схожі за 

історичними особливостями, природним та етнокультурним потенціалом 

регіони Люблінського воєводства, Волинської та Брестської областей. 

Саме тому важливим кроком для транскордонної співпраці у сфері 

туризму є підписання Угоди про створення польсько-білорусько-українського 

транскордонного туристичного кластеру. Створення такої структури – це лише 

перша сходинка до розвитку транскордонного туризму. Попереду ще дуже 

багато роботи по створенню та популяризації бренду та залученню до 

організації екотуризму фахівців.  

Головний же здобуток Єврорегіону «Буг» у тому, що вдалося забезпечити 

сприятливі умови для безперешкодного і тривалого спілкування між 

мешканцями українсько-польсько-білоруського прикордоння у різноманітних 

сферах життєдіяльності. 

 

2.2.2. Верхній Прут 

 

22 вересня 2000 року в румунському місті Ботошани була підписана 

Угода про утворення Єврорегіону «Верхній Прут», до складу якого увійшли 

Чернівецька область України, Бельцький і Єдинецький повіти Республіки 

Молдова, Ботошанський і Сучавський повіти Румунії (додаток А, рис. 3). 

Створена Рада Єврорегіону, до складу якої увійшли керівники перерахованих 

вище адміністративно-територіальних одиниць. 

Український уряд спеціальним розпорядженням від 14 лютого 2002 року 

визначив Єврорегіон «Верхній Прут» як пілотний для експериментального 
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опрацювання на його території механізмів транскордонного співробітництва як 

елементів процесу європейської інтеграції і розбудови регіональної політики Н. 

Мікула та В. Толкованов зауважують, що «Установчими документами 

Єврорегіону «Верхній Прут» є: 

1. Угода про утворення Єврорегіону «Верхній Прут» (підписана 22 

вересня 2000 р. у м. Ботошани (Румунія). 

2. Статут Єврорегіону «Верхній Прут» (затверджений рішенням Ради 

Єврорегіону «Верхній Прут» №7/2000 від 30 листопада 2000 року у м. Єдинець 

(Республіка Молдова). За рішенням Ради Єврорегіону 15 жовтня 2003 р. у 

зв’язку з територіально-адміністративними змінами у Республіці Молдова 

членами Єврорегіону «Верхній Прут» стали: Ботошанський та Сучавський 

повіти Румунії; Чернівецька та Івано-Франківська області України; м. Бельць, 

Бричанський, Глоденський, Єдинецький, Окницький, Ришканський та 

Фалештський район Республіки Молдова» [190]. 

Діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» реалізовується у партнерстві з 

деякими адміністративними утвореннями інших країн, зокрема: федеральної 

земля Карінтія (Австрія); округу Швабія (Німеччина); департаменту Майєнн 

(Франція); воєводства Шльонськ (Республіка Польща); воєводства Лодзь 

(Республіка Польща). 

Як зазначається в статутних документах Єврорегіону, «…керівними та 

робочими органами Єврорегіону «Верхній Прут» є: 

- Рада Єврорегіону, роботу якої очолює її Виконавчий Голова; 

- Секретаріат Ради Єврорегіону, який координує діяльність Ради та 

робочих органів Єврорегіону; 

- Робоча Комісія Єврорегіону з питань економіки, інфраструктури і 

туризму; 

- Робоча Комісія Єврорегіону з питань екологічної безпеки, охорони 

довкілля, сталого розвитку регіону та діяльності ЕкоЄврорегіону; 

- Робоча Комісія Єврорегіону з питань науки, освіти, культури, охорони 

здоров’я, спорту та молоді; 
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- Робоча Комісія Єврорегіону з питань розвитку міжрегіональних і 

міжнаціональних зв’язків, місцевого самоврядування та засобів масової 

інформації. 

Головні напрямки діяльності Єврорегіону «Верхній Прут» задекларовані 

у його Статуті: 

1. Розвиток і гармонізація торгівельних і економічних відносин. 

2. Розробка проектів транскордонного співробітництва. 

3. Розвиток і впровадження передових технологій. 

4. Екологічна безпека, попередження забруднень басейнів Дунаю, Прута, 

Сірету, Дністра і Чорного моря, попередження та ліквідація наслідків 

промислових аварій і стихійних лих, збільшення кількості екологічно чистих 

виробництв. 

5. Гармонізація розвитку інфраструктур, в т.ч. енергетичних систем, 

транспортних та комунікаційних мереж. 

6. Розвиток транскордонних взаємин і розширення співробітництва у 

сферах нормативно-правового забезпечення, науки, освіти, культури, спорту та 

молоді. 

7. Забезпечення і впровадження в усіх сферах економічного, соціального, 

політичного та культурного життя повної та справжньої рівності між особами, 

які належать до національної меншини, та особами, які належать до більшості 

населення. 

8. Охорона здоров’я населення, розвиток туризму і рекреаційної 

діяльності. 

Пріоритетні сфери економічної та соціальної взаємопов’язаної діяльності 

в Єврорегіоні «Верхній Прут»: 

- розвиток транспортно-комунікаційної інфраструктури на рівнях 

транс’європейських коридорів та місцевих сполучень; 

- розвиток енергетичної інфраструктури на рівнях взаємодії державних 

мереж та локалізованих джерел енергії; 

- вдосконалення водокористування та водоканалізаційних систем; 
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- лісокористування та розвиток лісової і деревообробної промисловості, 

агропромислового комплексу і легкої промисловості; 

- розвиток транскордонної торгівлі на місцевому рівні та збільшення 

транзитної торгівельної діяльності; 

- розвиток сучасних видів транскордонного туризму; 

- охорона здоров’я населення і рекреаційна діяльність в Єврорегіоні; 

- спільна розбудова системи освіти, наукового і культурного 

співробітництва в Єврорегіоні. 

Основними напрацюваннями регіону «Верхній Прут» у сфері 

транскордонного співробітництва є перша на теренах України концепція 

цільової Програми транскордонного співробітництва. Вона розроблена 

Чернівецькою облдержадміністрацією, схвалена рішенням Міжвідомчої комісії 

з питань розвитку транскордонного співробітництва і єврорегіонів, 

Чернівецькою обласною радою та попередньо погоджена з 14 центральними 

органами виконавчої влади і профільним Комітетом Верховної Ради України. 

Як зазначають Н. Мікула і В. Толкованов, «Основні положення Концепції 

підтримано у висновках VІ засідання Парламентського комітету «Україна – 

ЄС» і в рішеннях українсько-австрійської та українсько-баварської 

міжурядових комісій, що надалі знайшло відображення у резолюції 

Європарламенту «Ширша Європа – Сусідство: Нові рамки для відносин зі 

східними та південними сусідами» [189]. 

Чернівецькою обласною радою у співпраці з румунськими членами 

Єврорегіону «Верхній Прут» ще у 2004 році було погоджено систему з понад 

70 «дзеркальних» транскордонних проектних пропозицій (стосувалося це 

насамперед розбудови прикордонної інфраструктури в дзеркальному 

відображені, тобто по обидва боки кордону реалізовувалися аналогічні заходи). 

Цей підхід було застосовано й у Програмах Сусідства ЄС та у пропозиціях 

щодо пілотного регіонального проекту з європейської інтеграції, закладеного 

Світовим банком до Стратегії допомоги Україні на 2004–2007 роки. 

Діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» позитивно сприяє співпраці 
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Чернівецької області з прикордонними регіонами Румунії та Республіки 

Молдова. Про це свідчать спільні заходи, проведені протягом останніх років у 

рамках Єврорегіону. 

Зокрема, з метою активізації підприємницької діяльності на просторі 

Єврорегіону «Верхній Прут» на офіційному веб-ресурсі Чернівецької обласної 

державної адміністрації у рубриці «Міжнародні відносини» створена база даних 

та розміщена інформація про 16000 працюючих підприємств всіх 

адміністративно-територіальних одиниць, які є членами Єврорегіону. Ця робота 

направлена на активізацію підприємницької діяльності на просторі Єврорегіону 

«Верхній Прут». 

15 вересня 2008 року в м. Чернівцях відбулося об’єднане засідання 

депутатів Чернівецької обласної ради та Сучавської повітової ради. За 

результатами була прийнята резолюція щодо питань відновлення і подальшого 

розвитку транскордонних транспортних сполучень у Чернівецькій області та 

Сучавському повіті, стосовно транскордонних проектів з моніторингу, 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також щодо 

спільної презентації можливостей трансрегіональної співпраці Єврорегіону 

«Верхній Прут» як «лабораторії Ширшої Європи Регіонів». 

23 листопада 2012 року в м. Сучава відбулося друге спільне засідання 

Сучавської повітової ради та Чернівецької обласної ради. До порядку денного 

засідання було включено 6 питань, які стосувалися основних тенденцій та 

результатів розвитку українсько-румунського транскордонного 

співробітництва, його інструментарію, звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради та радників Сучавської повітової ради до національних урядів 

щодо прискорення підписання міжурядової угоди про малий прикордонний рух 

тощо. За підсумками заходу було прийнято Резолюцію Спільного засідання 

Сучавської повітової ради (Румунія) та Чернівецької обласної ради (Україна). 

Під час візитів Прем’єр-міністра України до Румунії та Республіки 

Молдова та його участі у Економічному Форумі ЦЄІ в Трієсті (за рішеннями 

Ради Єврорегіону «Верхній Прут») З. Бройде та В. Євдокименком були внесені 
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пропозиції щодо пріоритетних напрямків здійснення пілотних проектів 

транскордонного співробітництва та партнерів Єврорегіону. Зокрема 

передбачалася розбудова інфраструктури кордону: пунктів пропуску, митних 

постів, паркінгів (будівництво, облаштування, інформаційні технології та 

обладнання); використання додаткових можливостей співробітництва та 

інтеграції до Європейського Союзу шляхом розвитку субрегіонального 

партнерства Єврорегіону «Верхній Прут» з адміністративно-територіальними 

одиницями країн ЄС; розвиток прикордонної кооперації, торгівлі та спрощення 

процедур взаємовизнання й сертифікації відповідно нормам та стандартам ЄС. 

Членам Ради Єврорегіону на паритетній основі надавалося право спільного 

підписання транскордонних проектів з визначенням механізмів попереднього 

узгодження та подальшого затвердження таких проектів на рівні центральних 

органів виконавчої влади. Передбачається відновлення транспортних 

комунікацій (розбудованих за часів Австро-Угорської імперії) через Буковину, 

як найкоротший транзитний шлях зі Сходу до Центральної та Південно-Східної 

Європи, Середземномор’я і Західного Причорномор’я, уздовж майбутніх 

кордонів ЄС з Півдня на Північ. Вагома роль приділяється в єврорегіоні 

розвитку «інфраструктури транскордонного туризму (зокрема фольклорного, 

культурно-етнічного, релігійного, сільського, екологічного…) як одного з 

найбільш ефективних шляхів використання унікального ландшафтно-

рекреаційного потенціалу регіону, підвищення рівня зайнятості та швидкого 

залучення європейського досвіду та кредитів, а також – найбільш сприятливого 

бізнесу для розвитку системи транскордонних транспортних сполучень» [28]. 

Для спільного розвитку регіональної енергетики передбачено розбудову 

транскордонних енергетичних мереж та транзиту енергоносіїв.  

Загалом на прикладі єврорегіону Верхній Прут можлива реалізація моделі 

Екоєврорегіону, в якому передбачено одночасне забезпечення сталого 

розвитку, покращення конкурентоспроможності продукції й послуг (зокрема й 

туристичних), підвищення рівня безпеки (значною мірою за рахунок зниження 

питомої ресурсоенергоємності виробництв, оптимізації поводження з 
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відходами) та впровадження спільних дій щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям та спільної транскордонної діяльності у випадку їх виникнення. 

Найперспективнішими (за рішеннями V Екологічної Конференції 

Європейських Регіонів «ENCORE 2001») визнано ряд проектів Екоєврорегіону 

для країн Дунайсько-Чорноморського басейну: 1) покращення екобезпеки в 

галузі водокористування басейнів річок Прут та Сірет; 2) створення й 

забезпечення функціонування Регіонального транскордонного Центру Чистого 

Виробництва; 3) розробка транскордонної системи національних парків та 

біосферних резерватів. 

Зокрема, ряд проектів впровадження сучасних систем покращення стану 

техногенно-екологічної безпеки та водокористування у басейнах прикордонних 

річок Сірету та Прута продовжує результати першого спільного проекту з 

Карінтією «Концепція водозабезпечення Чернівців» і може слугувати 

прикладом для розробки аналогічних проектів у інших регіонах Дунайсько-

Чорноморського басейну. Створення Регіонального транскордонного Центру 

Чистого Виробництва ефективно сприятиме покращенню 

конкурентоспроможності підприємств за рахунок значного зниження 

ресурсоенергоємності продукції та покращення екосталої ефективності 

виробництва, стимулювання залучення в транскордонний регіон сучасних 

технологій оптимізації поводження з відходами. А створення транскордонної 

системи національних парків та біосферних резерватів сприятиме сталому 

розвитку туризму на територіях транскордоння у тісній співпраці з 

аналогічними структурами у ЄС. 

Важливими стратегічними напрямками на довготривалу перспективу 

транскордонного співробітництва та регіонального розвитку єврорегіону 

Верхній Прут, на думку Бройде З. та Євдокименка В., є: «Узгоджене 

вдосконалення та гармонізація з європейськими директивами та стандартами 

нормативно-правової бази транскордонного співробітництва в Єврорегіоні на 

основі порівняльного аналізу та вироблення спільних рекомендацій з 

партнерами Єврорегіону в країнах ЄС» [28]. Цьому має сприяти створення на 
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базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

міжнародного факультету з підготовки фахівців за спеціальностями, які 

забезпечуватимуть вищеозначені напрями транскордонної співпраці в регіоні. 

Зокрема, однією з нещодавно розроблених освітніх програм є «Управління 

проектами з економіки та безпеки підприємства», що впроваджується на 

факультеті фінансів, підприємництва та обліку.  

Однією з першочергових цілей запровадження пріоритетного статусу для 

Єврорегіону «Верхній Прут» є «розповсюдження на українську територію 

принаймні деяких правил підтримки регіональних проектів, які діють у 

депресивних регіонах країн ЄС та на території країн-кандидатів» [Бройде]. 

Таким регіонам надається допомога від європейського фонду регіонального 

розвитку та програми ISPA (до 85 % загальних витрат) як доповнення до 

національних асигнувань, а не замість них. 

Функції базових організацій з українського боку виконують Державний 

науково-технічний центр (ДНТЦ) «Екоресурс», «Державний центр 

стандартизації, метрології та сертифікації в Чернівецькій області, Інститут 

медико-екологічних проблем МОЗ та Буковинський політологічний центр при 

Чернівецькому національному університеті» [28]. Вони забезпечують діяльність 

кожної з чотирьох Робочих Комісій Єврорегіону, загальну науково-методичну 

координацію цієї діяльності здійснює Чернівецька облдержадміністрація та 

ДНТЦ «Екоресурс». Діяльність Єврорегіону «Верхній Прут» здійснюється 

регулярно. Зокрема, 17 квітня 2019 р. у м. Чернівці проведено Круглий стіл на 

тему: «Єврорегіон Верхній Прут» у конвергенції прикордонних територій». 

Шлях розвитку транскордонного співробітництва через єврорегіони – це 

насамперед, формування системи проектів, що відповідають євроінтеграційним 

пріоритетам державної та європейської регіональної політики, виконання робіт з 

розбудови транспортної та прикордонної інфраструктури, яка забезпечуватиме 

сталий соціально-економічний і просторовий розвиток території та запобігання 

зростанню розривів у економічному і соціальному розвитку на новому кордоні 

ЄС з Україною. 
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2.2.3. Нижній Дунай 

 

Документи щодо формування та діяльності єврорегіону «Нижній Дунай» 

(додаток А, рис. 4), як зазначено в праці Н. Мікули, «були підписані 14 серпня 

1998 року в м. Галаці (Румунія) на зустрічі керівників прикордонних регіонів 

України (Одеська область), Республіки Молдова (райони Вулканешти, Кагул, 

Кантемир) і Румунії (повіти Бреїла, Галац, Тульча) відповідно до положень 

Договору про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією, 

Протоколу про тристороннє співробітництво між Урядами України, Республіки 

Молдова та Румунії, підписаного у м. Ізмаїлі 4 липня 1997 року, з врахуванням 

положень «Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне 

співробітництво між територіальними общинами або владами», прийнятої у 

м. Мадриді 21 травня 1980 року» [189]. 

Членом єврорегіону «Нижній Дунай» від молдовської сторони є повіт 

Кагул, який був сформований на основі колишніх молдовських районів 

Вулканешти, Кантемир і Кагула. 

Організаційна структура єврорегіону включає: Раду єврорегіону як вищий 

орган управління; голову єврорегіону; двох віце-голів; комісії за сферами 

діяльності; координаційний центр. У згаданій вище праці Мікули Н. зазначено: 

«Рада, голова та віце-голови єврорегіону презентують єврорегіон "Нижній 

Дунай" за його межами з метою просування міжрегіонального співробітництва 

між його членами. Координаційний центр є адміністративним органом. Комісії 

за сферами діяльності формуються на основі рішень Ради єврорегіону шляхом 

номіналізації конкретних осіб та визначення їх компетенції» [190]. 

У єврорегіоні «Нижній Дунай» сформовано дев’ять комісій за такими 

сферами діяльності: 1) регіональний розвиток; 2) економіка, торгівля та туризм; 

3) гармонізація нормативних документів; 4) транспорт і комунікації; 5) 

демографія; 6) навколишнє середовище; 7) освіта, наука, дослідження, 

культура, охорона здоров’я та спорт; 8) фінансовий аудит; 9) ліквідація 

наслідків стихійних бід та боротьба з організованою злочинністю. 
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На офіційному сайті Єврорегіону «Нижній Дунай» визначені такі основні 

напрямки діяльності: регіональний розвиток; транспорт і комунікації; 

економіка, торгівля і туризм; демографія; освіта, наука, дослідження, культура, 

охорона здоров’я і спорт. В сфері регіонального розвитку Єврорегіону 

передбачалися такі напрямки діяльності: узгодження планів регіонального 

розвитку країн учасників єврорегіону; розробка єдиної концепції розвитку 

єврорегіону «Нижній Дунай»; організація спільних зустрічей груп експертів з 

розробки єдиної програми щодо функціонування транскордонної вільної 

економічної зони Рені (Одеська область) – Джурджюлешти (Республіка 

Молдова) – Галац (Румунія); проведення стажувань в Агенції регіонального 

розвитку «Схід-Південь» (м. Брєїла, Румунія) учасників від кожної сторони 

[199]. 

У сфері економіки, торгівлі й туризму пріоритетними є такі напрямки, як 

проведення виставково-ярмаркової діяльності та інвестиційних форумів, що 

сприяють зближенню підприємців, які є членами єврорегіону; сприяння в 

налагодженні контактів між турагенціями єврорегіону для розробки єдиної 

туристичної мережі [199]. 

Щодо розвитку транспорту й комунікацій, то вагомими вважалися такі 

напрямки, як відкриття міжнародних поромних вантажопасажирських 

сполучень Рені (Одеська область, Україна) – Галац (Румунія), Ізмаїл (Одеська 

область, Україна) – Тульча (Румунія); міжнародного залізничного 

пасажирського сполучення Рені (Одеська область, Україна) - Джурджюлешти 

(повіт Кагул, Республіка Молдова) – Галац (Румунія); вивчення доцільності та 

перспектив відкриття повітряного пасажирського сполучення Одеса (Україна) – 

Ізмаїл (Одеська область, Україна) – Тульча (Румунія) та можливостей 

розширення радіусу дії мережі мобільного зв’язку в прикордонних районах 

Одеської області.  

Щодо пріоритетів у галузі демографії визначено: створення 

інформаційної бази даних про неурядові установи й організації, трудові 

ресурси; акумулювання статистичних даних та розробка проектних пропозицій 
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щодо соціальної сфери (захист прав матері та дитини, людей похилого віку та 

осіб, які потребують допомоги).  

Насамкінець, визначено пріоритети для освіти, науки, досліджень, 

культури, охорони здоров’я і спорту. Така діяльність полягає у створенні 

телевізійних та радіопрограм, що транслюватимуться на Одеську область 

(Україна), повіти Брєїла, Галац, Тульча (Румунія), Кагул (Республіка Молдова); 

організації випуску тримовної (українська, румунська та мова міжнародного 

спілкування) щоквартальної газети, тиражем 4000 екземплярів з висвітленням 

економічних, культурних та соціальних проблем єврорегіону Нижній Дунай; 

сприянню встановленню контактів між освітніми закладами й установами 

(Одеською академією холоду і Галацьким університетом «Нижній Дунай») для 

розробки програми співпраці з фінансуванням за програмами TEMPUS – 

TACIS, іншими партнерами; сприянню підготовці дослідницької монографії під 

назвою «Із історії цивілізацій єврорегіону "Нижній Дунай" з висвітленням 

елементів з історії, соціально-економічного розвитку, зокрема й історії 

створення єврорегіону "Нижній Дунай"» [199]. 

У межах єврорегіону «Нижній Дунай», в якому беруть участь Одеська 

область та повіт Кагул (Республіка Молдова) і Галац (Румунія) надійшла фінансова 

допомога від ЄС загальною сумою 2,126.000 євро за фінансуванням проекту TACIS 

(відновлення, захист та поліпшення екостану озер Нижнього Дунаю). 

У 2002 році, як зазначено в дослідженнях Н. Мікули, обласною 

державною адміністрацією та обласною радою було затверджене технічне 

завдання проекту TACIS Європейського Союзу Бізнес-інфраструктура в 

Одеській області, єврорегіон «Нижній Дунай» із бюджетом 2 млн. євро, 

розрахований на 30 місяців. Результатом проекту стала активізація 

транскордонного співробітництва в єврорегіоні шляхом сприяння становленню 

малого та середнього бізнесу в сільському господарстві, переробки 

сільпогосподарської сировини, розвитку туризму й прикордонної торгівлі. 

Проект сприяв поглибленню співробітництва між партнерами і донорськими 

організаціями Євросоюзу [190]. 
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Єврорегіон  «Нижній Дунай», як зазначено в офіційних документах, є 

членом Асоціації Європейських прикордонних регіонів. У згаданій раніше 

праці Мікули Н. акцентується увага на такому: «За досягнення у розвитку 

транскордонного співробітництва єврорегіон «Нижній Дунай» у жовтні 2002 

року під час чергової Асамблеї цієї організації був нагороджений призом 

«Вітрило Папенбургу» як єврорегіон, що найбільш динамічно розвивається. 

Крім того, Одеська область є членом Асамблеї Європейських регіонів, робочої 

співдружності Придунайських країн. З цих організацій регулярно надходить 

інформація щодо європейського досвіду та пріоритетів транскордонного і 

міжрегіонального співробітництва, перспективних напрямків його розвитку» 

[190]. 

За час функціонування єврорегіону «Нижній Дунай» проведена значна 

робота зі створення бази даних зацікавлених у встановленні та розвитку 

транскордонного співробітництва підприємств, установ та організацій. 

Визначаються найсприятливіші програми надання міжнародної технічної 

допомоги, реалізовано механізми підтримки кожного з регіонів-учасників 

єврорегіону щодо необхідності подання відповідних документів до 

європейських структур. 

Триває робота з розробки нормативної та документальної баз досвіду 

діяльності єврорегіонів. Така інформація регулярно надходить від Асоціації 

Європейських прикордонних регіонів. Пропозиції щодо застосування досвіду 

ЄС, наслідків (позитивних і негативних) діяльності єврорегіонів готуються на 

основі аналізу накопиченої інформації.  

Інформація про Єврорегіон «Нижній Дунай» розміщена на інтернет-

порталі Головного управління зовнішньоекономічної діяльності, європейської 

інтеграції та туризму Одеської облдержадміністрації [www.ved.odessa.gov.ua], 

інформація про діяльність у сфері транскордонного співробітництва постійно 

оновлюється. Діяльності єврорегіону з 2004 року присвячено окрему сторінку в 

розділі «Бізнес-інфраструктура Одеської області».  



121 
 

Діяльність єврорегіону «Нижній Дунай», як зазначено в праці Н. Мікули, 

«була презентована під час Глобального Бізнес-Форуму у Ганновері (квітень 

2003 року). Питання транскордонного співробітництва були обговорені під час 

проведення в Одесі зустрічі керівників регіонів України та Російської Федерації 

(травень 2003 року), VI Економічного форуму «Україна-Польща» та 

ІІ Конференції керівників регіонів України та Республіки Польща (червень 

2003 року)» [190]. 

В роботі єврорегіону «Нижній Дунай» з української сторони вагома роль 

належить Одеській обласній державній адміністрації. З 2002 р. тут 

реалізовується проект ТАСІС з розробки менеджмент-плану на заповідних 

територіях єврорегіону із загальним бюджетом 267 тисяч євро. Також 

розроблений та поданий Міністерству економіки та з питань європейської 

інтеграції України проект Концепції розвитку Єврорегіону «Нижній Дунай». 

 

2.2.4. Карпатський 

 

Карпатський Єврорегіон (Єврорегіон «Карпати») – перша міжре-

гіональною асоціація на території постсоціалістичного простору. У 1993 р. 

міністри закордонних справ України, Польщі та Угорщини підписали 

Декларацію про його заснування. Нині Карпатський Єврорегіон площею 

154 тис. км2 є одним із найбільших на Європейському субконтиненті, а 

кількість населення перевищує 16 млн осіб. До складу Карпатського 

Єврорегіону увійшло 19 адміністративно-територіальних одиниць 

прикордонних регіонів Польщі (Підкарпатське воєводство), Румунії (округи 

Сату Маре, Марамуреш, Бігор, Сучава, Зілаг, Ботошані і Харгіта), Словаччини 

(Пряшівський та Кошіцький краї), Угорщини (області Боршод-Абауй-

Земплейн, Гайду-Бігар, Гевеш, Яс-Надькун-Солнок, Саболч-Сатмар-Берег та 

міста з обласним статусом Ніредьгаза, Мішкольц, Дебрецен, Егер) та України 

(Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька області) (додаток 

А, рис. 5). Єврорегіон «Карпати» входить до Асоціації європейських 
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прикордонних регіонів. Практика функціонування Карпатського Єврорегіону 

свідчить, що в його розвитку базовими пріоритетами є міждержавна 

міжрегіональна співпраця на транскордонній території в гуманітарній сфері 

(культури, освіти, науки) та сприяння збалансованому регіональному розвитку. 

Інституційний потенціал розвитку Карпатського Єврорегіону насамперед 

пов’язують з ініціативами транскордонного співробітництва, можливостями 

реалізації спільно з країнами ЄС транскордонних проектів. Саме на цьому 

підґрунті вбачаються можливості використання Єврорегіону «Карпати» як 

регіональної платформи євроінтеграції України [2]. 

Позитивні інституційні напрацювання щодо функціонування Єврорегіону 

«Карпати» демонструє низка успішних ініціатив та спільних проектів 

транскордонного співробітництва за участі України. Зокрема, у 1995 р. робоча 

комісія, яку координує Україна, ініціювала створення Асоціації університетів 

Карпатського Єврорегіону – інституційного майданчика для поглиблення 

кооперації академічних, наукових та освітніх інституцій країн-учасниць 

Карпатського Єврорегіону. Розвитку туризму сприяє реалізація міжнародного 

туристичного маршруту «Карпатський Єврорегіон» (створено у 2008 р.). Це 

стимулювало розвиток сфери послуг, надало імпульсу для розвитку місцевої 

економіки.  

У 2013 р. розпочато проект «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України 2013–2014». Проект упроваджувався 

спільно українською стороною Карпатського Єврорегіону та партнерами з 

країн Вишеградської групи (Польща, Словаччина та Чехія). У процесі реалізації 

проекту створено сприятливі передумови для стимулювання місцевого 

економічного розвитку [246], соціально-культурного розвитку української 

частини Карпатського Єврорегіону, зокрема шляхом діяльності агенцій 

регіонального розвитку, використання інституційного досвіду транскордонного 

співробітництва прикордонних регіонів країн Вишеградської групи. 

Позитивно впливають на зміцнення інституційного потенціалу 

Карпатського Єврорегіону міжнародні ініціативи. Прикладом Карпатська 
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конвенція, підписана у 2003 р. та впроваджена з 2006 р. [140], що стала 

основою для співпраці та координації регіональної політики різних країн (у т. ч. 

у сфері співпраці місцевих громад, неурядових організацій, національних і 

регіональних урядів, ЄС та ООН). Згадану Конвенція підписана Польщею, 

Румунією, Сербією, Словаччиною, Угорщиною, Україною та Чехією. Серед 

пріоритетних напрямів міждержавного міжрегіонального співробітництва 

визначено: «комплексний підхід до управління земельними ресурсами на 

засадах сталого розвитку, просторове планування, розвиток транспортно-

логістичних мереж та інфраструктурних об’єктів; сприяння розвитку туризму, 

промисловості та енергетики, культури та освіти» [140]. 

У 2009 р. було створено Карпатський Консорціум, зорієнтований на 

координацію роботи національних представництв Польщі, Словаччини та 

України [2]. 

Пріоритетні напрями міждержавного міжрегіонального співробітництва 

визначені також у Рекомендації 296 «Сталий розвиток гірських регіонів та 

досвід Карпатських гір» Конгресу місцевих та регіональних влад (2010 р.). 

Згідно з положеннями цього документа керівному складу Карпатського 

Єврорегіону слід активно залучати громадськість до процесу прийняття рішень 

у галузі територіального планування, захисту довкілля, заощадливого 

використання природних ресурсів гірських територій. У сфері реалізації 

ефективної соціальної політики важливим є стимулювання розвитку 

регіональної економіки та покращення ситуації на регіональному й місцевому 

ринках праці. Конгрес рекомендував органам місцевої та регіональної влади 

активізувати міждержавну міжрегіональну співпрацю у рамках Карпатського 

Єврорегіону, забезпечити фахову підтримку Стратегії розвитку Карпатського 

регіону відповідно положень Карпатської конвенції. Результатом 

впровадженням Карпатської Конвенції стало те, що Закарпатська обласна рада 

виступила ініціатором підготовки проекту Державної програми сталого 

розвитку Українських Карпат. Відповідне доручення Кабінету Міністрів 

України Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій 
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обласним державним адміністраціям було запропоноване ще у 2011 р. Проте 

лише в квітні 2019 року Кабінет Міністрів схвалив Концепцію розвитку 

гірських територій українських Карпат на 2019–2027 роки, а сам Указ про 

розвиток Українських Карпат оприлюднений в липні 2019 року. Державна 

програма розвитку регіону українських Карпат на 2020–2022 роки з 

урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат ще на 

стадії доопрацювання.  

Сама ж Концепція базується на чотирьох основних пріоритетах: 

«формування конкурентної економіки гірських територій; розбудова 

транспортної, виробничої та соціальної інфраструктури; розвиток туристичного 

потенціалу; забезпечення екологічної безпеки» [152].  

Щодо розвитку туристичного потенціалу Концепцією передбачено: 

«створення загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та 

курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів 

у регіонах; – забезпечення збереження та підтримки історико-культурної 

спадщини та традиційних ремесел місцевого населення, виробництва та 

продажу місцевих виробів, предметів мистецтва та народної творчості, 

збереження традиційної архітектури, особливостей землекористування, 

місцевих порід тварин та різноманіття культивованих рослин і сталого 

використання дикорослих рослин у Карпатах; створення умов для подальшого 

розвитку сільського та екологічного туризму в Карпатському регіоні; 

забезпечення збалансованого використання природних лікувальних та 

рекреаційних ресурсів, збереження здатності природних комплексів до 

самовідтворення; прокладення нових та облаштування існуючих туристичних, 

зокрема велосипедних маршрутів поблизу визначних пам’яток історії, культури 

та архітектури; забезпечення планування територій і розвитку транспортної 

інфраструктури з урахуванням особливостей гірського довкілля, необхідності 

охорони територій, які є шляхами міграції тварин, або тих, що мають 

міжнародне значення, охорони біологічного різноманіття та ландшафтів, а 

також територій, що мають особливе значення для туризму; сприяння 
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популяризації українських Карпат як привабливого туристичного регіону для 

зростання туристичних потоків; сприяння транскордонному співробітництву 

для підтримки розвитку сталого туризму; забезпечення доступності об’єктів 

туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення [152]. 

 Розвиток гірських регіонів України – важливий потенціал нашої 

держави, зокрема, в напрямку розвитку туризму, інфраструктури, ІТ-сфери та 

розвитку людського потенціалу. Ключова мета Концепції – перетворення 

гірських територій на успішні та інвестиційно привабливі шляхом 

впровадження нових підходів до розвитку інфраструктури, туризму, активізації 

міжрегіонального і транскордонного співробітництва. Положення, закладені в 

Концепції розвитку гірських територій, наблизить виконання стратегії ЄС щодо 

Карпатського регіону і дасть стимул вивести гірські райони на якісно новий 

рівень. 

Нині в гірських територіях Українських Карпат сформовано 20 ОТГ. 

Регіон має потужну державну підтримку – розроблений Мінрегіоном 

законопроект щодо сталого розвитку та створення нових робочих місць у 

гірських та високогірних населених пунктах, підтримка у Парламенті, кошти з 

ДФРР, субвенції на інфраструктуру ОТГ, секторальна підтримка ЄС, кошти на 

місцеві дороги. Лише на 2018 рік для 4 областей було виділено близько 8-

9 млрд грн. ДФРР – майже 1 млрд грн, дорожня інфраструктура – майже 

1 млрд 300 тис., розвиток сільської медицини – 1 млрд 200 тис. тощо. 

Поряд із інституційними здобутками функціонування Карпатського 

Єврорегіону відзначаються перешкоди та ризики, що супроводжують цей 

процес. На переконання Білої С. та Романової В, ускладнюють процес 

фінансування регіональних проектів розвитку у межах Карпатського 

Єврорегіону такі чинники: «відмінність виконавчих структур кожної з 

національних сторін, а також відсутність чіткої нормативно-правової бази 

функціонування Єврорегіону «Карпати»,що суттєво обмежує управлінські 

можливості органів публічної влади. Так, Статут Карпатського Єврорегіону не 
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пояснює, які інституції є національними сторонами. Відповідно, області 

України й Угорщини, округи Румунії та краї Словаччини мають додатково 

координувати свою управлінську, організаційну та фінансову діяльність у 

рамках Карпатського Єврорегіону» [21]. 

Серед інших прорахунків авторами відзначається: «хронічний дефіцит 

коштів та безсистемний характер фінансування проектів у межах Єврорегіону 

«Карпати». Державна програма розвиткутранскордонного співробітництва на 

2011–2015 рр. в Україні не профінансована у повному обсязі. Це дає підстави 

вважати, що органи державної влади в Україні недооцінюють потенціал 

єврорегіонів як інституційної платформи стимулювання регіонального 

розвитку. Поряд із цим існують хронічні проблеми і в системі європейського 

фінансування діяльності Карпатського Єврорегіону. Так, транскордонна 

співпраця у межах Карпатського Єврорегіону фінансується Європейським 

Союзом не у рамках окремої операційної програми ЄС, а за рахунок суміжних 

програм транскордонного співробітництва. Серед таких програм варто 

виділити: програми Європейського Інструменту партнерства та добросусідства 

(Україна – Польща – Білорусь, Україна – Словаччина – Угорщина – Румунія та 

Україна – Румунія – Молдова); програми територіальної співпраці 

Європейського Союзу у 2007–2013 рр. (Польща – Словаччина;Словаччина – 

Угорщина; Угорщина – Румунія); програми транснаціональної співпраці країн 

Європейського Союзу у 2007–2013 рр. між країнами Центральної Європи та 

Південно-Східної Європи тощо. Пріоритети відповідних програм здебільшого 

зорієнтовані на комплексне стимулювання регіонального розвитку країн 

(складником якого є проекти транскордонного співробітництва)» [21]. 

Для української частини Карпатського Єврорегіону (особливо для 

сільських, гірських, периферійних територій західних регіонів України) 

важливу роль для потреб місцевого розвитку, як зазначено в раніше згаданій 

праці, має «технічна допомога ЄС (гранти), що спрямовуються на потреби 

місцевого розвитку. Так, бенефіціаром отримання коштів технічної допомоги 

стали: 
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- Закарпатська ОДА. Проекти: «Біоенергія Карпат» (ППС ЄІСП 

(Програми прикордонного співробітництва Європейський інструмент сусідства 

та партнерства) Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія 2007–2013 рр. 

(15.07.2010–14.07.2012 рр.), загальна кошторисна вартість 430 тис. євро; 

«Європейська колиска» (ППС ЄІСП Україна – Угорщина – Словаччина – 

Румунія 2007–2013 рр. (15.07.2010–14.07.2012 рр.), 554 тис. євро; «Кордони для 

людей» (29.09.2010–29.09.2012 рр.), 392 тис. євро; «Покращення спільної 

українсько-угорської телеметричної системи для забезпечення 

протипаводкового захисту на рівні водозбірного басейну» (01.10.2011–

01.01.2013 рр.), 366 тис. євро; «Місцями слави Ракоці» – транскордонний 

туристичний шлях» (03.04.2012–02.04.2014 рр.), 250 тис. євро; «Люди – людям 

– ефективне співробітництво на основі любові до фольклору» (20.04.2012–

19.04.2014 рр.), 135 тис.євро; «Безперервне навчання лісівників задля кращого 

ведення лісового господарства» (01.06.2012–31.05.2014 рр.), 178 тис. євро та ін. 

Зазначимо, що на початок 2013 р. Закарпатська ОДА стала абсолютним лідером 

серед регіонів України за кількістю зареєстрованих у Мінекономрозвитку 

проектів технічної допомоги, що реалізуються на території нашої держави. 

- Львівська ОДА. Проекти: «Відновлювальні джерела енергії – рецепт 

покращення якості природного середовища на території Любачівського повіту 

та Яворівського району» (22.06.2011–21.02.2013 рр.), 145 тис. євро; «Любачів – 

Яворів: два потенціали, спільний шанс» (01.07.2011–01.07.2013 рр.), 680 тис. 

євро; «Підвищення ефективності транскордонної системи реагувань на 

екологічні ризики: Томашів Любельський – Жовква – Сокаль» (24.05.2011–

24.05.2013 рр.), 344 тис. євро; «Розвиток транскордонної системи захисту від 

загроз природного характеру на польсько-українському кордоні» (01.03.2012–

31.01. 2013 рр.), 455 тис. євро та ін. – Івано-Франківська ОДА. Проекти: 

«Гармонізація розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону» 

(10.12.2010–10.12.2012 рр.), 286 тис. євро; «Покращення екологічної ситуації у 

місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології 

екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду 
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міст Бая Маре, Марамуреш (Румунія)» (10.12.2010–09.02.2013 рр.), 774 тис. 

євро; «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та 

будівництва автодороги через румунсько-український державний кордон у 

межах населених пунктів Шибене (с. Зелене)»(01.04.2012–31.03.2014 рр.), 398 

тис. євро; «Мережа Карпатської кулінарної спадщини» (01.04.2012–

31.01.2014 рр.), 231 тис. євро та ін.» [21]. 

У Чернівецькій області також реалізовано ряд проектів: «Культура 

Буковини – відродження забутого» (13.04.2011–13.04.2012 рр..), 69 тис. євро; 

«Долаючи кордони: розвиток гірського туризму» (02.05.2012–01.10.2013 рр..), 

319 тис. євро; «Середньовічні перлини: Хотин, Сороки, Сучава» (18.05.2012–

17.05.2014 рр.), 665 тис. Євро; «Покращення транскордонного управління 

твердими комунально-побутовими відходами в Україні, Республіці Молдова та 

Румунії» (12.05.2012–11.05.2014 рр.), 80 тис. євро; «Історична та етнографічна 

спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині» (17.05.2012–

31.12.2015 рр.), 840 тис. євро та ін.  

Як бачимо, сфера туризму має пріоритетне значення для проектів 

технічної допомоги у межах Єврорегіону «Карпати», а також підтримка 

історичної й культурної спадщини регіону та проектів, пов’язаних з екологією 

та безпекою проживання людини, безпекою та комплексним розвитком 

прикордонних територій. На стимулювання міжрегіонального співробітництва 

Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та 

Тернопільської ОДА спрямований проект технічної допомоги ЄС «Створення 

представництва Спільного технічного секретаріату програми прикордонного 

співробітництва «Україна – Польща – Білорусь» 2007– 2013 рр. у м. Львові, 

Україна» (13.08.2012– 12.07.2014 рр.) із загальним бюджетом 193 тис. Євро. 

Аналогічний проект впроваджувався і впродовж 2010–2012 рр.  

Практика свідчить, що серед основних інституційних здобутків 

Карпатського Єврорегіону – активний розвиток транскордонного 

співробітництва у форматі Україна – ЄС. Йдеться насамперед про Карпатську 

конвенцію та Рекомендацію 296 «Сталий розвиток гірських регіонів та досвід 
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Карпатських гір» Конгресу місцевих та регіональних влад ЄС). Залучення 

України до міжнародних ініціатив комплексного регіонального розвитку через 

Європейський інструмент сусідства та партнерства, активізація на території 

України проектів технічної допомоги сприятимуть вирішенню нагальних 

питань місцевого та регіонального розвитку. Натомість, внаслідок 

інституційної неузгодженості стратегічного планування, фінансування та 

взаємоузгодженості процесів регіонального розвитку української сторони та 

країн-членів Карпатського Єврорегіону Україна не використовує вповні 

можливості ресурсного потенціалу як регіональної платформи прискорення 

євроінтеграції. 

 

2.2.5. Дніпро 

 

Установчі документи щодо створення прикордонного співтовариства 

Єврорегіон «Дніпро» було підписано 29 квітня 2003 року керівниками 

Чернігівської, Гомельської та Брянської областей у м. Гомель (Білорусь) 

(додаток А, рис. 6). Це було зумовлено необхідністю забезпечення тіснішого 

соціально-економічного, гуманітарного та екологічного співробітництва 

областей. Статутом співтовариства одним із напрямів співробітництва 

прикордонних територій було визначено туризм [245].  

Необхідність налагодження транскордонних контактів в галузі туризму, 

як зазначили Кравченко Н.О. та Зеленська О.О.: «викликана об’єктивними 

чинниками, серед яких:  

- зовнішньополітична стратегія збереження контактів України з Росією та 

Білоруссю;  

- утворення територіями Чернігівської, Гомельської та Брянської 

областей компактного транскордонного регіону, об’єднаного традиційними 

зовнішньоекономічними зв’язками, рівнем розвитку людських ресурсів, 

спорідненими типами рекреаційних ресурсів, станом екологічних систем тощо;  

- існуванням спільних проблем, які можна ефективно вирішувати в 
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рамках транскордонного співробітництва, що вимагає термінового вироблення 

спільного стратегічного підходу» [161]. 

Основна проблема розвитку туризму на території прикордонного 

співтовариства – регіон не користується значною популярністю серед туристів. 

Між тим, рівень забезпеченості єврорегіону туристичними ресурсами як 

природного, так і антропогенного походження, досить високий.  

На території Гомельської області функціонують більше 30-ти закладів 

санаторно-курортного господарства, що об’єднуються в зони відпочинку 

(найвідоміші «Терюхи» і «Сож»); створено 14 ландшафтних і біологічних 

заказників, що спеціалізуються на обслуговуванні екотуристів з 

найпоширенішою метою фотополювання, водного та велосипедного туризму, 

діє 3 садиби-музеї, лісове мисливське господарство «Лясковичі». Щодо 

території Брянської області, то Кравченко Н.О. й Зеленська О.О. виділили такі 

її переваги для розвитку транскордонного туризму: «відома туристичними 

ресурсами антропогенного походження. Серед них найвідомішими своєю 

історико-культурною спадщиною є міста Брянськ, Мглин, Трубчевськ, Карачев, 

Новозибков, Жуковка. В області розвинені самобутні ремесла та промисли: 

гончарство, різьбярство, зодчество, рушникарство. Популярними серед 

відвідувачів є музеї Брянська: краєзнавчий, художній, літературний, дерев’яної 

скульптури, «Брянський ліс», – музей-садиба О.К. Толстого (Красний Рог), 

Ф. І. Тютчева (Овстуг), музей кришталю (Дятьково). Діє мережа закладів 

санаторно-курортного лікування та відпочинку» [161]. 

Чимало туристичних ресурсів зосереджено на території Чернігівської 

області. Відомими своїм історичним минулим та архітектурними пам’ятками є 

міста Чернігів, Батурин, Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки. Статус 

державних архітектурно-історичних заповідників надано архітектурно-

парковим ансамблям Чернігова, Батурина, Качанівки, Новгород-Сіверського. 

Вдало поєднані природні та історико-архітектурні рекреаційні ресурси сіл 

Вишеньки, Дігтярі, Сокиринці, Тиниця та інші. Чимало сакральних споруд 

області являють собою високу архітектурну та художню цінність: монастирі, 
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собори та церкви м. Чернігів, Батурин, Ніжин, Остер, смт Козелець та ряд 

інших. У праці Кравченко Н. та Зеленської О. зазначено: «В області функціонує 

9 санаторіїв, будинків та пансіонатів відпочинку, 23 заміські дитячі оздоровчі 

табори, 28 музеїв та 4 театри» [161]. Природно-заповідний фонд області 

нараховує 662 об’єкти загальною площею 260,7 тис. га, що становить 7,81 % 

площі області [161].  

Єврорегіон «Дніпро» не здобув серед туристів високого рівня 

популярності. На це є ряд причин: 

- проблемний екостан (йдеться про забруднення частини територій 

Чернігівської, Гомельської та Брянської областей радіонуклідами); 

- застаріла матеріально-технічна база розвитку туризму в регіоні; 

- низька якість туристичних послуг, вузький їх асортимент;  

- незадовільний стан туристичних ресурсів;  

- незадовільний стан інформованості потенційних споживачів про 

туристичні можливості єврорегіону.  

Виходом з даної ситуації може бути: «розробка і реалізація в межах 

даного територіального утворення чіткої програми дій, спрямованої на 

розвиток туристичної галузі, у напрямах оптимізації та активізації 

інвестиційної, інноваційної, маркетингової діяльності» [204].  

Діяльність єврорегіону «Дніпро» упродовж останніх чотирьох років 

ускладнена військовим конфліктом між Україною й Росією, а тому нині 

транскордонний туризм можливий лише в двосторонньому порядку між 

Україною та Білоруссю. Проте, це вплинуло також і на білорусько-українські 

зв’язки.  

Серед завдань розвитку туризму, вирішення яких можливе в межах 

єврорегіону «Дніпро», Кравченко Н. О. й Зеленська О. О. виділили: «наступні:  

- пошук внутрішніх та зовнішніх джерел інвестування для реалізації у 

співтоваристві спільних проектів з розвитку туризму;  

- охорона і відновлення природних рекреаційних ресурсів, обмін досвідом 

з даного виду діяльності;  
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- поліпшення стану навколишнього середовища не тільки на 

рекреаційних, але і на інших територіях;  

- пошук та впровадження у практику надання туристичних послуг 

інновацій;  

- поширення інформації про туристичні можливості регіонів, що входять до 

складу співтовариства, як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках туристичних послуг;  

- організація спільних туристичних ярмарків, аукціонів, форумів тощо;  

- популяризація видів відпочинку, організація яких можлива в регіоні;  

- налагодження контактів з іншими регіонами, державами, регіональними 

утвореннями, міжнародними організаціями в галузі туризму;  

- розробка спільних туристичних проектів;  

- сприяння співробітництву між туроператорами та турагентами 

областей-членів співтовариства» [161]. 

Отже, реалізація спільними зусиллями зазначених завдань членів 

Єврорегіону «Дніпро» допоможе ефективнішому їх вирішенню, збільшенню 

масштабів в’їзного та внутрішнього туризму, сприятиме підвищенню рівня 

соціально-економічного розвитку Гомельської та Чернігівської областей. 

 

2.2.6. Слобожанщина 

 

Починаючи з 1997 р, науковцями кафедри економічної і соціальної 

географії, а потім кафедри МЕВ Харківського державного університету 

А. П. Голіковим і П. А. Чорномазом в ряді робіт була вперше висловлена ідея, а 

потім обґрунтовано необхідність створення першого українсько-російського 

єврорегіону «Слобожанщина» [80]. 

Єврорегіон «Слобожанщина» створений 7 листопада 2003 як вища форма 

прикордонної співпраці між Харківською і Бєлгородською областями України і 

Російської Федерації відповідно з метою розвитку суміжних територій: 

розвитку економіки, інфраструктури, соціальної підтримки, створення 

методологічної бази для роботи (додаток А, рис. 7). 
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Створення єврорегіону «Слобожанщина» стало одним з важливих пунктів 

Регіональної комплексної програми соціально-економічного розвитку 

Харківської області до 2010 року, затвердженої 20 серпня 1999 року рішенням 

сесії Харківської обласної ради. Після підготовчої роботи, проведеної 

виконкомом Ради керівників прикордонних областей Білорусі, Росії та України, 

7 листопада 2003 року в Харкові керівниками органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування Харківської та Бєлгородської областей підписані 

установчі документи про створення українсько-російського єврорегіону 

«Слобожанщина». З жовтня 2004 року Єврорегіон «Слобожанщина» є 

спостерігачем в Асоціації європейських прикордонних регіонів (Association of 

European Border Regions), а з 2009 р – повноправним членом AEBR. Штаб-

квартира AEBR розташована в м Гронау (Німеччина) на території першого 

єврорегіону EUREGIO. 

Виділено п’ять стратегічно важливих завдань українсько-російського 

транскордонного співробітництва, які потребували спільного вирішення в 

рамках єврорегіону «Слобожанщина» [123]. 

1. Активізація транскордонної наукової, виробничої кооперації і торгівлі 

шляхом зняття зайвих прикордонних і митних бар’єрів. 

2. Поліпшення транспортної та логістичної інфраструктури єврорегіону для 

ефективного використання його транзитного положення. Вона передбачає 

зниження завантаженості транскордонної магістралі Харків-Бєлгород шляхом 

створення обхідних транспортних маршрутів, будівництво логістичних терміналів. 

3. Вироблення узгодженої екологічної політики. Ця робота була 

розпочата реалізацією проектів оздоровлення басейну Сіверського Дінця та 

річки Лопань. 

4. Подолання соціальної асиметрії прикордоння, що відбивається 

насамперед на ринку праці. Невідповідності в рівні оплати праці та соціального 

захисту на користь російських регіонів призводили до одностороннього потоку 

трудової міграції в сторону Росії. Це вимагало вироблення узгодженої політики 

на загальному ринку праці. 
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5. Створення регіональної маркетингової інформаційної системи 

єврорегіону «Слобожанщина» з метою залучення інвестицій в проекти шляхом 

застосування маркетингових інструментів для підвищення популярності і 

поліпшення іміджу його території, орієнтації регіональної політики на реальні 

потреби ринків і можливості їх надання єврорегіоном. Одним із значущих 

досягнень єврорегіону стало підписання 29 червня 2011 року в Москві, в рамках 

проведення Днів України, установчих документів українсько-російського 

технопарку «Слобожанщина». Засновниками технопарку з української сторони 

стали: ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харківський національний університет 

радіоелектроніки, Науковий парк «ФЕД». З російського боку засновником 

виступив Бєлгородський державний університет. Передбачалося також 

розгортання бізнес-інкубатора «Колиска геніїв» і створення Центру 

колективного доступу до високотехнологічного обладнання «Впровадження». 

Передбачалося, що діяльність українсько-російського технопарку 

«Слобожанщина» буде спрямована на трансфер технологій в наступних сферах: 

авіація, верстатобудування, інноваційна мехатроніка; нові матеріали і 

нанотехнології; інформаційно-комунікаційні технології; біотехнології, 

біомедицина і фармація; ядерні технології в енергетиці та охороні здоров'я; 

енергозбереження і нові технології виробництва енергії; приладобудування; 

нові технології в агропромисловому комплексі. 

Проекти для реалізації в рамках стратегічних напрямів співпраці, які були 

важливими для обох сторін: створення виставкового комплексу «Експоцентр» 

Слобожанщина на базі магістрального автомобільного пропуску Гоптівка – 

Нехотєєвка, який, майже збігається з географічним центром єврорегіону 

«Слобожанщина» і знаходиться найближче до всіх його населених пунктів з 

урахуванням розселення населення і транспортної доступності; будівництво 

міжнародного російсько-українського аеропорту «Бєлгород-Харків» поблизу 

державного кордону; формування транскордонних економічних кластерів 

(будівельного, фармацевтичного, туристичного, фінансового та ін.); розробка і 

реалізація комплексного плану оздоровлення басейну річки Лопань; створення 
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мережі транскордонних туристичних маршрутів «Природна та історична 

спадщина Слобожанщини». 

Етап розробки стратегії і забезпечення реалізації проектів 

транскордонного співробітництва вимагав формування інституційної структури 

єврорегіону. Вона могла являти собою як наявні адміністративні інститути з 

об'єднаними проектами, так і спеціальні транскордонні інституції, які повинні 

були розробити проектну документацію, отримати джерела фінансування і 

почати реалізацію проектів. 

На сьогоднішній день розвиток співробітництва в рамках єврорегіону 

«Слобожанщина» зупинилося на етапі розробки стратегії і стримується в силу 

політичних протиріч. Політична й економічна криза поставила під питання 

фінансування навіть вже заявлених проектів та тих, які почали реалізовуватися. 

 

2.2.7. Ярославна 

 

Єврорегіон «Ярославна» був створений 24 квітня 2007 року на території 

Сумської та Курської областей загальною площею 54 тисячі квадратних 

кілометрів, тут проживає з обох боків кордону 2,5 мільйона чоловік (додаток А, 

рис. 8). 

За час існування Єврорегіону були досягнуті позитивні результати в 

зовнішній торгівлі, співпраці на рівні міст і районів, освіті, культурі, спорті, 

туризмі, молодіжній сфері, облаштуванні інфраструктури кордону. Були 

створені Рада і Секретаріат Єврорегіону, міждепутатська робоча група з 

прикордонної співпраці, Єврорегіон став членом Асоціації Європейських 

Прикордонних Регіонів на правах повноправного члена, організований 

щорічний виставка-ярмарок Єврорегіону «Ярославна», а також розроблені 17 

спільних програм транскордонної співпраці у сфері енергозбереження, екології, 

демографії, культури, інформації, молодіжної сфери. 

Так, за період з 2007 по жовтень 2012 року проведені 68 загальних 

заходів. Зовнішньоторговий обіг Сумської області з Курською областю у 
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рамках Єврорегіону «Ярославна» склав: 2007 рік – 21,3 млн. дол. США, 

2008 рік – 22,4 млн. дол. США, 2009 рік – 32,4 млн. дол. США, 2010 рік – 41 

млн. дол. США, 2011 рік – 46 млн. дол. США, 2012 рік – 40 млн. дол. США 

[124]. 

У рамках Єврорегіону «Ярославна» за 7 років було реалізовано: 

1. 14 угод і протоколів про співпрацю на рівні міст і районів, 6 

протоколів про встановлення побратимских зв'язків між сільськими радами 

Сумської і Курської областей; 

2. Угоди про співпрацю в освітній сфері між: Сумським державним 

університетом і Курським технічним університетом; Сумським державним 

університетом і Курським Південно-Західним університетом; Сумським 

національним аграрним університетом і Курською державною 

сільськогосподарською академією; Сумським державним педагогічним 

університетом імені А. С. Макаренка і Курським державним університетом; 

Глуховским національним державним педагогічним університетом імені 

О. Довженка і Курським державним університетом; Державним вищим 

учбовим закладом «Українська академія банківської справи Національного 

банку України» і Федеральною державною бюджетною освітньою установою 

вищої професійної освіти «Південно-західний державний університет». 

3. Протокол про міжнародну співпрацю і обмін досвідом у сфері 

державної служби між управлінням державної служби Головного управління 

державної служби України в Сумській області і Комітетом державної служби і 

кадрової роботи адміністрації Курської області Російської Федерації. 

4. Угода про співпрацю у сфері зайнятості між Сумським обласним 

центром зайнятості України і Департаментом федеральної служби зайнятості по 

Курській області Російської Федерації. 

5. Меморандум про співпрацю між управлінням у справах сім’ї, дітей 

і молоді Сумської обласної державної адміністрації і комітетом у справах 

молоді і туризму Курської області Російської Федерації. 

6. Угода про довгострокову співпрацю у сфері освіти між управлінням 
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освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації і комітетом освіти і 

науки Адміністрації Курської області. 

7. Угода про співпрацю між головним управлінням агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації України, комітетом 

агропромислового комплексу Курської області Російської Федерації і 

комітетом харчової і переробної промисловості і продовольства Курської 

області Російської Федерації, у сфері агропромислового комплексу. 

8. Угода про взаємодію між головним управлінням економіки 

Сумської обласної державної адміністрації України, комітетом споживчого 

ринку, розвитку малого підприємництва, і ліцензування Курської області 

Російської Федерації. 

9. Угода про співпрацю і спільну діяльність між Сумським обласним 

фондом підтримки підприємництва і Курською регіональною громадською 

організацією «Союз підприємців». 

З-поміж туристично привабливих заходів, які відбулися в рамках 

функціонування Єврорегіону – фестиваль історичної реконструкції «Стара 

Фортеця» (2011–2012 р.р., місто Тростянець Сумської області); Спасо-

Преображенський ярмарок (2011–2012 р.р., с. Соснівка Глухівского району 

Сумської області); Міжнародний молодіжний байдарковий сплав за маршрутом 

«Путивль – Батурин» за участі представників військово-патріотичних 

організацій районів і міст Сумської та Курської областей (21-31 серпня 

2011 року); міжнародний молодіжний туристичний зліт (21-22 липня 2012 року, 

Глуховский район). Головною метою проведення таких заходів стало 

формування традицій здорового способу життя в молодіжному середовищі, 

обмін досвідом і зміцнення дружніх зв’язків між молоддю сусідніх держав.  

Під час проведення V Міжнародної універсальної виставки 

«Слобожанський міст – 2008», з метою популяризації туристичного потенціалу 

області та залучення інвестицій у туристичну галузь області, управлінням 

культури і туризму облдержадміністрації проведена мультимедійна презентація 

та представлена іміджева виставкова експозиція «Сумщина туристична». З 
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метою популяризації туристично привабливих об’єктів області, 23-25 вересня 

2008 року проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Відділенню Українського степового природного заповідника «Михайлівська 

цілина» 80 років – сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку». У роботі 

конференції взяли участь науковці державного природного заповідника 

«Бєлогорье», інституту степу Уральського відділення РАН, Курського 

державного університету та представники наукових кіл Києва, Харкова, 

Херсона, Ніжина, Запоріжжя, Боярки, Гадяча, Сум [125]. 

Серед проектів, які планувалося реалізувати у сфері туризму, був проект 

«Туристично-рекреаційні ресурси українсько-російського пограниччя». Його та 

ряд інших заходів (а деякі з перелічених вище вже стали щорічними 

традиційними) не вдалося реалізувати з огляду на загострення стосунків між 

Україною та Росією внаслідок збройного протистояння. І хоча офіційно 

Єврорегіон «Ярославна» не припинив свого існування, формально його 

діяльність призупинена. 

 

2.2.8. Донбас 

 

Єврорегіон «Донбас» – міжнародна асоціація, договір про створення якої 

був підписаний 29 жовтня 2010 року в місті Луганську. У лютому 2011 до 

єврорегіону приєдналася Донецька область, у грудні 2012 року – Воронезька. 

Сумарна площа областей-членів єврорегіону склала приблизно 127 тисяч км², 

чисельність населення цього єврорегіону становила 11,5 млн осіб, що 

характеризувало єврорегіон як один з найбільших у Європі (додаток А, рис. 9). 

Єврорегіон був створений з метою розвитку співпраці прикордонних 

областей Луганської, Донецької та з боку Росії – Ростовської за такими 

напрямами [122]: 

- усебічний економічний розвиток;  

- комунікації, транспорт і зв’язок;  

- наука, нові технології, освіта;  
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- культура, спорт, розвиток побратимских зв’язків, святкування 

ювілейних і пам’ятних дат;  

- поліпшення стану довкілля;  

- реалізація державної молодіжної політики;  

- ліквідація надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;  

- сприяння розширенню контактів між мешканцями прикордонних 

територій, розвитку співпраці між установами і організаціями, а також 

суб'єктами господарської діяльності;  

- сприяння у рамках чинного законодавства Російської Федерації і 

України спрощенню прикордонних і митних процедур перетину кордону;  

- поліпшення якості життя населення за допомогою, у тому числі 

розробки і реалізації заходів по збільшенню зайнятості;  

- розвиток регіональної економіки Сторін за допомогою поліпшення 

інфраструктури прикордонних регіонів. 

Правовий статус, структура, цілі Єврорегіону, а також напрями співпраці 

визначені в Статуті Єврорегіону, який є невід’ємною частиною Угоди. 

Координаційно-консультативні органи Єврорегіону формуються відповідно до 

Статуту Єврорегіону. Сторони сприяють встановленню спільних підприємств 

по реалізації проектів у рамках Єврорегіону, а також прикордонній співпраці 

фізичних і юридичних осіб. Фінансування діяльності Єврорегіону здійснюється 

кожною із Сторін. Проекти і заходи, що реалізовуються у рамках Єврорегіону, 

можуть фінансуватися із зовнішніх джерел. 

Основною метою створення Єврорегіону Донбас було сприяння 

соціально-економічному розвитку Ростовської області Російської Федерації, 

Луганської та Донецької областей України, охороні довкілля, науковій, 

освітній, культурній і спортивній співпраці Сторін. Головним завданням була 

активізація прикордонної співпраці між регіонами в різних сферах. 

Пріоритетними визначалися економіка, охорона довкілля, туризм, культура і 

освіта. Зокрема, розвиток туристичної галузі стимулюється за рахунок 

спрощення процедури перетину кордону, пом’якшення санітарного контролю, 
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спрощення процедури перетину кордону для відвідання об’єктів соціального й 

культурного призначення.  

Потенціал розвитку прикордонного туризму на території єврорегіону 

оцінювався як високий. В якості об'єкту спільного інтересу розглядалося 

Азовське узбережжя, р. Сіверський Донець для пізнавального, активного, 

оздоровчого туризму і туризму вихідного дня, організації пляжного відпочинку. 

Кожна з областей забезпечена природними й історичними пам’ятками, 

привабливими для туристів. У Донецькій області такими є Успенський 

Святогірський монастир на крейдяних горах і національний парк «Святі гори»; 

Український степовий заповідник, заповідник «Кам’яні могили», Артемівський 

завод шампанських вин з соляними шахтами, в одній з яких створений 

алергологічний санаторій. 

У Луганській області розташовані унікальні національні заповідники – 

«Стрілецький степ», «Провальский степ», а також об’єкти, що мають серйозний 

туристичний потенціал – Новодеркульский кінний завод, музей Донського 

козацтва, музей «Молода гвардія», Меморіальний комплекс «Миус фронт». 

Ростовська область пропонувала туристам з України відвідування долини 

р. Сіверський Донець в Каменському районі, відпочинок на туристичних базах 

на його узбережжі, оздоровлення на узбережжі Азовського моря в 

Неклинівському районі і в м. Таганрозі, відвідування археологічного музею-

заповідника Танаіс в М’ясниківському районі, музею шахтарської праці в 

м. Гуково і музею вугільної промисловості Дону в м. Шахти. У Проекті 

стратегії соціально-економічного розвитку єврорегіону «Донбас» до 2020 р. 

туристсько-рекреаційна сфера була виділена в якості однієї з пріоритетних. 

Функціонування єврорегіону «Донбас» як українсько-російське 

утворення припинилося у зв’язку зі збройним конфліктом саме на цих теренах. 

Головними пріоритетами Луганської та Донецької областей нині є повернення 

контролю над цими територіями та відновлення господарського комплексу. 
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2.2.9. Дністер 

 

Єврорегіон «Дністер» – орган транскордонного співробітництва, 

об'єднання місцевих органів влади адміністративно-територіальних одиниць 

України та Республіки Молдова, що створений 2 лютого 2012 р. для здійснення 

програм комплексного гармонізованого розвитку територій, прилеглих до річки 

Дністер. Згідно з угодою про створення до Єврорегіону «Дністер» від України 

ввійшла Вінницька область, від Республіки Молдова райони: Сорока, 

Дондушень, Окниця, Резіна, Флорешть і Шолданешть. 28 лютого 2013 року до 

Єврорегіону приєднався район Дубосари Республіки Молдова. Територія 

єврорегіону – 34218 км². Населення – 2050 тис. чол. (додаток А, рис. 10). 

Головними завданнями діяльності єврорегіону визначені: 

- організація, координація і поглиблення зв’язків в економіці, торгівлі, 

науці, освіті, культурі, туризмі та спорті; 

- здійснення спільних проектів з охорони навколишнього середовища, 

екологічного оздоровлення басейну річки Дністер; 

- реалізація спільних транскордонних інвестиційних проектів; 

- здійснення регіональних проектів (програм) з питань скорочення 

безробіття серед населення прикордонних районів за допомогою підвищення 

економічного потенціалу; 

- організація контактів з відповідними міжнародними організаціями, 

фондами, інститутами, агентствами та іншими організаціями. 

Головні досягнення єврорегіону в галузі туризму – проведення етнічних, 

кулінарних фестивалів, круглих столів, конференцій, (зокрема, 19.04.2017 р. в 

Кошице відбулася конференція з туризму – щодо словацько-українського 

співробітництва в туристичній сфері з метою пошуку підтримки фондів ЄС і 

культурного обміну). Важливими напрямами діяльності єврорегіону стали 

екологічні проекти щодо використання унікального каньйону р. Дністер та його 

збереження. 
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2.2.10. Чорне Море 

 

Основними цілями єврорегіону є: захист спільних інтересів членів та 

підготовка спільної стратегії розвитку; обмін досвідом та ноу-хау; підготовка 

спільних програм та стратегій розвитку, а також реалізація дій, спрямованих на 

їхню імплементацію; розвиток соціальної та економічної діяльності, повага до 

навколишнього середовища. 

Дані цілі будуть реалізуватися у таких галузях: демократична 

стабільність; захист навколишнього середовища, рибальства, захист екології 

Чорного моря та річок басейну від виливів нафти, забруднень; розвиток 

інфраструктури; інвестування сфери поновлювальної енергетики; моніторинг 

ризиків морського транспорту та прибережних зон; керування потоками 

міграції; підтримка ініціатив в галузі туризму; багатосторонні програми в 

галузях культури, науки, освіти, охорони здоров’я, спорту, справ молоді.  

У відносинах між самими чорноморськими країнами простежуються дві 

протилежні тенденції – прагнення до співпраці та конкуренція, що певною 

мірою гальмує розвиток регіонального співробітництва. Тому не дивно, що у 

пошуках шляхів розв’язання власних проблем країни цього регіону дедалі 

більше звертають свої погляди на об’єднану Європу. З іншого боку, інтерес 

Європейського Союзу до Чорноморського регіону останнім часом також значно 

посилився. 

Взаємодія ЄС із чорноморськими країнами здійснюється на таких 

напрямах: розширення ЄС за рахунок країн Південно-Східної Європи; 

активізація процесу вступу Туреччини до ЄС, політика сусідства. 

Безпосередній вплив ЄС на Чорноморський регіон здійснюється 

передусім завдяки функціонуванню єврорегіонів «Карпатський», «Верхній 

Прут», «Нижній Дунай», а також формуванню системи міжнародних 

транспортних коридорів. Кабінет Міністрів України вже розглядав проект 

створення транспортної комунікації «Європа – Україна – Азія» (Франкфурт – 

Краків – Львів – Дніпропетровськ – Алмати), проте реальних зрушень щодо 
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реалізації цього проекту поки що не відбулося. В результаті виникла реальна 

загроза перехоплення ініціативи у створенні транспортного коридору іншими 

країнами, такими як Вірменія, Азербайджан, Грузія, Росія, Румунія. 

Як один із варіантів регіонального співробітництва між чорноморськими 

країнами розглядається проект створення Форуму з безпеки Чорноморського 

регіону – своєрідної структури, яка могла б, використовуючи напрацьований 

попередній досвід, значно посилити регіональну безпеку. Досвід, накопичений 

країнами Південно-Східної Європи, та їхня участь в програмі «Партнерство 

заради миру» могли б стати підґрунтям для реалізації такої ідеї. 

В даний час вирішальне значення для України в регіоні має створення 

зони вільної торгівлі в контексті формування європейського економічного 

простору, створення високоефективних транспортних систем і коридорів, ліній 

морських торговельних комунікацій для транспортування вуглеводнів з 

Близького Сходу і Каспію в країни Західної Європи. Своєчасне і позитивне 

вирішення вищевикладених проблем надасть можливість Україні взяти активну 

участь в процесах регіональної співпраці, зміцнити двосторонні відносини з 

країнами Чорноморського регіону – учасниками реалізації регіональних 

економічних проектів, забезпечити свої торговельно-економічні інтереси, 

удосконалити транспортну інфраструктуру і розвинути прикордонне 

співробітництво. 

Комісія Європейських спільнот в квітні 2007 року розробила нову 

ініціативу регіонального співробітництва «Black Sea Synergy», яка ставить за 

мету посилення співпраці між країнами Чорноморського регіону та ЄС. 

Центральне місце в даній програмі займає гармонізація морської політики 

держав Чорноморського регіону. Програмою передбачено створення мережі 

кластерів взаємопов’язаних галузей море-господарського комплексу, які мають 

забезпечити взаємодію між сектором послуг, промисловістю та науковими 

інститутами.  

Басейн Чорного моря є часткою загальноєвропейського транзитного 

транспортного коридору, який в майбутньому повинен простягтися до країн 
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Центральної Азії через реалізацію проекту TRACECA та інших перспективних 

проектів. Чорноморський регіон в даний час перетворився на перехрестя 

шляхів наркотрафіку і торгівлі зброєю – це об’єктивно веде до різних проявів 

деструктивної, зокрема терористичної, діяльності. А це у свою чергу в тій чи 

іншій мірі підриває Європейську політику сусідства, засновану на специфічній 

ідентичності країн на базисі реалій глобального і регіонального порядку, 

економічних ресурсах і політичній енергії країн регіону, а також посилює 

корупцію і злочинність, ослабляє владу закону та міжнародну стабільність. 

Отже, безліч проблем регіонального співробітництва в Чорноморському 

басейні можуть бути розв’язані тільки спільними зусиллями чорноморських 

держав та Європи. Їх розв’язання можливе за умови створення соціальних, 

політичних та економічних передумов для динамічного та стабільного розвитку 

країн регіону. Чорноморські країни мають активніше ініціювати проекти, які 

стимулювали б співробітництво в рамках вже існуючих програм і підвищували 

б зацікавленість до себе на шляху до інтеграції з об’єднаною Європою. Зі свого 

боку, Захід теж має використовувати всі свої можливості багатостороннього 

співробітництва з неоднорідним і нестабільним Чорноморським регіоном. 

 

2.3. Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва 

України в галузі туризму 

 

Мета створення єврорегіонів – організація та координація спільної 

діяльності в економічній, науковій, екологічній, освітній сферах, підтримка 

конкретних проектів із розвитку прикордонної інфраструктури суміжних 

територій, сприяння набуттю контактів між громадянами країн-членів 

єврорегіонів, визначення потенційних напрямів багатосторонньої співпраці 

країн-учасниць. 

У транскордонному співробітництві нині беруть участь не всі 

прикордонні регіони України. Потенціал його розвитку не вичерпаний і може 

бути втілений у довгостроковій перспективі. 



145 
 

Основними напрямками співробітництва створених за участі України 

єврорегіонів, на думку Долотіної К., є: «поєднання зусиль в економічній сфері, 

розбудові соціальної, інформаційної та виробничої інфраструктури; 

будівництво та модернізація інфраструктури кордону; розвиток транспортної 

мережі, наукової та культурної співпраці; охорона навколишнього природного 

середовища; обмін досвідом між відповідними органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування; взаємна допомога в ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; боротьба із злочинністю та нелегальною міграцією, 

тощо.  

Але, на жаль, підсумки функціонування єврорегіонів на території України 

засвідчують, що їх становлення та розвиток відбувається із значними 

ускладненнями, стикаються з цілою низкою проблем, як організаційного так і 

політичного характеру: нестачею фінансування діяльності єврорегіону, 

недостатнім рівнем розвитку прикордонної інфраструктури, недосконалістю 

нормативно – правового забезпечення та правовою невизначеністю 

повноважень місцевих органів влади у діяльності єврорегіонів, суттєвою 

різницею у рівні економічного розвитку держав – учасниць єврорегіонів, 

значних диспропорціях в розвитку транспортної, комунікаційної 

інфраструктури, високим рівнем митних тарифів, що гальмують розвиток 

торгівельних відносин між країнами – учасницями єврорегіонів тощо» [116]. 

Серед сильних сторін діяльності єврорегіонів слід зазначити: 

- відносно високий організаційний рівень їхньої діяльності – наявність 

статутних документів, побудова структури керівних і робочих органів; 

- встановлення досить інтенсивних зв’язків між органами влади і 

самоврядування регіонів, що є їх учасниками; 

- значний обсяг інформації про прикордонне і транскордонне 

співробітництво, співробітництво з міжнародними організаціями, про загальний 

стан справ у різних сферах громадського життя сусідніх країн; 

- визначення точок дотику в прикордонному і транскордонному 

співробітництві, моніторинг проблем і пошук шляхів їх вирішення; 
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- досвід у розв’язанні деяких спільних проблем і у здійсненні спільних 

програм; 

- політична і матеріальна підтримка з боку європейських організацій; 

- створення структур, що сприяють розвитку прикордонного 

(транскордонного) співробітництва. 

Перспективи функціонування єврорегіонів за участі України значною 

мірою залежать від того, наскільки вдасться перебороти гальмівні фактори в їх 

діяльності. 

Головними ж перешкодами для ефективного функціонування української 

сторони у рамках єврорегіонів є: 

- відсутність систематичного підходіу до організації єврорегіональної 

співпраці; 

- слабкий рівень залучення організацій української сторони в діяльність 

та реалізацію цілей єврорегіонів, відсутність єдності в розумінні змісту та 

характеру транскордонного співробітництва. Адже Європейська конвенція 

трактує транскордонне співробітництво, як: «спільні дії в контексті розвитку 

добросусідських відносин між територіальними общинами або органами влади» 

[127]. Ця обставина є принциповою при оцінці стану та визначенні шляхів 

подальшого розвитку транскордонного співробітництва»; 

- низький рівень підготовки кадрів у регіональних органах управління, 

очікування ними вказівок і відсутність власної ініціативи; 

- відсутність у бюджетах коштів для фінансового забезпечення 

транскордонної співпраці; 

- недостатність опрацювання та впровадження відповідних 

організаційних методів, інструментів, принципів, процедур, структури і 

правового регулювання співпраці. 

Основним недоліком державної регіональної політики в Україні є 

відсутність ефективних інструментів для її реалізації, недовикористання всіх 

наявних можливостей у сфері наявних інновацій та відсутність змоги подолати 

проблеми регіонального розвитку. Різноманітні зовнішні чинники створюють 
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значну диференціацію українських єврорегіонів, особливо за індексом розвитку 

людського потенціалу, що в свою чергу створює велику напруженість між 

ними, тим самим загрожуючи національній безпеці держави. Важливим кроком 

для виходу з даної ситуації є використання транскордонних кластерів у різних 

галузях економіки. 

У нових геополітичних умовах необхідно з іншого боку осмислити статус 

та роль єврорегіонів України, які на практиці виявились цілком не готовими до 

процесу євроінтеграції і в свою чергу розширення ЄС. Єврорегіонам не вдалось 

адаптуватись до нових умов роботи і вийти за рамки так званого декларативно-

політичного співробітництва. Саме тому регіональна співпраця з ЄС та 

транскордонне співробітництво України загалом потребують якісної та цілком 

нової трансформації, яка б наблизила Україну до потреб найширших верств 

населення, що мешкає у Євросоюзі. 

Таким чином, важливою ознакою державної регіональної політики є 

транскордонне співробітництво з його вищою еволюційною формою – 

єврорегіонами, які мають на меті зміцнити та поширити добросусідські 

відносини та створити сприятливі умови для інтеграції національних економік 

суміжних країн. Така діяльність повинна ґрунтуватися на відповідній системі 

мотивації та належному кадровому забезпеченні. У цьому контексті 

актуалізується роль регіональних органів державної влади, які спроможні 

виступити ініціатором розвитку інституційного середовища, спрямованого на 

формування ефективного міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва. На сьогоднішній день має поширюватись посилення впливу 

інститутів громадянського суспільства на центральні органи державної влади з 

метою усвідомлення останніми всіх тих переваг, які несе у собі міжрегіональна 

та транскордонна співпраця в контексті активізації зовнішньоекономічної 

діяльності регіонів, а в ширшому розумінні – в процесі європейської інтеграції 

України загалом. 
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Висновки до Розділу 2 

 

1. Встановлено, що Єврорегіони за участю областей України 

характеризуються загальними особливостями: 1) сприяють розвитку 

транскордонної співпраці між обласними органами влади; 2) створені 

центральними органами влади при відповідній ініціативі знизу (крім 

єврорегіону «Буг»); 3) організаційні структури всіх єврорегіонів сформовані за 

однією схемою. Недоліком стуруктурної організації Єврорегіонів є відсутність 

підрозділів, що займалися би роботою з населенням та сприяння залученню 

коштів для реалізації транскордонних проектів окремими організаціями та 

підприємствами. Немає також моніторингових комісій, а поточну діяльність 

ведуть підрозділи органів влади, а не відокремлені структури. 

2. Нині розробляються Концепції стратегічного розвитку транскордонних 

регіонів, які включають загальноєвропейські, національні та регіональні 

пріоритети. Ці Концепції вибудовуються з урахуванням обласних стратегій 

соціально-економічного розвитку та Державної стратегії соціально-

економічного розвитку. Не дивлячись на те, що інформація про єврорегіони 

України вже є на веб-сторінках окремих підрозділів обласних адміністрацій, 

повністю самостійних ще немає. Часто відсутня інформація про 

єврорегіональну співпрацю, програми допомоги, транскордонну статистику, 

матеріали про транскордонні проекти. 

3. Виявлено, що ряд єврорегіонів України (Буг, Верхній Прут, Нижній 

Дунай та Карпатський) орієнтовані на підтримку розвитку інфраструктури 

транскордонного туризму як одного з найбільш ефективних шляхів 

використання унікального ландшафтно-рекреаційного потенціалу регіону. 

Окремої уваги заслуговує розвиток фольклорного, культурно-етнічного, 

релігійного, сільського, екологічного туризму. Вагомим напрямом покращення 

рекреаційно-туристичної сфери є підвищення рівня зайнятості та швидкого 

залучення європейського досвіду та кредитів та найбільш сприятливого бізнесу 

для розвитку системи транскордонних транспортних сполучень. На території 
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цих єврорегіонів сформувалися специфічні транскордонні рекреаційно-

туристичні комплекси – територіальні утворення сусідніх держав чи їх частин 

на основі єдиних взаємодоповнюючих контрастних чи унікальних природних, 

історико-культурних, інфраструктурних та інших ресурсів для розвитку 

міжнародного туризму. 

 

Перелік посилань із списку використаних джерел: 

[2, 21, 28, 80, 101, 102, 116, 122, 123, 124, 125, 127, 140, 152, 161, 189, 190, 

191, 199, 200, 204, 207, 245, 246] 
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РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН-

СУСІДІВ У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

3.1. Загальна характеристика міжнародного туризму України 

 

Практика та традиції іноземного туризму в Україні (як складової 

колишнього СРСР) започатковані ще за часів радянської влади у 30-ті роки 

минулого сторіччя. Та попри набуті за часів радянської влади традиції в 

організації іноземного туризму, його позитивну роль у розвитку міжнародних 

відносин за перші 10 років існування незалежної України значною мірою було 

втрачено. За даними доповіді Всесвітнього Економічного Форуму в 2009 році 

по рівню конкурентоспроможності в сфері подорожей та туризму Україна 

займала 77 місце, яке залишилось незмінним порівняно з 2008 роком (в 2007 – 

78 місце) [339]. У 2012 році Україна посідала 85 місце, а у 2013 р. – 76 місце з 

140 країн, які оцінювались під час рейтингування [279].  

Основними перевагами туристичного потенціалу України для розвитку 

міжнародного туризму є наступні: 

1. Країна розташована на перехресті шляхів між Європою і Азією, 

Північчю і Півднем. На переконання Прейгера Д. та Малярчук І., «цьому 

сприяють: 

 важливі залізничні й автомобільні магістралі, порти Чорного і 

Азовського морів, річки Дунаю, авіамережа спроможні забезпечити інтенсивні 

зв’язки з іншими країнами; 

 територією України проходять міжнародні транспортні коридори 

(МТК): критські № 3, 5, 7 і 9, Балтійське море – Чорне море, Європа – Азія, 

Північ - Південь, ЧЕС, ЄАТК; 

 із 13 тис. км автомобільних доріг державного значення понад 

9 тис. км є магістралями, пов’язаними з МТК; 

 за оцінками експертів, Україна має найвищий у Європі коефіцієнт 

транзитності» [217].  
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2. ПЗФ за даними Департаменту заповідної справи Міністерства екології 

та природних ресурсів України станом на 01.01.2018 має в своєму складі 7 855 

заповідних територій та об’єктів загальною площею 3 567,1 тис. га, в межах 

території України і 402,5 тис. га в межах акваторії Чорного моря 

В Україні є 640 територій і об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення: 

19 природних і 4 біосферних заповідників, 52 національних природних парків, 

306 заказників, 132 пам’ятки природи, 18 ботанічних садів, 7 зоологічних 

парків, 19 дендрологічних парків, 88 парків-пам'яток садово-паркового 

мистецтва.  

3. Україна багата родовищами зі значними ресурсами лікувальних грязей, 

які розташовані на прибережних територіях півдня України, та мінеральних і 

радонових вод Карпатського та лісостепового регіонів. Вони становлять 

основну частину рекреаційного потенціалу України, що має не тільки 

внутрішнє, а й міжнародне значення для розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму. 

На Україні діє 45 курортів загальнодержавного і міжнародного значення 

та 13 курортів місцевого значення. У передгір’ї Карпат на висоті 350 м над 

рівнем моря розкинувся один із найвідоміших бальнеологічних курортів 

України Трускавець, у ньому зосереджені великі запаси підземних мінеральних 

вод (найвідоміші – «Нафтуся», «Софія», «Марія») та лікувального озокериту. 

Щорічно курорт відвідує близько 200 тис. відпочиваючих. Останнім часом він 

набуває популярності серед туристів з Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Канади і 

США, де відкрито представництва ЗАТ «Трускавецькурорт». 

4. Історико-культурні пам’ятки є також вагомою складовою туристичного 

потенціалу України. Найбільше приваблюють іноземних туристів:  

 пам’ятки Київської Русі IX–XII сторіч у Києві, Чернігові, Каневі, 

Овручі, Володимирі-Волинському;  

 пам’ятки оборонної архітектури – фортеці в Луцьку, Меджибожі, 

Кам’янці-Подільському, Хотині, Білгороді-Дністровському, Ужгороді, 

Мукачевому;  
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 палацові комплекси в Криму, на Львівщині, Тернопільщині та 

Чернігівщині (загалом в Україні збереглося понад 100 палаців, замків і 

замкових споруд); 

 пам’ятки культової архітектури в Києві, Львові, на Івано-

Франківщині, у Почаєві, Міжгір’ї, Мукачевому, Чернівцях, а також дерев’яної 

культової та громадської архітектури в Карпатах;  

 слід виокремити Генуезьку фортецю у Судаку – кримському місті, з 

якого за давніх часів розходилися за різними географічними напрямками гілки 

Шовкового шляху.  

До Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить 7 об’єктів України 

(станом на 2017 рік). Серед них: Київський Софійський собор та Києво-

Печерська Лавра, Ансамбль історичного центру Львова, пункти геодезичної 

дуги Струве, Букові праліси Карпат, Резиденція Буковинських митрополитів, 

Дерев'яні церкви карпатського регіону, Стародавнє місто Херсонес 

Таврійський.  

Останнім часом в Україні розпочато роботи з відновлення історичної 

столиці – гетьманського Чигирина, на Рівненщині відроджуються історичні та 

культурні пам’ятки Острога. Є всі підстави вважати, що найближчим часом ці 

об’єкти стануть активними центрами міжнародного історико-культурного та 

етнографічного туризму. Варто згадати і релігійний туризм, зокрема щодо 

відвідань єврейськими хасидами Умані (Черкаська область), Меджибожа 

(Хмельницька область), куди десятки тисяч прочан приїздять на могилу свого 

вчителя Баал-Шев-Това та інші.  

До специфічних ресурсів для розвитку іноземного туризму в Україні 

варто віднести і спеціальну зону Чорнобильської АЕС, місто Славутич та 

відпрацьований шахтний фонд Донбасу, де можна запроваджувати так званий 

промислово-екстремальний туризм.  

Все частіше в Україні проводять цікаві масові фестивалі різного 

спрясування, що приваблюють туристів з-за кордону: етнографічний фестиваль 

«Маланка-Фест», історичний фестиваль «Середньовічний Хотин», 
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етнографічний фестиваль «Проводи отар на полонину», етнографічний 

фестиваль «Берегфест», численні гастрономічні, музичні, поетичні, 

екотуристичні та ряд інших. 

Особливу роль у розвитку міжнародного туризму має транскордонна 

співпраця, що реалізовується у прикордонних регіонах України. Нижче будуть 

розглянуті виїзний та в’їзний туристичні потоки, що фіксувалися упродовж 

понад деситиліття.  

 

3.1.1. Виїзний туризм 

 

Протягом останніх років кількість громадян України, які виїжджали з 

України, зростала. У 2013 році їх кількість досягла 23, 8 мільйонів осіб, в 2014 

році відбулося зменшення на 6,8%, що пояснюється складною економічною 

ситуацією в країні. Проте в 2015 році кількість туристів зросла на 3,13 %, що, 

звісно, не досягло показника 2013 року, проте склало понад 23 мільйони осіб. 

Упродовж останніх двох років спостерігається також позитивна динаміка 

(додатки Б, В, Д; рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Міжнародні туристичні потоки за 2006–2017 р.р., осіб 
(за даними Адміністрації Держприкордонслужби України) 
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Найбільше виїжджають українці до Росії та Польщі. Заключною в десятці 

найбільш відвідуваних українцями країн є Німеччина (рис. 3.2). Водночас слід 

зазначити, що динаміка виїздів до таких країн як Угорщина, Словаччина, 

Туреччина і Єгипет постійно зростають [243]. 

Останнім часом для сектора виїзного туризму характерна монополізація. 

Це стосується не лише турецького та єгипетського напрямів, на яких 

хазяйнують так звані оператори-масовики (TezTour, Turtess, Anex Tour, Pegas 

Touristik, Coral Travel, TUI Ukraine), які до своїх основних туристичних 

напрямів додали Хорватію, Чорногорію, Іспанію, Болгарію, але й 

новостворених суб’єктів туристичної діяльності. Це дає змогу компаніям бути 

задіяними не лише у високий сезон, а й впродовж усього року. 

Разом з тим, частка подорожей українців до європейських країн, попри 

візові бар’єри, вже впродовж понад 10 років коливається у межах 48-49% від 

загального числа виїздів українців за кордон [198]. 

 
 

Рис. 3.2. Виїзд громадян України за кордон у 2006–2017 роках, осіб 
(за даними Адміністрації Держприкордонслужби України) 

 

 

Всі статистичні дані Розділу включають показники 2005–2017 рр. 

Враховуючи складну ситуацію на сході України, що має місце з початку 2014 р. 
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і включивши показники даного року до нашого дослідження, можна 

прослідкувати вплив безпеки на обмін міжнародними туристичними потоками. 

Як видно з табл. 1. Додатку Б, частка туристів від загальної кількості 

громадян, які виїжджали за кордон, є зовсім малою. До прикладу, в 2006 році з 

16, 8 млн. було зафіксовано лише 868 тис., а у 2013 р., коли виїздів було 

найбільше – 23,7 млн. – туристів-громадян України було 2,5 млн. Це показує, 

що лише невелика частина українських громадян виїжджають за кордон із 

туристичною ціллю. Військовий ж конфлікт на сході країни відбивався на 

структурі туристичних подорожей громадян України – зафіксовано зменшення 

виїздів майже на 0,5 млн. осіб. 

 

Рис. 3.3. Основні напрямки виїздів громадян України (2006-2017 рр.) 

(за матеріалами Адміністрації Державної прикордонної служби України) 

 

Якщо говорити про топові позиції у рейтингу виїзних напрямків для 

українських туристів, то згідно рис. 3.3 в десятку входять такі країни: Росія, 

Польща, Білорусія, Молдова, Угорщина, Румунія, Туреччина, Словаччина, 

Єгипет та Німеччина. Значний перелом спостерігався у 2009 р., коли виїзди 
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зменшились практично вдвічі. Причиною такої тенденції стало набрання 

обертів Світової економічної кризи.  

Варто зазначити, що перше місце, починаючи з 2006 року, займали виїзди 

в Росію. Однак в 2012 р. ситуація змінилась і українці надали перевагу Польщі. 

Відтак, показник 4,6 млн. осіб у 2014 році є найменшим показником виїздів 

українців в Росію, бо навіть у 2009 р. було зафіксовано на 0,3 млн. більше 

виїздів. Беззаперечною причиною такого факту є загострення конфлікту на 

сході України, де проходить кордон із Російською Федерацією.  

До Польщі у 2014 році в’їхало 7,6 млн. осіб, що є найбільшим показником 

в розрізі всіх країн за останні 9 років. Чисельність виїздів до решти зазначених 

країн практично не змінна. Різниця коливається від 0,1 до 0,5 млн. осіб.  

Відповідно до діаграми можна стверджувати, що крива виїзного туризму 

за кордон в проміжку з 2007 по 2013 рр. стабільно зростала, оскільки найменша 

кількість туристів-громадян України була зафіксована у 2007 р. – 0,3 млн., а 

вже за один рік чисельність збільшилась майже на мільйон. Економічні процеси 

в світі стримали попит на виїзди за кордон і в Україні, але в наступні роки 

динаміка змінюється і максимальна чисельність виїздів спостерігалась у 2013 р. 

– близько 2,5 млн. осіб.  

Таку тенденцію можна пояснити кількома причина. По-перше, 

географічне положення України і її близькість до світових центрів туризму 

дозволяє українцям досить швидко і зручно дістатись до країни-дестинації. По-

друге, рівень і якість туристичної інфраструктури України не задовольняє 

потреби вітчизняного туриста, який бажає відпочивати комфортно. По-третє, в 

Україні спостерігається невідповідність ціни та якості послуг. По-четверте, 

багато країн Причорномор’я останнім часом пропонують вигідні і цікаві 

пропозиції для туристів з СНД. Ці та багато інших факторів сприяють виїзду 

українського туриста на відпочинок за кордоном.  

Аналізуючи структуру виїзного туризму за метою відвідування, слід 

зазначити, що, незважаючи на загальне зростання кількості туристів у 2012-

2013 рр., основною метою є приватні поїздки, частка яких продовжує зростати 
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та перевищує 97 % (+2 % до рівня 2012 р.). На частку організованих туристів у 

2013 р. припадає лише 1,5 % туристів (-1,5 % до рівня 2012 р.), що навряд чи є 

позитивним для турфірм. Частка службових поїздок за кордон у 2013 р. також 

знизилася – з 1,69 % у 2012 р. до 1,16 % у 2013 р. Структура туристичних 

виїздів у 2017 р. відображена на рисунку 3.4.  

 

мета поїздки осіб 

службова,  ділова, 
дипломатична

туризм

приватна

навчання

працевлаштування

імміграція (постійне 
місце проживання)

культурний та спортивний 
обмін, релігійна, інша

 

88976 

38958 

13741653 

4521 

2640 

4027 

348867 

 

Рис. 3.4. Структура туристичних виїздів у 2017 р. 

 

Таким чином, в Україні відбувається зростання кількості індивідуальних 

туристів, що підтверджує глобальну тенденцію. Туристи стають 

самостійнішими, покладаються на себе, адже з розвитком мережі Інтернет 

стало набагато простіше бронювати готелі та переїзди без допомоги 

посередників. 
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3.1.2. В’їзний туризм 

 

Україна завдяки ефективному використанню свого туристично-

рекреаційного потенціалу може увійти до числа туристично розвинених країн 

світу, але ситуація, яку спостерігаємо сьогодні є інакшою: Україна навіть у 

порівнянні із нашими сусідами э менше задіяною в міжнародних туристичних 

прибуттях. 

Протягом кількох років поспіль спостерігалось стабільне зростання 

кількості іноземних громадян, які відвідують Україну. За даними Державної 

служби статистики України, у 2008 році Україну відвідало 25,4 мільйонів 

іноземців. В 2009 році, у зв’язку з кризою, кількість туристів зменшилася на 

22,7 % по відношенню до попереднього року. Проте, вже з 2010 року ситуація 

стабілізується, і Україну відвідали на 2% туристів більше, ніж у 2009 році – 

21,2 мільйонів іноземних громадян. У 2011 році кількість іноземних громадян, 

які відвідали Україну, збільшилась на 211 тис. осіб (0,9 %), а у 2012 – на 

1,59 тис. осіб (7,4 %), що пов’язано з проведення чемпіонату по футболу. У 

2013 році знову відбулося зростання на 7,2 %. Нестабільність 2014 року, війна 

на сході України зменшили кількість відвідувань іноземними туристами країни 

на 51 %, це рівень 2004 року. У 2015 році ситуація майже не змінилася, а 

кількість туристів зменшилася на 291,3 осіб. Упродовж 2016 та 2017 років 

відзначена позитивна динаміка туристичних прибуттів (додаток В, рис. 3.5).  

Аналізуючи таблицю, можна зазначити, що Україна не змогла утримати 

рекордні показники 2007 та 2008 рр., коли її відвідувало відповідно більше ніж 

370 тис. іноземних туристів за рік. Відтак, через економічну кризу кількість 

подорожей до України скоротилася у 2009 р. до майже 282 тис., а загрози 

безпеці життю та здоров’ю – до рекордних 17 тис. осіб.  
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Рис. 3.5. В’їзд іноземних громадян в Україну з 2006 по 2017 рік 
(за даними Адміністрації Держприкордонслужби України) 

 

Варто зауважити також, що як і в ситуації з виїзним туризмом, частка 

власне туристів від загальної кількості приїжджих суттєво відрізняється. До 

прикладу, у 2010 р. із 21 млн. прибуттів іноземців, туристами були тільки 

335 тис., що свідчить про низьку цікавість іноземців до України як держави 

туристичної. 

Щодо мети візитів іноземних громадян до України, то переважає 

приватний туризм, і тенденції його динаміки мають пряму кореляцію з 

загальними показниками прибуттів. На другому місці за метою культурний, 

спортивний обмін та релігійна мотивація. У порівнянні з 2016-им роком у 

2017-му цей показник зріс майже удвічі. Найбільші ж його значення були 

характерні для 2012–2014 років. 
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мета поїздки осіб 
 
97271 
 
120887 
 
26219255 

 
Рис. 3.6. Структура показників в’їзду в Україну іноземних громадян у 2017 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 
 

Причинами низького рівня розвитку іноземного туризму в Україні є 

внутрішні, суто галузеві, а також зовнішні, переважно загальноекономічні та 

політичні чинники. Можна стверджувати, що тільки в результаті активної 

державної політики та узгоджених дій усіх органів державної та місцевої влади 

з розвитку туризму, зокрема в міжнародних транспортних коридорах, 

створення прийнятних і прозорих «правил гри», сприйняття міжнародного 

туризму як засобу інтеграції у світовий та європейський простір, а також як 

форми розвитку інтеграційних комунікацій туризм стане потужною індустрією. 

Вона буде джерелом значних і стабільних надходжень до бюджетів, сприятиме 

розвитку суміжних галузей та регіонів відвідування, а також підвищенню 

іміджу України у світі. 

Найбільше Україна користується популярністю серед росіян, пік 

прибуттів з цієї країни припадає на 2011 р. – близько 11 млн. прибуттів. 

Наступна за Російською Федерацією Польща – максимальна кількість 

прибуттів з цієї країни зафіксована у 2008 р. – 5 млн. ос. Серед інших – 

Молдова, Білорусія, Румунія, Угорщина, Словаччина. 

Простежується поступове зростання чисельності туристів з європейських 

країн і прискорене скорочення потоку з країн СНД. При цьому порушення 

загальної тенденції деякими з показників мають свої чіткі пояснення. Так, 

піковий сплеск в’їзду європейців у 2008 р. частково пояснюються проведенням 

у Києві засідання ЄБРР, але головним фактором зміни стало збільшення потоку 
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польських туристів, які забажали ближче познайомитися з країною, разом з 

якою вони стали господарями футбольного чемпіонату у 2012 р. Так само 

коливання загального потоку з країни СНД залежать переважно від кількості 

росіян, які відпочивають у Криму (частка російських туристів у загальному 

потоці туристів з країн СНД протягом багатьох років коливається в межах 

65-75 %). Крім того, у 2010 р. на падіння показників в’їзду з країн СНД також 

вплинуло скорочення потоку білоруських туристів, обумовлене економічною та 

політичною ситуацією в Білорусі [198]. 

Загалом аналіз туристичних потоків з країн, що є «грандами» 

європейського туризму свідчить про достатньо невисокий, але стабільний 

інтерес до України не тільки з країн, що є традиційними «постачальниками» 

туристів як Німеччина та Великобританія (хоча в цілому у виїзних потоках цих 

країн Україна має частку значно меншу за 1 %), але й таких країн як Франція, 

Італія, Туреччина. Стабільним є інтерес до подорожей в Україну і серед 

туристів з Австрії, Іспанії, Нідерландів, Швейцарії та Чехії (щорічно з цих країн 

приїжджає по 8-12 тис. громадян), Данії, Швеції та Норвегії (5-8 тис.).  

Зміни у абсолютних величинах подорожей, що декларовані як туристичні 

протягом 2005–2012 рр., цілковито відповідають тенденціям змін загального 

потоку, але частка туристичних подорожей у загальному потоці тих, хто 

в’їжджали після 2005 р. різко скоротилася і тепер становить лише 5-6 %. У 

зв’язку з цим варто зазначити, що скасування навесні 2005 р. обов’язковості 

оформлення віз при поїздці в Україну тривалістю до 90 днів для громадян 

більшості європейських країн, а також США, Канади та Японії, суттєво змінило 

структуру в’їзного потоку. Спрощення формальностей призвели до того, що у 

наступні роки близько 90 % іноземців, які відвідують Україну, декларують 

свою подорож як приватну незалежно від того, чи будуть вони тут відвідувати 

родичів і знайомих, чи налагоджувати партнерські стосунки, чи відпочивати і 

подорожувати країною. Відтак, перше місце по прибуттям громадян іноземних 

держав до України займають приватні поїздки.  
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В Європейському рекреаційному макрорегіоні саме Східна Європа 

спеціалізується на наданні курортних послуг через їх порівняну дешевизну, а 

також значну забезпеченість кліматичними та бальнеологічними рекреаційними 

ресурсами та давні традиції їх використання. Головний їх споживач – населення 

Західної та Північної Європи. Саме тому туризм як ціль прибуття в Україну 

займає друге місце [337].  

Наступними є службові, ділові та дипломатичні цілі. Україна є членом 

міжнародних організацій, але практика показує, що частіше саме українські 

дипломати виїжджають на зустрічі в інші країни. Такий факт можна пояснити 

досить низьким рівнем задоволення потреб ділових туристів. Часто-густо, 

туристична інфраструктура України не здатна забезпечити учасників різного 

роду прийомів, конференцій, нарад всіма необхідними зручностями. 

Аналіз статистичних показників дає підстави констатувати, що 

транскордонний туризм України та країн-сусідів перебуває в кризовому стані, 

як і туристична галузь України загалом. Незначні позитивні тенденції 

намітилися упродовж останніх двох років. На фоні зростаючої конкуренції на 

світовому ринку туристичних послуг і внаслідок дії ряду факторів, відрив 

України від провідних туристичних країн збільшується, переміщуючи її на 

"периферію" туристичних потоків. Проте упродовж останніх років між 

Україною та та сусідніми державами впроваджується ряд транскордонних 

програм та проектів, спрямованих на активізацію туристичних потоків. 

 

3.1.3. Основні економічні показники туристичної діяльності України 

 

Туристична галузь України зазнала втрат не тільки з точки зору 

підготовки до Євро–2012. Негативні тенденції щодо переорієнтації внутрішніх 

туристичних потоків на виїзні, які почали формуватися у 2010 р., у повній мірі 

проявилися у 2011 р. Результатом стало те, що за даними НБУ у 2011 році 

вперше після 2000 р. Україна мала негативний торгово-економічний баланс за 
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статтею подорожі. І це відбулося саме через значне зростання обсягів виїзного 

туризму, що є імпортом туристичних послуг [198]. 

Безумовно, головною подією, що вплинула на зростання туристичних 

показників в 2012 р. стало проведення Чемпіонату Європи з футболу. На 

підготовку України до Євро-2012 було залучено 29,27 млрд. грн. інвестицій. З 

держбюджету на проведення чемпіонату було витрачено 3,6 млрд. євро. При 

цьому кожен турист під час Євро-2012 залишав в Україні в середньому 200-400 

євро. Втім, експерти визнали, що проведення Євро–2012 для України було 

швидше іміджевим проектом, ніж джерелом грандіозних доходів [71]. 

В Україні у 2012 р. дохід від надання туристичних послуг склав на 41,6% 

більше, ніж за попередній рік – 6,99 млрд. грн. Найбільший дохід від надання 

туристичних послуг зареєстрований у Києві (4,8 млрд. грн.), АР Крим 

(571,73 млн. грн.), Севастополі (307,95 млн. грн.), Івано-Франківській обл. 

(234,68 млн. грн.), Львівській обл. (180,14 млн. грн.) і Одеській обл. 

(125,19 млн. грн.). В Києві в 2012 р. було надано послуг на 40% туристів більше 

– 2,8 млн. осіб. Тільки за період проведення матчів Євро-2012 в закладах 

розміщення Києва проживали туристи з 139 країн світу. Станом на 1 грудня 

2012 р. до бюджету Києва надійшло більше 9 млн. грн. туристичного збору, що 

на 30 % більше аналогічного періоду в 2011 р. [71].  

У середньому один іноземний турист витрачав у 2012 р. 1039 дол. США. 

У розрахунку на одного туриста найбільше отримують розвинені країни (в 

середньому 1250 дол.): Швейцарія, США, Німеччина, Великобританія. У 

країнах, що розвиваються, ціна відпочинку менша (в середньому 800 дол.): 

Єгипет, Китай, Туреччина, Мексика, Росія [59]. Україна за цим показником 

посідає одне з останніх місць з доходом на туриста у 210 дол. США, що з 

одного боку є перевагою, але з іншого – свідчить про значну частку туристів з 

колишнього СРСР, які не можуть дозволити собі відпочинок в інших країнах. 

Разом з тим, після закінчення Євро–2012 чиновники Львівської міськради 

підрахували, що за час чемпіонату середньостатистичний турист витрачав у 

Львові 110-120 євро на добу (990-1200 грн.). В інших українських містах, які 
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приймали Євро, цей показник не сильно відрізнявся – ціни у фан-зонах були 

уніфікованими [236]. 

За словами президента Асоціації лідерів туристичного бізнесу України у 

2012 році українці витрачали на закордонний відпочинок приблизно 7,5-

8,5 тисяч гривень, а середня тривалість відпочинку – 9 днів. Також українці 

трохи частіше почали вибирати круїзи, як спосіб відпочинку. Такий відпочинок 

обходиться в середньому на пару тисяч гривень дорожче. Середня вартість 

круїзу складає до 10 тисяч гривень за особу на 7-8 днів. 

Проаналізуємо інші фактори, які визначають обсяг ринку міжнародного 

туризму України. За оцінками представників Світової ради загальний внесок 

туристичної сфери до ВВП України становить 123,72 млрд. грн. При цьому 

прямі витрати туристів становили 33,7 млрд. грн. або 27,24 %, непрямий внесок 

туристичної сфери в економіку становив 55,67 млрд. грн. або 45,0 %, 

індукований внесок складав 5,2 % або 6,37 млрд. грн. [338]. Але туристичний 

потенціал України на сьогодні розкрито не повною мірою, про що свідчить 2,0-

2,3 % частка туристичної галузі в структурі ВВП країни (рис. 3.7), на відміну 

від світового ринку – 9 % світового ВВП. 

 

Рис. 3.7. Частка прямих надходжень від туристичної сфери до ВВП 

України (За Письменним О. А.) 
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Отже, можна зробити висновок, що українці витрачають на подорожі за 

кордон приблизно так само як і іноземці в Україні, але варто зазначити, що 

середня тривалість перебування іноземця в Україні – 3 дні, а відпочинок 

українця за кордоном триває – близько 9 днів. Отже, зі збільшенням 

проведених іноземним туристом туроднів в Україні збільшиться дохід від 

зайняття туристичною діяльністю. 

 

3.2. Українсько-Білоруська співпраця в галузі транскордонного 

туризму 

 

Україна й Білорусь об’єднані тисячолітньою історією, в різні часи 

входили до складу держав Київська Русь, Річ Посполита, Російська імперія, 

Радянський Союз. Пронісши крізь століття спільність культури і мови, сьогодні 

народи Білорусі та України зберігають загальнодуховну та культурну 

спадщину, між державами відсутній мовний бар’єр, що сприяє міжкультурній 

комунікації. Також між Білоруссю та Україною відсутні митні бар’єри. Для 

громадян Білорусі, так само як і для інших громадян СНД, в’їзд в Україну є 

безвізовим. На всій протяжності білорусько-українського кордону (1084 км) 

працюють 12 митних пунктів пропуску автомобільних транспортних засобів. 

До них відносяться митні пункти міжнародного, міждержавного та місцевого 

значення. Ці чинники сприятливо впливають на розвиток туристичних зав’язків 

Білорусі та України, що підтверджується статистичними показниками. Зокрема, 

кількість білоруських туристів у в’їзному туристичному потоці Україні за 

останні роки спостерігається стабільною, а в окремі періоди (2007–2013 р.р.) 

становила в межах 3 млн. осіб. Що стосується туристичного потоку з України 

до Білорусі, то кількість українських громадян, які прибули до Білорусі в 

2017 році, склала 1186466 осіб (таблиця 3.1.).  
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Білорусь – Україна: виїзний туризм 

Туристичні потоки українців до Білорусі упродовж останніх 10-ти років є 

доволі стабільними і перебували в межах 1,3-1,5 млн. осіб. Незначне 

скорочення туристичного потоку, на що впинула фінансова криза, було 

характерне для 2009 року, але вже з 2010 р. показники стабільно зростали й 

досягнули максимуму в 2013 році (1,7 млн. осіб). Упродовж 2014–2016 років 

кількість громадян України, які виїжджали до Білорусі, щороку скорочувалася 

приблизно на 200 тисяч осіб. За 2017 рік, проте, вона зросла. 

Таблиця 3.1. 

Динаміка виїздів туристів з України до республіки Білорусь (2006-

2017 рр.), осіб (За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік 

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали до 

Білорусі (усього)

Туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали до 

Білорусі 

Різниця 

2006 1282972 59 949 1223023 
2007 1506199 56 855 1449344 
2008 1242560 50 101 1192459 
2009 1036245 47 606 988639 
2010 1135094 17 969 1117125 
2011 1581128 29 823 1551305 
2012 1673717 96 275 1577442 
2013 1738907 20 239 1718668 
2014* 1 538 160 11 592 1526568 
2015* 1325546 20 631 1304915 
2016* 1114457 9 545 1104912 
2017* 1 186 466 12 656 1173810 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції 

У структурі туристичного потоку за 2017 р. переважає приватний туризм, 

на частку якого припадає майже 98 % (таблиця 3.2). Менше 1% – організований 

туризм. Такий низький показник засвідчує низьку ефективність діяльності 

підприємств туристичної індустрії в обох країнах та відсутність транскордонних 

туристичних тематичних маршрутів, які би об’єднали Україну й Білорусь. 
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Таблиця 3.2 

Кількість осіб, що виїхали з України до Білорусі з туристичною метою 

(за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхилен

ня 
2016/2015

2017 
Відхилен

ня 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

22849 14300 -8549 42868 +28 568 

Організований 
туризм  

20631 9545 -11086 12 656 + 3111 

Приватний туризм 1282066 1090612 -191454 1130942 +40 330 
 

Білорусь – Україна: в’їзний туризм 

Стабільну частина туристичних прибуттів в Україні становлять туристи з 

Білорусі. До 2013 року їх кількість збільшувалася, що відображено в таблиці 

3.3. В 2014 р. кількість білоруських туристів скоротилася більше ніж вдвічі, що 

закономірно узгоджується з тенденціями в’їзного туристичного потоку 

України, який також скоротився в 2 рази. З 2015 року показники в’їзного 

туризму поступово зростали. А за 2017-ий рік у порівнянні з попереднім 

2016-им стрімко зросли (табл. 3.3). 

Білоруські туристи подорожують із зовсім різними цілями: приватні 

поїздки до родичів, які проживають на території України, власне організовані 

туристичні візити, культурний та спортивний обмін, паломництво. Відсутність 

візового бар’єру між країнами дозволяє подорожувати кілька разів на рік. 

Білоруські туристи можуть відпочивати на морських узбережжях України, 

здійснювати екскурсійні тури, виїжджати в Україну на навчання. У таблиці 3.4 

відображена цільова структура туристичного потоку з Білорусі в Україну. 

Упродовж останніх трьох років у структурі туристичного потоку за 

метою подорожі переважає приватний туризм, який становив у 2016 р. 

1726744 осіб (95 % усього туристичного потоку). На організований туризм 

припадає 84361 осіб (4, 6%).  
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Таблиця 3.3 

Динаміка в’їздів туристів з республіки Білорусь до України (2006-2017 рр.), 

осіб (За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік 

Кількість 
громадян 

Білорусі, які 
в’їжджали до 

України (усього)

Туристи-
громадяни 

Білорусі, які 
в’їжджали до 

України 

Різниця 

2006 2127250 319506 1807744 
2007 2918694 328512 2590182 
2008 3407064 265695 3141369 
2009 2984672 172664 2812008 
2010 3058023 130730 2927293 
2011 2643988 104936 2539052 
2012 3091780 234022 2857758 
2013 3353652 18320 3335332 
2014* 1592935 67446 1525489 
2015* 1891518 86752 1804766 
2016* 1822261 84361 1737900 
2017* 2727645 17095 2710550 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції 

Таблиця 3.4 

Кількість осіб, що в’їхали з Білорусі до України з туристичною метою 

(за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле-

ння 
2016/2015

2017 
Відхиле-

ння 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

9666 4680 -4986 66553 +61 873 

Організований 
туризм 

86752 84361 -2391 17095 -67 266 

Приватний туризм 1785448 1726744 -58704 2642256 +915 512 

Культурний та 
спортивний обмін, 

релігійна, інша 
9652 6388 -3264 1687 -4701 

Імміграція 0 88 + 88 19 -69 
Навчання 0 0 0 25 +25 

Працевлаштування 0 0 0 10 + 10 
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За даними таблиці 3.4 найбільша кількість поїздок білорусів до України 

здійснюється з приватними цілями. До приватних поїздок відносяться не тільки 

візити до родичів, шопінг тощо, але й туристичні поїздки. Через відсутність 

мовних бар’єрів громадяни Білорусі можуть самостійно, без посередництва 

туристичних агентств, бронювати готелі та здійснювати екскурсії. Також багато 

білорусів самостійно організовують відпочинок на морських узбережжях 

України, орендуючи житло у приватних осіб і, таким чином, не потрапляють в 

статистику туристичних прибуттів.  

Білорусь активно розширює міжнародні зв’язки у сфері туризму на основі 

двосторонньої співпраці. На даний момент республікою підписані більше 20 

міжурядових та міжвідомчих угод в галузі туризму. Частина з них 

спеціалізується безпосередньо на питаннях розширення співпраці в галузі 

туризму, інші ж передбачають активізацію взаємодії за різними напрямками, 

включаючи туристську сферу. Білорусь підписала угоди про співробітництво в 

галузі туризму з Індією, Росією, Польщею, Туреччиною, Кіпром, Сирією, 

Югославією, Вірменією, Латвією, Киргизією, Таджикистаном, Литвою, 

Молдовою, Азербайджаном, Ліваном. 

Транскордонна співпраця України та Білорусі втілюється у Програмі 

територіального співробітництва Білорусь – Україна, що охоплює Брестську та 

Гомельську області Білорусі та п’ять областей України: Чернігівську, Київську, 

Житомирську, Рівненську та Волинську. Вона є частиною ширшої Програми 

територіального співробітництва Східного партнерства, фінансованої 

Європейським Союзом. На реалізацію цієї програми ЄС вже виділив 

3,3 мільйона євро. Максимальний обсяг фінансування одного проекту з боку 

Євросоюзу становить 300 тисяч євро. 

Важливою для розвитку туризму на прикордонних територіях є Програма 

транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна. Упродовж її 

попереднього періоду (2007–2013 р.р.) було реалізовано 117 проектів. Зараз 

реалізовуються проекти в рамках Програми на 2014–2020 р.р. Значна частина 

українсько-білоруських проектів спрямована на покращення митної 
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інфраструктури в пунктах пропуску. Близько 20 % проектів Програми пов'язані 

з організацією рекреації та туризму на транскордонних територіях. Більшість з 

цих проектів є українсько-польськими, але деякі реалізовуються також спільно 

між Україною й Білоруссю. Зокрема, проекти «Шляхами штетлів. Об’єкти 

єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі» (організація 

туристичних маршрутів по колишніх єврейських поселеннях для стимулювання 

розвитку туристичних послуг для туристичних компаній та індивідуальних 

туристів, зокрема один транскордонний маршрут між трьома країнами: 

Польщею, Білоруссю та Україною), Створення інформаційного комплексу у 

сфері транскордонного екологічного туризму в Єврорегіоні "Буг" (проект 

спрямований на збільшення туристичної привабливості Полісся: Люблінського 

воєводства, Брестської та Волинської областей шляхом просування 

міжнародного екотуристичного бренду «Полісся») [203].  

У рамках міждержавного співробітництва Республіки Білорусь з 

Україною у сфері транскордонного туризму пріоритетними напрямками могли 

би стати:  

- використання спільності історії та культури Білорусі, України та Польщі 

для організації турів по місцях важливих історичних подій і діяльності 

видатних історичних особистостей цих народів;  

- розробка транскордонних маршрутів, зокрема з використання водних 

систем каналів та транскордонних річок Прип’ять, Дніпро; 

- організація «ностальгічних» турів для вихідців з Білорусі та їх нащадків 

в Україні та навпаки; 

- реалізація спільних проектів, спрямованих на посилення 

природоохоронного потенціалу в регіоні Шацьких озер та його туристично-

рекреаційне використання. 
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3.3. Українсько-Молдовська співпраця в галузі транскордонного 
туризму 

 
Прикордонні регіони України та Молдови характеризуються схожими 

географічними умовами і спільною історією соціально-економічного розвитку. 

Одеська область як морський транспортний вузол Чорноморського регіону 

завжди мала особливе положення. Руйнування колишніх економічних зв’язків 

викликало проблеми, особливо, для Молдови, де внутрішній попит є 

обмеженим: Молдові не вдалося відновити падіння експорту. Водночас аграрні 

прикордонні регіони України могли б виграти завдяки більшій території країни 

і зростаючому внутрішньому попиту, а також завдяки зростаючим обсягам 

торгівлі на світових ринках. Окрім того, необхідна переорієнтація торгівлі 

проходила набагато легше у випадку більш стандартизованих промислових 

товарів, аніж у випадку сільськогосподарської продукції. Цим пояснюється те, 

що Молдова відстала в економічному розвитку. 

Транскордонні можливості українсько-молдовських відносин 

посилюються вигідним географічним положенням: саме тут перетинаються або 

близько розташовані ряд європейських і міжнародних транспортних коридорів 

та вузлів: Європа – Кавказ – Азія, Балтійське море – Чорне море, Москва – Київ 

– Бухарест. Транспортні маршрути між регіонами загалом добре розвинені для 

всіх видів транспорту, хоча здебільшого якість не відповідає європейським 

стандартам. Порушення транспортного сполучення викликані особливим 

статусом Придністров’я, проте важливі залізничні шляхи, що з’єднують 

Кишинів і Одесу, функціонують.  

Морські порти Одеської області відіграють важливу роль в якості 

міжнародного транспортного вузла для транспортування товарів. Добра 

транспортна інфраструктура і вигідне географічне положення Молдови також 

сприяють розвитку країни як транспортного вузла в напрямку країн Західної 

Європи, хоча автомобільні та залізничні транспортні шляхи характеризуються 

низькою якістю і застарілими технологіями. 
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Нині туристичний сектор, як правило, відіграє незначну роль в економіці 

транскордонних регіонів, забезпечуючи лише 1-3 % валової доданої вартості, 

але потенціал цього сектора важається високим. Туристична інфраструктура по 

обидві боки кордону дещо застаріла і пристосована до послуг колективного 

туризму, який переважав у радянський період. З боку Молдови, за винятком 

Кишинева, рівень туризму не відповідає очікуванням міжнародних туристів. За 

останнє десятиліття можливості для розміщення та проживання звичайних 

туристів в Молдові розвиваються повільно. Тільки місця відпочинку для дітей 

характеризуються значним збільшенням потужностей майже на 20 % і 

становлять понад 50 % від загального числа об’єктів розміщення і проживання. 

В районах України, які прилягають безпосередньо до лінії українсько-

молдовського кордону, ситуація особливо не відрізняється. Тут розташовані 

численні об’єкти культурної спадщини та пам’ятники, музеї та фортеці, а також 

заповідники та природні об’єкти від Карпат Чорноморського узбережжя. 

Загальновідомий винний шлях проходить переважно центральною частиною 

Республіки Молдова, де розташовані найбільш важливі монастирі країни 

(наприклад, Кепріяна, Хинку, Добруша). У транскордонній зоні з українського 

боку розташовані об’єкти, включені чи номіновані до списків Всесвітньої 

культурної спадщини ЮНЕСКО (Резиденція митрополитів Буковини і Далмації 

в Чернівцях або історичний центр Одеси, який включений в попередній 

список). 

Україна – Молодова: виїзний туризм 

Туристичний потік з України до Молдови за час з 2006 по 2017 рік 

відзначався рядом підйомів та спадів. В межах цього часового проміжку мав 

найменше значення 1124305 осіб (в 2006 році), а найбільших значень досягнув 

у 2014 р. (2421169 осіб). Так, упродовж 2006–2009 р.р. спостерігалося стабільне 

зростання, у 2010 р. відбулося незначне скорочення, та в 2011 р. знову 

зафіксована позитивна динаміка (таблиця 3.5, рис. 3.8). З 2011 по 2014 р.р. 

показники виїзного туризму не зазнали істотних змін, утримуючись в межах 
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2,2-2,4 мільйонів осіб. У 2015 р. кількість виїзів з України до Молдови знову 

скоротилася й перебувла на рівні 1,66-1,73 мільйонів громадян.  

Показники організованого туризму також зазнавали скорочень, і 

зменшилися з 57132 (5,08 %) у 2006 р. до 138 (0,01%) осіб у 2017 р.  

 
Таблиця 3.5 

Динаміка виїздів туристів з України до Молдови (2006–2017 рр.), осіб 

(За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік 

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали до 

Молдови 
(усього) 

Туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали до 

Молдови 

Частка 
організованих 

туристів у 
структурі 

туристичного 
потоку, % 

2006 1124305 57132 5,08 

2007 1504752 5689 0,38 

2008 1893321 11752 0,62 

2009 1989372 33783 1,70 

2010 1889724 14040 0,74 

2011 2221379 8073 0,36 

2012 2174173 419 0,02 

2013 2395258 3752 0,16 

2014* 2421169 647 0,03 

2015* 1727308 13093 0,76 

2016* 1655775 2806 0,17 

2017* 1680353 138 0,01 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції 
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Рис. 3.8. Виїзди громадян України до Молдови, осіб 
(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Щодо мети виїздів, то переважають показники приватного туризму, які за 

останні 3 роки перебувають в межах від 1,7 мільйонів осіб з незначними 

коливаннями за роками (таблиця 3.6). У 2017 р. значно скоротилася кількість 

організованих туристів з України до Молдови, що можна пояснити зміною 

напрямків подорожування у звязку з можливостями безвізових поїздок за 

кордон. Натомість за останні 3 роки утричі збільшилася кількість туристів, які 

подорожували зі службовою, діловою та дипломатичною метою. Таке 

зростання, вочевидь, пов’язане з активізацією транскордонної діяльності в 

результаті впровадження ряду проектів за спільною операційною програмою 

ЄС «Румунія –Україна – Республіка Молдова». 

Таблиця 3.6 

Кількість осіб, що виїхали з України до Молдови з туристичною метою 
(за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле-

ння 
2016/2015

2017 
Відхиле-

ння 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

515 790 +275 1 554 +764 

Організований 
туризм  

13093 2806 -10287 138 -2668 

Приватний туризм 1713700 1652179 -61521 1678661 +26482 
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Україна – Молодова: в’їзний туризм 

Показники в’їзного туризму з Молдови до України упродовж 2006–

2017 р.р. значно перевищували дані по виїзду, сягнувши мінімального значення 

у 2006-му році (3,056 млн осіб) та максимального в 2013-му (5,418 млн. осіб). З 

2014 р. і понині вони стабільні, в межах 4,3-4,4 мільйонів осіб (табл. 3.7, рис. 

3.9).  

Таблиця 3.7 

Динаміка в’їздів туристів з Молдови до України (2006-2017 рр.), осіб 

(За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік 

Кількість 
громадян 

Молдови, які 
в’їжджали до 

України (усього)

Туристи-
громадяни 

Молдови, які 
в’їжджали до 

України 

Частка 
організованих 

туристів у 
структурі 

туристичного 
потоку, % 

2006 3056433 10972 0,36 
2007 3998674 16966 0,42 
2008 4418821 13617 0,31 
2009 4339138 8138 0,19 
2010 4063459 5184 0,13 
2011 4071785 4924 0,12 
2012 4849115 3866 0,08 
2013 5417966 3057 0,06 
2014* 4368355 778 0,02 
2015* 4393528 294 0,01 
2016* 4296409 190 0,01 
2017* 4435664 169 0,003 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції 

 

У структурі загального в’їзного туристичного потоку останніх років 

Модова є лідером. Так, в 2017 році саме на цю країну припала найбільша 

кількість зарубіжних туристів та візитерів України (4,4 мільйони в’їздів з 

загальної кількості по Україні 14,2 мільйонів, або 31 %). Така популярність 

України пов’язана з тим, що мешканці невизнаної республіки Придністров’я 
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регулярно їдуть до Одеси за покупками та на відпочинок. Частими є також 

візити громадян Молдови з прикордонних до України районів до Чернівців з 

метою шопінг-туризму. У структурі показників державної статистичної 

звітності така мета візитів, на жаль, не відображається. Вони є складовою так 

званого приватного туризму.  

 

 

Рис. 3.9. В’їзди громадян Молдови до України, осіб 

(складено за даними Державної служби статистики України) 

За метою візитів з Молдови до України переважає приватний туризм, на 

частку якого в 2017 р. припадало 99,96 % від загального показника в’їздів. На 

другому місці – туризм з метою культурного та спортивного обміну чи 

релігійний (табл. 3.8).  

У порівнянні з 2016-им роком скоротився показник в’їздів зі службовою 

метою (з 4 910 до 653 осіб). Тут простежується вплив транскордонної проектної 

діяльності, яка загалом у 2017-му році не була надто активною. Це пов’язане 

насамперед з тим, що в 2015 році завершилася програма транскордонної 

співпраці «Румунія – Україна – Республіка Молдова» і ще не почала працювати 

програма «Україна – Молдова». Упродовж 2016-2017 років проводився новий 

конкурс транскордонних проектів, які почали реалізовуватися з 2018 року. Це 
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дасть нові можливості та перспективи для подальшого розвитку 

транскордонного туризму. 

Таблиця 3.8 

Кількість осіб, що в’їхали з Молдови до України з туристичною метою 

(за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле- 

ння 
2016/2015 

2017 
Відхиле-

ння 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

597 4910 +4313 653 -4257 

Організований 
туризм  

294 190 -104 169 -21 

Приватний 
туризм 

4316124 4289184 -26940 4433750 +144566 

Культурний та 
спортивний 
обмін, релігійна, 
інша  

76132 1914 -74218 842 -1072 

Імміграція 381 209 -172 209 0 
Навчання - - - 39 +39 
Працевла-
штування 

- 2 +2 2 0 

 
 

3.4. Українсько-Польська співпраця в галузі транскордонного 

туризму 

 

Туристичні потоки між Польщею і Україною мають давнє історичне 

підґрунтя. Цьому сприяють як певні об’єктивні фактори (спільний кордон, 

родинні зв’язки тощо), так і попит на «нове і незнайоме». Також Польща є 

країною-посередником в процесі інтеграції України в ЄС, а це означає, що на 

шляху до вступу України у європейське співтовариство саме Польща 

представляє інтереси України і бере найактивнішу участь в удосконаленні усіх 

напрямів державної політики України, в тому числі й у сфері туризму.  

Транскордонна співпраця в сфері туристичної індустрії України та 

Польщі є фундаментом для запозичення досвіду організації туризму 
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європейських країн, які вже сьогодні отримують значні надходження від 

надання послуг іноземним туристам. Взаємодія Польщі і України в галузі 

туризму постійно зростає, тому загальний аналіз тенденцій на ринку 

туристичних послуг у рамках транскордонного співробітництва вимагає 

системного і детального аналізу [32].  

Питання транскордонного співробітництва України й Польщі в галузі 

туризму досліджували українські та польські вчені. Кузик С. та Литвин Д. [165] 

зокрема вивчали особливості використання в туризмі історико-культурних 

ресурсів українсько-польського прикордоння. Біланюк О.П. досліджувала 

сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-

польських відносинах [22]. Роль транскордонного співробітництва у розвитку 

українсько-польських відносин в галузі туризму докладно висвітлили 

Гришко Р. О. [92] й Дубович І. А. [117]. В основі українсько-польської співпраці 

в галузі туризму лежить Польсько-Українська стратегія співробітництва на 

2007–2015рр., в якій зазначено, що українсько-польський транскордонний регіон 

відрізняється високою природно-культурною цінністю, що створює можливості 

для розвитку туристичної і рекреаційної діяльності [213, с. 117]. Оцінці туризму 

у Стратегії відводиться окремий розділ. Туризм також визначений одним із 

пріоритетних напрямів співробітництва (Пріоритет 3. Підтримка розвитку 

туризму та охорона культурної спадщини) [213, с. 143]. Zychon K. досліджував 

культурні детермінанти та транскордонне співробітництво Польщі з Україною 

[341]. Miszczuk A. [322] зосередив увагу на міжнародних зв’язках українсько-

польського прикордоння. Розвиток та подальша активізація транскордонного 

співробітництва за участю України й Польщі потребує систематизації та 

дослідження стратегічних можливостей і загроз співпраці [50]. 

Виявлення тенденцій на ринку українсько-польського транскордонного 

туризму що передбачає аналіз статистичних показників українсько-польських 

туристичних потоків шляхом виокремлення основних країн-постачальників 

в’їзного туризму та основних країн-дестинацій виїзного туризму Польщі та 

України.  
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Українсько-польське партнерство в галузі туризму займає важливе місце 

у транскордонному співробітництві. Польща проводить ефективну політику у 

сфері туризму, має дієві механізми її реалізації, в основі яких лежить належне 

нормативно-правове та інституційне забезпечення. Така політика Польщі за 

оцінкою Всесвітньої туристичної організації сприяє позитивній динаміці 

туристичних прибуттів і надходжень. Розглянемо ці показники на прикладі 

України та Польщі. 

Виїзний туризм Польщі 

Виїзний туризм за межі держави завжди є пасивним, оскільки пов'язаний із 

вивозом грошей (валюти) до іншої держави. Питання виїзного туризму є досить 

актуальним, оскільки стосується розгляду переваг туристично-рекреаційних 

ресурсів та інфраструктури країн-дестинацій, які обирають туристи.  

З точки зору витрат часу, коштів, деякої спільності історичного розвитку 

та культурних цінностей виїзди поляків з туристичною метою спрямовані на 

європейські країни, в тому числі і на Україну. Розглянемо основні напрямки 

виїзного туризму громадян Польщі в інші країни (табл. 3.9). Найчастіше поляки 

виїжджають до Німеччини. Це можна пояснити значною протяжністю кордону 

між країнами, а також давніми родинними зв’язками німців і поляків. Варто 

зазначити, що в проміжку між 2005–2011 рр. спостерігався спад виїздів до 

Німеччини, що не характерно для 2012 р., коли в порівнянні з 2011 р. кількість 

виїздів збільшилась удвічі – 2,55 млн. [340].  

Варто зазначити, що сума візитів до поданих в табл. 3.9 країн є більшою, 

ніж кількість туристичних виїздів: частина туристів-громадян Польщі відвідали 

дані країни під час однієї подорожі, а також дані стосуються мешканців 

Польщі, включаючи дітей до 14 років. 

Найменш активними поляки були у 2005 р. – 6,2 млн. виїздів з 

поступовим зростанням у наступних роках. Таку тенденцію можна пояснити 

політичними перетвореннями Польщі. У 2004 р. Республіка Польща стала 

членом Європейського Союзу, а у 2007 р. держава підписала Шенгенську 

угоду. Відміна паспортного митного контролю та впровадження безвізового 
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режиму для країн-членів Шенгенської угоди безумовно стало приводом для 

підвищення показників міжнародного виїзного туризму поляків.  

Таблиця 3.9 

Виїзди громадян Польщі в розрізі країн (2005-2013 рр. в млн.) 

(За матеріалами Інституту туризму Польщі) 

№ Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Німеччина 1,85 2,75 1,55 1,9 1,3 1,25 1,1 '2,55 2,15
2. ВБ 0,3 0,6 0,85 0,45 0,50 0,60 0,70 0,7 1,2 
3. Чехія 0,50 0,55 0,40 0,65 0,35 0,40 0,45 0,7 0,7 
4. Голландія 0,25 0,55 0,30 0,35 0,35 0,15 0,15 0,5 0,4 
5. Італія 0,55 0,45 0,35 0,45 0,65 0,55 0,40 0,8 1,1 
6. Словаччина 0,50 0,35 0,45 0,45 0,20 0,20 0,30 0,5 0,5 
7. Австрія 0,35 0,30 0,35 0,30 0,35 0,20 0,25 0,5 0,5 
8. Хорватія 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,8 
9. Франція 0,30 0,20 0,45 0,35 0,20 0,45 0,15 0,45 0,7 
10. Угорщина 0,15 0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,10 0,35 0,2 
11. Україна 0,25 0,15 0,25 0,15 0,10 0,15 0,15 0,15 0,3 
12. Білорусь * * * 0,15 * * 0,15 * * 
13. Литва 0,10 0,15 0,15 0,30 0,10 0,35 0,15 0,25 0,2 
14. Швеція 0,10 0,15 0,15 0,10 0,20 0,15 0,20 0,35 0,3 
15. Єгипет 0,10 0,15 0,15 0,25 0,25 0,30 0,30 0,35 0,2 
16. Туніс * 0,15 * * 0,10 0,15 0,10 0,1 * 
17. Бельгія 0,15 0,10 0,30 0,15 0,35 0,10 0,10 0,4 0,2 
18. Греція 0,15 0,10 0,15 0,30 0,15 0,30 0,30 0,25 0,55
19. Іспанія 0,15 0,10 0,30 0,30 0,25 0,40 0,35 0,45 0,7 
20. США 0,10 0,10 * * * * * 0,1 0,1 
21. Туреччина 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,25 0,35 0,3 0,4 
22. Ірландія * 0,10 0,15 0,25 0,20 0,10 0,10 0,15 * 
23. Болгарія 0,10 * 0,15 0,10 * 0,15 0,10 0,2 0,15
24. Росія *  * * 0,20 * 0,10 0,10 * 0,05
25. Данія * * 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,1 
26. Норвегія * * 0,15 0,10 * 0,10 0,10 0,15 0,3 

 Разом виїздів 
туристів 

6,2 7,3 6,9 7,6 6,3 7,1 6,7 10,7 11,4 

* – менше 0,1 млн. 
Найактивніше виїжджали поляки у 2013 р. – 11,4 млн. виїздів (збільшення 

майже на 5 млн. у порівнянні з 2005 роком). Найбільший спад зафіксовано між 

2008–2009 рр. – зменшення на 1,3 млн. виїздів, що пояснюється загостренням 

світової економічної кризи. Таким чином, аналіз статистичних даних ще раз 
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засвідчує вплив політичних і економічних факторів на коливання показників 

туристичних потоків. 

Відтак можна зробити висновок, що поляки найчастіше відвідують: 

Німеччину, Чехію, Австрію, Італію, Голландію. Водночас, США, Білорусь, 

Росія, Данія, Болгарія є найменш популярними.  

Показники в’їзного туризму з Польщі до України упродовж 2006–2017 р.р. 

є значно меншими, ніж дані по виїзду. Найбільші значення зафіксовані в 2008 

році (5242980 осіб). В порівнянні з цим роком, показники 2009 р. різко 

скоротилися більше, ніж удвічі (2546132 осіб), а в 2014-2017 роках знаходилися 

на одному рівні в межах 1,1-1,2 мільйонів осіб (табл. 3.10, рис. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Динаміка в’їздів туристів з Польщі до України (2006-2017 рр.), осіб  

(За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік Кількість 
громадян 

Польщі, які 
в’їжджали до 

України (усього)

Туристи-
громадяни 
Польщі, які 

в’їжджали до 
України 

Різниця 

2006 3979453 133906 3,36 
2007 4430140 151079 3,41 
2008 5242980 310573 5,92 
2009 2546132 162097 6,37 
2010 2089647 143757 6,88 
2011 1720104 137445 7,99 
2012 1404086 56476 4,02 
2013 1259209 17908 1,42 
2014* 1123945 266 0,02 
2015* 1156011 97 0,01 
2016* 1195163 132 0,01 
2017* 1144249 207 0,02 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 

операції 
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Рис. 3.10. В’їзди громадян Польщі до України, осіб 

(складено за даними Державної служби статистики України) 
 

За метою візитів з Польщі до України переважає приватний туризм, на 

частку якого в 2017 р. припадало 99,9% від загального показника в’їздів. На 

другому місці – туризм з метою культурного та спортивного обміну чи 

релігійний (табл. 3.11, рис. 3.11). Помічена тенденція збільшення випадків 

імміграції з Польщі до України та прибуттів з метою навчання.  

Таблиця 3.11 

Кількість осіб, що в’їхали з Польщі до України з туристичною метою 

(за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле-

ння 
2016/2015

2017 
Відхиле-

ння 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

325 96 -229 305 +209 

Організований 
туризм 

97 132 +35 207 +75 

Приватний туризм 1147736 1194097  +46361 1143070 -51027 
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Продовження таблиці 3.11 
Культурний та 
спортивний обмін, 
релігійна, інша 

7841 255 -7586 436 +181 

Імміграція 7 582 +575 56 -526 
Навчання 3 1 -2 175 +174 
Працевлаштування 2 - +2 - - 

 
 

 

 

Рис. 3.11. Кількість осіб, що в’їхали із Польщі до України за метою 

(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Україна – Польща: виїзний туризм 

У зв’язку з приєднанням Польщі до Шенгенської зони, тобто скасування 

паспортного митного контролю на внутрішніх кордонах і відміною контролю за 

перетином повітряного кордону починаючи з 30 березня 2008 р. Прикордонна 

Служба Польщі фіксує пересування людей і транспортних засобів тільки на 

кордонах, які є зовнішнім кордоном Європейського Союзу, а саме на пунктах 

перетину з Росією, Білоруссю, Україною і частково на повітряних і морських 

переходах [12]. 
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Серед відвідувачів Польщі, які проживають в межах Шенгенської зони, 

було зафіксований наступний рух туристів: Велика Британія – 321,2 тис. 

прибуттів (далі – пр..), Німеччина – 165,2 тис. пр., Ірландія – 102,0 тис. пр., 

США – 95,2 тис. пр.., Ізраїль – 63,1 тис. пр., Литва – 49,9 тис. пр. та ін. 

Найбільша чисельність перетину польського кордону іноземними 

туристами спостерігається на кордоні з Україною – 5 372,8 тис., що становить 

49,9 % від загальної кількості; на кордоні з Республікою Білорусь – 3 647,6 тис. 

(33,9 %); на кордоні з Російською Федерацією – 68 тис. (6,2 %). 

Найчастіше іноземці користувались прикордонним переходом у Медиці 

(Medyka) – 1 786,4 тис., що становить 33,2% від загальної кількості переходів 

на українсько-польському кордоні. Друге місце займає перехід Корчова 

(Korczowa) – 1 049,7 тис. [336]. 

Туристичний потік з України до Польщі за період 2006-2017 р.р. 

відзначений позитивною динамікою. В межах цього часового проміжку мав 

найменше значення 2245876 осіб в 2008 році, а найбільших значень досягнув у 

2016 році, перевищивши 10 мільйонів вибуттів. У загальній структурі країн, до 

яких найбільше виїжджали українці, Польща є беззаперечним лідером, на неї 

припадає майже 40 % усього виїзного туристичного потоку. Ця тенденція 

характерна для останніх трьох років (табл. 3.12, рис. 3.12). 

Показники організованого туризму упродовж зазначеного періоду також 

відрізнялися нестабільністю. Спостерігалися максимальні значення (в 

2007 році) та мінімальні (в 2017 р.). А частка організованих виїздів коливалася 

від 11,8 % (2008 р.) до 0,05 % (2017 р.). 

Традиційно у виїзному туристичному потоці за метою переважає 

приватний туризм (табл. 3.13, рис. 3.13), частка якого в 2017 році склала в 

99,9 %. 
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Таблиця 3.12 

Динаміка виїздів туристів з України до Польщі (2006–2017 рр.), осіб 

(За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік 

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали до 

Польщі(усього) 

Туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали до 

Польщі 

Частка, % 

2006 4609238 62251 1,35 
2007 4380264 431816 9,86 
2008 2245876 265094 11,80 
2009 2954199 112259 3,80 
2010 3999602 85627 2,14 
2011 5102885 113590 2,23 
2012 5765184 69578 1,21 
2013 6991778 31905 0,46 
2014* 7657021 10 878 0,14 
2015* 9505713 10346 0,11 
2016* 10111086 9436 0,09 
2017* 9990978 5 059 0,05 

 
 

 
 

Рис. 3.12. Виїзди громадян України до Польщі, осіб 
(складено за даними Державної служби статистики України) 
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Таблиця 3.13 

Кількість осіб, що виїхали з України до Польщі з туристичною метою 

(за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле-

ння 
2016/2015

2017 
Відхиле-

ння 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

103463 105072 +1609 1 789 -103283 

Організований 
туризм  

10346 9436 -910 5059 -4377 

Приватний туризм 9391904 9996578 +604674 9984130 -12448 
 

 

 

Рис. 3.13. Кількість осіб, що виїхали із України до Польщі за метою  

(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Аналіз показників туристичних потоків між Україною та Польщею 

виявив, що країнами-постачальниками туристів для Польщі є: Україна, 

Білорусь і Росія, а серед країн-членів ЄС – Велика Британія та Німеччина. 

Основними країнами-дестинаціями виїзного туризму Польщі є: Німеччина, а 

також Чехія, Австрія, Словаччина, Італія та ін. Для України такими країнами є: 

Росія, Польща, Румунія, Туреччина, Єгипет, Німеччина та ін. 
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Приклад транскордонної співпраці України та Польщі в галузі туризму 

показує, що тільки за рахунок активізації діяльності транскордонних регіонів 

Україна зможе збільшити показники іноземних прибуттів, а отже і фінансових 

надходжень та кількості працевлаштованих, покращення інфраструктури та й 

взагалі зростання процесів міжкультурної комунікації, що веде до сприйняття 

туристом світогляду інших людей, їх життєвих орієнтирів, а в кінцевому етапі – 

уникнення збройних та військових конфліктів. 

 

3.5. Українсько-Румунська співпраця в галузі транскордонного 

туризму 

 

Транскордонне співробітництво є однією з характерних ознак сучасних 

міжнародних відносин, важливою складовою загальнодержавної політики 

України. Взаємодія Румунії та України в галузі туризму постійно зростає, тому 

загальний аналіз тенденцій на ринку туристичних послуг у рамках 

транскордонного співробітництва вимагає системного і детального аналізу. 

Специфікою транскордонного співробітництва між Україною та 

Румунією є те, що воно впроваджується на територіях, охоплених чотирма 

єврорегіонами: Карпатський (Україна – Польща – Словаччина – Угорщина – 

Румунія – Молдова), Верхній Прут (Україна – Румунія – Молдова), Нижній 

Дунай (Україна – Румунія – Молдова), Чорне море (Україна – Румунія – Росія – 

Азербайджан – Туреччина – Греція – Болгарія – Вірменія – Грузія – Молдова). 

Останні дослідження функціонування єврорегіонів, проведені 

зарубіжними та українськими вченими, підтверджують ефективність роботи 

таких територіальних утворень. Румунський історик, дослідник єврорегіонів 

Ш. Пурич, аналізуючи їх діяльність, вважає, що єврорегіон є територіальним 

утворенням, який має найвищий рівень інституалізації серед форм 

міждержавної співпраці [221]. Проблемам транскордонної співпраці 

приділяється значна увага у працях Інституту регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України [15-20; 189-192], де аналізуються актуальні 



188 
 
питання розвитку співробітництва на територіях транскордонних регіонів. У 

науково-аналітичній доповіді "Розвиток транскордонного співробітництва за 

2015-ий рік" зазначено, що в українсько-румунському транскордонному регіоні 

найвищий рівень розвитку транскордонного співробітництва відмічається у 

сфері туризму. Така співпраця найчастіше впроваджується у транскордонних 

проектах. У цьому контексті варто відзначити спільну публікацію румунських 

та українських географів щодо досвіду реалізації транскордонних проектів у 

галузі туризму на Буковині [120]. Цінними є також напрацювання В. Кифяка 

щодо транскордонної співпраці в Єврорегіоні «Верхній Прут» [144]. 

Питання транскордонної співпраці набувають особливої актуальності і на 

Буковині, особливо в контексті прийнятих останніми роками «Стратегії 

розвитку Чернівецької області до 2020 року», «Інтегрованої концепції розвитку 

середмістя Чернівців», «Стратегії розвитку туризму Буковинсько-

Бессарабського транскордонного субрегіону на період до 2020 року». У цих 

стратегічних розробках транскордонному туризму як пріоритетному напрямку 

співпраці приділяється значна увага.  

Буковина – історико-географічний регіон, що лежить в прикордонній зоні 

України (Північна Буковина) та Румунії (Південна Буковина). Північна 

Буковина займає більшу частину території Чернівецької області (загальна 

площа області – 8,1 тисяч км2), На Території Південної Буковини знаходиться 

Сучавський повіт Румунії (площа – 8,6 тисяч км2). Довжина спільного 

державного кордону між суміжними прикордонними територіями Чернівецької 

області (Україна) та Ботошанського та Сучавського повітів (Румунія) складає 

226,4 км.  

Українсько-румунське партнерство в галузі туризму займає важливе 

місце у транскордонному співробітництві. Румунія проводить ефективну 

політику у сфері туризму, має дієві механізми її реалізації, в основі яких лежить 

належне нормативно-правове та інституційне забезпечення [30]. Така політика 

Румунії сприяє позитивній динаміці туристичних прибуттів і надходжень. 

Розглянемо ці показники на прикладі України та Румунії. 
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В’їзний туризм 

Кількість туристів, які приїжджали і приїжджають з Румунії до України, 

не завжди узгоджується із загальнодержавними показниками. Упродовж 2007–

2008 років їх чисельність зростала. Не винятком став 2009-ий рік, на 

показниках якого відобразилася світова економічна криза. Протягом останніх 

десяти років показники істотно не змінюються і складають в межах 600-800 

тисяч осіб на рік (табл. 314).  

 Таблиця 3.14 

Динаміка в’їздів туристів з Румунії до України (2006–2017 рр.), осіб 

(За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік 

Кількість 
громадян Румунії, 
які в’їжджали до 
України (усього)

Туристи-
громадяни 
Румунії, які 

в’їжджали до 
України 

Різниця 

2006 349094 3273 345821

2007 1010065 1305 1008760

2008 1440466 3682 1436784

2009 1077299 3781 1073518

2010 910450 3706 906744

2011 735233 30665 704568

2012 791281 2390 788891

2013 877234 758 876476

2014* 584774 112 584662

2015* 763228 - 763228

2016* 774585 35 774550

2017* 791116 308 790808

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції 

 

Щодо туристів з Румунії, то в 2014 році їх кількість зменшилася на 33,4% і 

склала 584,7 тис. осіб, в 2015 році ситуація трохи покращилася, кількість 

туристів зросла на 30,6% і склала 763,2 тис. осіб, проте рівня 2013 року не 

досягла (рис. 3.14).  
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Рис. 3.14. Прибуття туристів із Румунії, тис. осіб  

(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Хоча туристи з Румунії складають незначну частку серед іноземних 

громадян, що в'їжджають в Україну, проте ця частка щорічно зростає. Так, у 

2013 році вона склала 3,4%, у 2014 – 4,4%, а у 2015 – 5,8% загальної кількості 

туристів (рис. 3.15).  

 

 

Рис. 3.15. Частка туристів із Румунії  

(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Так, за статистичними даними, показники організованого туризму 

скоротилися до 0 осіб. Проте зріс приватний туризм на 114 % (таблиця 3.15, 

рис. 3.16).  
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Таблиця 3.15 

Динаміка в’їзного туризму за метою подорожі, осіб  

(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхилення
2016/2015 

2017 
Відхилення
2017/2016 

Службова, ділова, 
дипломатична 

42 58 +16 125 +67 

Організований 
туризм  

- 35 +35 308 +273 

Приватний туризм 753174 742710 -10464 693135 -49575 

Культурний та 
спортивний обмін, 
релігійна, інша  

10012 31778 +21766 97547 +65769 

Імміграція - 4 +4 1 -3 
 

 

Рис. 3.16. Кількість осіб, що в’їхали із Румунії до України з туристичною 

метою (складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Показники туристичних потоків з Румунії до України, хоч і мали в 2014 р. 

значний спад, мають тенденцію до стабілізації. Істотно знизилася частка 



192 
 
туристів, які в’їжджали з діловою, культурною, релігійною чи спортивною 

метою. Майже удвічі зросли показники неорганізованого, приватного туризму.  

Виїзний туризм 
Кількість громадян України, які виїжджали з туристичною метою до 

Румунії, за період 2006–2017 років зазнала істотних змін (таблиця 3.16). Період 

2007–2012 років характеризувався відносною стабільністю (показники в межах 

500-560 тисяч осіб). Помітне зростання відбулося в 2013 році, та у 2014 році 

кількість подорожуючих з України до Румунії зменшилася на 34%. У 2015 – 

зросла на 29,9%, проте не досягла рівня 2013 року. Упродовж 2015-2017 років 

намітилася тенденція до зростання показників виїзного туризму, перевершивши 

позначку мільйона подорожуючих (рис. 3.17). 

Таблиця 3.16 
Динаміка виїздів туристів з України до Румунії (2006–2017 рр.), осіб 

(За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали до 

Румунії (усього) 

Туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали до 

Румунії 

Частка 
організованих 

туристів у 
структурі 

туристичного 
потоку, % 

2006 300588 21328 7,10 
2007 559261 13745 2,46 
2008 521131 8831 1,70 
2009 544864 5630 1,03 
2010 503195 8262 1,64 
2011 556792 66296 11,91 
2012 549966 22389 4,07 
2013 791845 9311 1,18 
2014* 522 350 5 245 1,00 
2015* 678700 1426 0,21 
2016* 857728 2306 0,27 
2017* 1045424 5439 0,52 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції 
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Рис. 3.17. Виїзди українських громадян до Румунії, осіб 

 (складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Серед загальної кількості українських зарубіжних туристів у 2013 році 

тільки 3,2 % туристів виїжджали до Румунії. У 2014 році ця частка зменшилася 

до 2,3 %, а у 2015 трохи зросла – до 2,8 % (рис. 3.18).  

   

Рис. 3.18. Частка зарубіжних туристів, що виїжджали до Румунії 

(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Якщо розглядати динаміку виїзного туризму за метою подорожі, то у 

2014 році відбулося збільшення туристів з службовою, діловою, 

дипломатичною метою на 253,17 %, у 2015 році відбулося наступне збільшення 

– на 53,59 %.  

Щодо кількості громадян, що виїжджали з метою туризму, то відбулося 

зменшення, як в організованому, так і приватному туризмі. Показники 

організованого туризму зменшилися на 43,66 %, а приватного на 34,18 %. У 
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2015 році показники організованого туризму зменшилися ще на 72,8 %, проте 

приватний туризм зріс на 30,86 % (таблиця 3.17, рис. 3.19).  

Таблиця 3.17 

Динаміка виїзного туризму за метою подорожі, осіб  

(складено за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле-  

ння 
2016/2015 

2017 
Відхиле- 

ння 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

3846 3273 -573 3 475 +202 

Організований 
туризм  

1426 2306 +880 5 439 +3133 

Приватний туризм 673428 852149 +178721 1036510 +184361 
 

 

 

Рис. 3.19. Кількість осіб, що виїхали із України до Румунії з туристичною 

метою (складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Аналіз статистичних показників дає підстави констатувати, що 

транскордонний туризм України-Румунії за останні роки відрізняється 

зростанням показників як по в'їзному, так і виїзному туризмі. На фоні 
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зростаючої конкуренції на світовому ринку туристичних послуг і внаслідок дії 

ряду факторів, відрив України від провідних туристичних країн збільшується, 

переміщуючи її на «периферію» туристичних потоків. Проте упродовж 

останніх років між Україною та Румунією впроваджується ряд транскордонних 

програм та проектів, спрямованих на активізацію туристичних потоків. 

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина 

– Румунія – Україна була реалізована протягом 2007–2013 рр. на зовнішніх 

кордонах країн-членів ЄС та України. Вона набрала чинності 23 вересня, 

2008 року після ухвалення Європейською Комісією. Бюджет програми на сім 

років склав 68.638.283 € та фінансувався з фондів ЄІСП.  

З метою покращення туристичної інфраструктури в рамках Спільної 

Операційної Програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова» ENPI/CBC 

2007–2013 реалізовано ряд проектів транскордонного співробітництва у галузі 

туризму. Зокрема, на Буковині у межах програми реалізовано проекти «Спільна 

культурна спадщина», «Розвиток мережі подієвого туризму», «Еко-Буковина», 

«Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на 

Буковині» («Historical and ethnographic heritage – part of the sustainable 

development of tourism in Bukovina»). Це спільні українсько-румунсько-

молдовські проекти, які об’єднали науковців, митців, працівників культурних 

закладів у бажанні популяризувати історико-культурні надбання регіону задля 

організованого туризму. Результатами стала розроблена інформаційна 

продукція (буклети, брошури, карти, інтернет-портали), туристичні маршрути, 

ряд привабливих подієвих заходів задля залучення національних та іноземних 

туристів до транскордонної Буковини.  

Результати проекту:  

- у Чернівцях та Сучаві створено туристичні центри з розвитку 

історико-етнографічного туризму на Буковині, 

-  історико-етнографічний музей в Чернівцях та археологічна 

експозиція в Сучаві,  
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- підготовано й опубліковано видання рекламної літератури для 

туристів трьома мовами (українською, румунською, англійською), путівники по 

туристичних маршрутах, карти історико-етнографічного туризму, випуск 

туристичного журналу, альбоми та dvd-диски, 

- проведено тренінги цільових груп з розвитку туризму,  

- створено спеціальний сайт, 

- проведено етнофестиваль, 

- розроблено туристичні маршрути (2 з них презентовано). 

Загалом завдяки транскордонній співпраці між українськими та 

румунськими партнерами в рамках Програми транскордонного співробітництва 

Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007–2015 рр. та «Румунія – 

Україна – Республіка Молдова» на 2007–2013 реалізовано понад 50 проектів, 14 

з яких в галузі активного та наукового туризму за рахунок фінансування 

міжнародної технічної допомоги на суму 4,3 млн. євро.  

 Упродовж часового проміжку 2013–2015 р.р. показники українсько-

румунських туристичних потоків мали тенденцію до скорочення. За 2013–

2015 р.р. показники в’їзного туризму знизилися з 877, 2 до 763,2 тис. осіб (у 

2014 році цей показник становив лише 584,7 тис. осіб). Схожа ситуація 

спостерігалася по виїзному туризму – у 2014 році кількість громадян, що 

виїжджали з України до Румунії, зменшилася на 34% відносно 2013 р., а у 2015 

– зросла на 29,9%, але також не досягла рівня 2013 року. Натомість частка 

іноземних туристів з Румунії упродовж останніх років стабільно зростає (від 

3,4 % у 2013 р. до 5,8 % у 2015). Істотно не відрізняються показники виїздів 

українських туристів до Румунії. Їх частка особливо не змінювалася (2013 р. – 

3,2 %, 2014 р. – 2,3 %, 2015 – 2,8 %).  

Аналіз сучасного стану транскордонних зв’язків України-Румунії 

доводить ефективність реалізації більшості проектів, достатнє висвітлення 

результатів співробітництва для громадськості. Покращення існуючої ситуації 

щодо стану транскордонного співробітництва регіонів України з регіонами ЄС 

вимагає системних рішень, реалізація яких повинна: створити сприятливі умови 
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для співпраці в галузі туризму, підвищити рівень соціально-економічного 

становища прикордонних регіонів; вирішити низку важливих проблем, зокрема 

щодо матеріального добробуту населення через створення нових робочих 

місць, покращення стану доріг, сфери торгівлі, ресторанного і готельного 

бізнесу тощо; перетворити прикордонні регіони з периферійних зон на 

повноправних партнерів ЄС.  

Розвиток та подальша активізація транскордонного співробітництва в 

галузі туризму за участю України та Румунії потребує систематизації та 

дослідження стратегічних можливостей і загроз співпраці. 

 

3.6. Українсько-Словацька співпраця в галузі транскордонного 

туризму 

 

З-поміж десяти єврорегіонів, що діють на території України, до 

українсько-словацької співпраці стосунок має лише Карпатський (створений в 

1993 р.). До його складу увійшли Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська та 

Чернівецька області України та райони Словаччини – Бардіїв, Вранов, Гуменне, 

Кошице, Межилаборце, Михайлівці, Пряшів, Сабінов, Свитник, Сніна, 

Собранце, Стропков, Требішов. Найуспішніша транскордонна співпраця на 

суміжних територіях (Великоберезнянського, Перечинського та Ужгородського 

районів Закарпатської області та Кошицького і Пряшівського країв Словацької 

Республіки), що регулюється міжурядовими угодами, договорами та іншими 

міжнародними документами. Так, Угода між Кабінетом Міністрів України і 

Урядом Словацької Республіки про співробітництво в галузі туризму (набула 

чинності з 29.03.2004 року) ставить одним із своїх основних пріоритетів 

розвиток туристично-рекреаційної сфери. У зв’язку з цим важливими 

завданнями сьогодення є: 1) ідентифікація і розвиток українсько-словацького 

прикордоння як єдиного туристичного регіону; 2) розвиток інтегрованої 

системи маркетингу і популяризації українсько-словацького транскордонного 

регіону в Україні, Словаччині та інших країнах; 3) підготовка 
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висококваліфікованих спеціалістів та менеджерів з транскордонного туризму 

для обслуговування туристичного руху; 4) створення потужної та інституційної 

інфраструктури розвитку туризму в українсько-словацькому прикордонні [276]. 

Важливими для розвитку партнерських зв’язків між Україною та 

Словаччиною є «Рамкова угода про міжрегіональне співробітництво між 

Закарпатською областю України і Кошицьким краєм Словацької Республіки» 

(укладена в 1999 р.) та Угода про співробітництво між Пряшівським крайським 

урядом Словацької Республіки і Закарпатською обласною державною 

адміністрацією України (укладена в 2000 р.). 

Українсько-словацький транскордонний регіон охоплює територію 

загальною площею 28504 км2 [224, с. 45]. Довжина державного кордону між 

Україною та Словаччиною – 97,85 км (найкоротший з-поміж усіх країн-сусідів). 

Тут розташовані 6 пунктів пропуску та контролю: 3 залізничні (Ужгород, Чоп, 

Павлове), 2 автомобільні (Ужгород, Малий Березний), 1 вело-пішохідний (Малі 

Селменці). Така висока щільність сприяє жвавому прикордонному руху та 

активним туристичним потокам. 

На транскордонній українсько-словацькій території діє програма 

сусідства «Угорщина – Словаччина – Україна», підписаний ряд угод та програм 

спільних дій, де одним із напрямів визначено сприяння підвищенню 

ефективності використання наявного туристично-рекреаційного потенціалу 

суміжних регіонів різних держав [218]. Інші програми та стратегії: 

- Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна на 2007–2013 рр.  

- Програма прикордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна на 2014–2020 рр. 

- Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-

2020 роки 

- Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 року 
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- Програма спільних дій Закарпатської обласної державної адміністрації 

(ЗОДА), Закарпатської обласної ради (ЗОР) та Пряшівського самоврядного 

краю (ПСК) на період із травня 2015 по травень 2016 року. 

Протягом 2014–2015 років, як зазначено у науково-аналітичній доповіді 

Інституту регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України: 

«здійснювались такі транскордонні проекти: 

- проект «Карпатський туристичний шлях 2» (КП «Агентство 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» 

Закарпатської обласної ради, Агентство підтримки регіонального розвитку 

Кошице (Словаччина) та Східнословацький музей у Кошице (Словаччина)). 

Загальний бюджет проекту: 408754.00 євро; 

- проект «Сніна – Хуст – разом задля розвитку туризму Карпатського 

біосферного ареалу» реалізований в рамках програми ЄСШ «Угорщина – 

Словаччина – Румунія – Україна 2007–2013» (місто-побратим Сніна 

(Словаччина) та виконавчий комітет Хустської міської ради). Загальний 

бюджет проекту – 545544,42 євро; 

- проект «Партнерський центр меншин та молоді з прикордонних 

регіонів» реалізовано в рамках програми ЄСПІ «Угорщина – Словаччина – 

Румунія – Україна 2007–2013» (громада села Кам’янка, Пряшівський 

самоврядний край Словаччини, Руськокомарівська сільська рада 

Ужгородського району). Бюджет проекту: 447546,78 євро; 

- проект «LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін» 

(Карпатський інститут розвитку, Кошіце, Словаччина, НУ О Агентство 

сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА», Рахівська районна 

державна адміністрація). Загальний бюджет проекту: 345219,84 євро. Бюджет 

для української сторони: 97320,68 євро» [224]. 

Реалізовані проекти мали ряд досягнень і результатів: вдосконалення 

комунікацій, покращення туристичної інфраструктури та якості туристичного 

обслуговування, оптимізація інформаційного забезпечення туризму, зростання 

потоків міжнародного туризму. 
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Словаччина-Україна: в’їзний туризм 

Розглянемо показники в’їзного туризму зі Словаччини до України на тлі 

загальноукраїнських тенденцій. Кількість прибуттів істотною мірою залежить 

від економічного розвитку та рівня життя споживачів туристичних послуг. Так, 

починаючи з 2000 до 2008 року показники стрімко зростали, про що вже 

йшлося у підрозділі 3.1.1. Криза 2008–2009 р.р. істотно вплинула на туристичні 

потоки, але починаючи з 2010 р. ситуація стабілізувалася. Несприятливим для 

іноземного туризму України став 2014 р., коли показники візитів упали до рівня 

2004 року. Така тенденція відзначалася для 2015 та 2016 років.  

Загальноукраїнська тенденція скорочення численності іноземних туристів 

характерна також для українсько-словацьких туристичних потоків. З 2013 по 

2015 р.р. кількість туристів зі Словаччини скоротилася майже на 12 тисяч осіб 

(рис. 3.20). Тенденція скорочення продовжилася і в 2016 та 2017 роках. 

 

Рис. 3.20. Прибуття туристів зі Словаччини, осіб 

(за даними Державної служби статистики України) 

Якщо розглянути показники в’їзного туризму за метою, то більше ніж на 

30 % скоротилися візити зі службовою, діловою та дипломатичною ціллю (з 

209 у 2013 р. до 37 у 2015 р.). Майже на 43 % відбулося скорочення кількості 

туристів, що мали за мету культурні та спортивні події чи паломництво (з 

417986 у 2013 р. до 234305 у 2015 р., причому, більш помітно це на фоні змін 
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2015 по відношенню до 2014 р.). Різко скоротилися організовані візити зі 

Словаччини до України. А в 2015 р. вони взагалі не зафіксовані. Натомість 

утричі за останні три роки зросли показники, що стосуються приватного 

туризму (з 5745 до 178177 осіб) (табл. 3.18, рис. 3.21). Саме завдячуючи 

показникам іноземного приватного туризму зі Словаччини вдається утримувати 

певну стабільність туристичного потоку. 

Таблиця 3.18 

Кількість осіб, що в’їхали зі Словаччини до України з туристичною метою 

(за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле-

ння 
2016/2017

2017 
Відхиле-

ння 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

37 13 - 13 0 

Організований 
туризм  

- 5 +5 5 0 

Приватний туризм 178177 410064 +231887 365448 -44616 

Культурний та 
спортивний обмін, 
релігійна, інша  

234305 423 -233882 779 + 56 

 

 

Рис. 3.21. Кількість осіб, що в’їхали зі Словаччини до України з туристичною 

метою (за даними Державної служби статистики України) 

Україна-Словаччина: виїзний туризм 
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На фоні істотного скорочення туристичних прибуттів до України за 

останні 3 роки спостерігається тенденція певної стабільності (в межах 22,5 –  

23,5 млн. осіб) щодо виїздів українців за кордон, що вже було відзначено у 

підрозділі 3.1.1.  

Щодо українсько-словацьких туристичних потоків, то за останні три роки 

показники виїзного туризму стабільно зростають. У 2015 р. становили 

755248 осіб, а до 2017 року зросли до 854657 осіб (рис. 3.22). Цьому сприяє ряд 

причин. Зокрема, значна протяжність українсько-словацького кордону й 

достатня кількість пунктів пропуску (6), гарна митна інфраструктура, швидке 

обслуговування під час проходження кордону. Часто особи, які перетинають 

державний кордон приватно, завдячуючи цим чинникам, надають перевагу 

перетину кордону саме через українсько-словацькі пункти пропуску. Також 

Словаччина є зручною транзитною країною для подальших мандрівок Європою 

з відносно демократичними цінами на продовольчі та промислові товари. Цей 

чинник є вагомим при плануванні шопінг-турів. Особливо це актуально для 

мешканців Закарпатської області, які користуються перевагами малого 

прикордонного руху. 

Істотні відмінності у вартості туристичних послуг в Україні та 

Словаччині (проживання, гірськолижне обслуговування, бальнеологічний 

туризм) також сприяє вибору на користь словацьких курортів. 

Ще одна обставина дає істотні переваги для словацьких туроператорів та 

покращує виїзний туризм, – сприятлива візова політика Словаччини, яка надає 

тривалі мультишенгенські візи для українців. Це дає можливість скористатися 

такою візою багаторазово. 
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Рис. 3.22. Виїзди українських громадян до Словаччини, осіб 

(за даними Державної служби статистики України) 

Статистичні показники, що відображають візити українських туристів до 

Словаччини за метою, відображені в таблиці 3.19. Їх аналіз ускладнений тим, 

що в окремі роки не фіксувалися такі пункти, як службова, ділова, 

дипломатична цілі. Та навіть за їх наявності помітне істотне скорочення. 

Відсутні також показники організованого туризму. Натомість очевидним є 

зростання показників приватного туризму (рис. 3.23), що загалом і відображає 

загальну тенденцію до збільшення туристичного потоку з України до 

Словаччини [65]. 

Таблиця 3.19 

Динаміка виїзного туризму за метою подорожі, осіб  

(складено за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле- 

ння 
2016/2015 

2017 
Відхилення 
2017/2016 

Службова, ділова, 
дипломатична 15 - - - - 

Організований 
туризм  

- - - - - 

Приватний туризм 755233 886120 +130887 854657 -31463 
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Рис. 3.23. Кількість осіб, що виїхали із України до Словаччини з туристичною 

метою (приватний туризм) (за даними Державної служби статистики України) 

 

Аналіз статистичних показників дає підстави констатувати, що 

транскордонний туризм України-Словаччини перебуває в кризовому стані, як і 

туристична галузь України загалом. Останніми роками спостерігається 

скорочення по в’їзному, але є незначний приріст по виїзному туризму. 

Активізації туристичних зв’язків між Україною та Словаччиною сприяє 

впровадження транскордонних програм та проектів, яких найбільше 

реалізовується в Закарпатській області та Кошицькому краї. Розвиток та 

подальша активізація транскордонного співробітництва в українсько-

словацькому транскордонному регіоні потребує систематизації та дослідження 

стратегічних можливостей і загроз співпраці. 

Отже, співпраця між прикордонними областями Словацької республіки та 

Закарпатської області України триватиме й надалі. Її пріоритетами є: 

1) створення єдиної мережі туристично-інформаційних центрів; 2) розбудова 

митної та прикордонної інфраструктури сторін; 3) розвиток партнерської 

мережі між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування 

та громадськими організаціями прикордонних регіонів; 4) розвиток ділового 

співробітництва через активізацію інвестиційної та зовнішньоекономічної 
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діяльності між прикордонними територіями в галузі туризму; 5) ефективного 

функціонування Програми Сусідства «Україна – Словаччина – Угорщина»; 

6) здійснення спільних заходів щодо активізації розвитку туристичної 

інфраструктури в прикордонних регіонах тощо. 

 

3.7. Українсько-Угорська співпраця в галузі транскордонного 
туризму 
 

Туристичні потоки між Україною та Угорщиною здійснюються через 

територію Закарпатської області України та області Сабольч-Сатмар-Берег 

Угорщини. Територія обох регіонів упродовж десятиліть має спільний 

історичний шлях розвитку: довготривале співіснування в межах Австро-

Угорської імперії та Чехословацької республіки. Саме завдяки близькості одна 

до одної та згаданого історичного фактору їм притаманні схожі риси в 

традиційній архітектурі. Це особливо помітно на прикладі музеїв під відкритим 

небом (дерев’яні церкви, традиційне житло), архітектурі міст Ужгорода, 

Мукачевого, Хуста, Ньїредьгази (палаци, замки, храми, архітектурні пам'ятки 

готики чи бароко). Історичні центри вищезазначених міст входять до 

культурно-історичної спадщини державного значення. Ці чинники дають змогу 

розвивати релігійний та культурно-пізнавальний туризм, а історичне минуле є 

підґрунтям розвитку етнокультурного та ностальгійного туризму. 

Загальна протяжність державного кордону між Україною та Угорщиною 

136,7 кілометрів. Тут розміщено п’ять автомобільних і один залізничний 

міжнародні пункти пропуску, призначені для пасажирського руху.  

 

Україна – Угорщина: виїзний туризм 

Туристичний потік з України до Угорщини упродовж останніх 10-ти 

років зазнавав істотних змін і зріс з 2006 р. по 2016 р. на 62 % (з 1790008 до 

2893370 осіб) (таблиця 3.20). Особливо інтенсивно кількість виїздів українців 

до Угорщини збільшувалася починаючи з 2013 року, в середньому щороку на 
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200-300 тисяч осіб. Показники організованого туризму, навпаки, зазнавали 

скорочень, і зменшилися з 297694 у 2006 р. до 8307 осіб у 2012 р, а з 2013 р. й 

понині така статистика не ведеться. Натомість у структурі туристичного потоку 

стрімко зросла частка осіб, які основною метою виїздів зазначили приватну 

поїздку (таблиця 3.21). Це пояснюється зниженням попиту на групові поїздки і, 

навпаки, підвищенням активності індивідуального туризму. Збільшується 

кількість пропозицій для сімейних туристів нечисленними групами 5-6 осіб та 

для невеликих дружніх компаній. Також популярними стали поїздки вихідного 

дня, в яких активні форми відпочинку витісняють пасивні. 

Таблиця 3.20 
Динаміка виїздів туристів з України до Угорщини (2006–2017 рр.) 

(За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік 

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали до 

Угорщини 
(усього) 

Туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали до 

Угорщини 

Різниця 

2006 1790008 297694 1492314 
2007 1367642 231592 1136050 
2008 1276180 67858 1208322 
2009 1602608 17820 1584788 
2010 1789308 21775 1767533 
2011 1726957 28605 1698352 
2012 1759986 8307 1751679 
2013 1900469 -  
2014* 2152512 -  
2015* 2442101 -  
2016* 2893370 -  
2017* 3 118 758 -  
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Рис. 3.24. Виїзди громадян України до Угорщини, осіб 
(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Таблиця 3.21 

Кількість осіб, що виїхали з України до Угорщини з туристичною метою 

(за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле-

ння 
2016/2015

2017 
Відхиле-

ння 
2017/2016

Службова, ділова, 
дипломатична 

- - - - - 

Організований 
туризм  

- - - - - 

Приватний туризм 2442101 2893370 +451269 3 118 758 +225 388 
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Рис. 3.25. Кількість осіб, що виїхали із України до Угорщини з 

туристичною метою (приватний туризм)  

(складено за даними Державної служби статистики України) 

 

Україна – Угорщина: в’їзний туризм 
Для туристичного потоку з Угорщини до України характерною ознакою є 

нестабільність упродовж періоду спостереження. За 2006–2008 р.р. до України 

в’їжджало 1-1,2 млн. угорців щорічно (таблиця 3.22), зокрема на організований 

туризм в 2006 р. припадало 8 % туристичного потоку. З 2007 р. частка 

організованого туризму зменшилася до 1 % й така тенденція спостерігалася 

упродовж п’яти років. З 2014 р. об'єктивно вести мову про структуру 

туристичних потоків за метою неможливо через відсутність таких показників. 

Загалом же за 11 років не зафіксовано значних відхилень у кількості громадян 

Угорщини, які приїжджали до України (у 2016 р. їх кількість була 

1269653 осіб). Незначний спад відбувся у 2009–2014 р.р. В останні 3 роки 

спостерігається незначне збільшення потоку туристів, в середньому на 200 

тисяч в рік [301].  

У структурі туристичних прибуттів за метою традиційно переважає 

приватний туризм (таблиця 3.23). Його частка змінювалася від 20 % в 2014 до 

80 % у 2015 і в 2016 р. склала 93 %.  
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Таблиця 3.22 

Динаміка в’їздів туристів з Угорщини до України (2006–2017 рр.), осіб 

(За матеріалами Державної служби статистики України) 

Рік Кількість 
громадян 

Угорщини, які 
в’їжджали до 

України (усього)

Туристи-
громадяни 

Угорщини, які 
в’їжджали до 

України 

Різниця 

2006 1159711 90241 1069470 
2007 1251724 12514 1239210 
2008 1033376 12367 1021009 
2009 814790 10694 804096 
2010 944777 11402 933375 
2011 862051 9750 852301 
2012 742445 4342 738103 
2013 771038 325 770713 
2014* 874184 2 874182 
2015* 1070035 -  
2016* 1269653 3 1269650 
2017* 1119446 24 1119422 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції 
 

 
 

Рис. 3.26. В’їзди громадян Угорщини до України, осіб 
(складено за даними Державної служби статистики України) 
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Таблиця 3.23 

Кількість осіб, що в’їхали з Угорщини до України з туристичною метою 

 (за даними Державної служби статистики України) 

Мета подорожі 2015 2016 
Відхиле-

ння 
2016/2015

2017 
Відхиле- 

ння 
2017/2016 

Службова, ділова, 
дипломатична 

55 133 +78 19 -114 

Організований 
туризм  

- 3 
 
- 

24 +21 

Приватний туризм 874008 1184730 +310722 917824 -266906 

Культурний та 
спортивний обмін, 
релігійна, інша  

195971 84787 -111184 201579 +116792 

Імміграція 1 - - - - 
 

 
 

Рис. 3.27. Кількість осіб, що в’їхали із Угорщини до України з 

туристичною метою 

(складено за даними Державної служби статистики України) 

Розвиток туризму та рекреації – один із пріоритетних напрямків, що 

відображений у регіональних стратегіях розвитку Закарпатської області до 

2015 р., на період 2016–2020 р.р., інших регіональних галузевих програмах. 
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Укладанню угод з прикордонними країнами України, такими, як Угорщина, 

Румунія, Словаччина та Польща посприяло те, що у 2008 році Рада 

Карпатського регіону однозначно схвалила концепцію міжнародного 

туристичного маршруту «Карпатський туристичний шлях». На його основі 

розроблено і реалізуються близько десяти проектів у рамках міжрегіонального 

та транскордонного співробітництва, а також більше десяти інвестиційних 

проектів по розбудові інфраструктури туризму. До транскордонних маршрутів 

внесені унікальні природні об’єкти (Синевирське озеро, Долина нарцисів, 

букові праліси, занесені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.) та об’єкти 

культурної спадщини (сакральні пам’ятки, середньовічні замки, церкви, сучасні 

рекреаційні заклади.  

Інтенсивна транскордонна діяльність між Україною та Угорщиною 

розпочалася ще з часів створення першого для території України Єврорегіону – 

Карпатського у 1993 році. Здійснюються окремі програми, які мають важливе 

значення для транскордонного співробітництва в Центральній Європі. 

Інтеррегіон (Україна, Угорщина, Румунія) – договір про співпрацю в розвитку 

інфраструктури, економічній, освітній, туристичній, екологічній та інших 

сферах. Проект «Жива Тиса» – угода про спільну діяльність з метою 

попередження природних катаклізмів, екологічних катастроф у басейні річки 

Тиса. Учасники: Україна (1 область), Румунія (4 повіти), Словаччина (2 краї), 

Угорщина (5 областей). Асоціація музеїв та картинних галерей Карпатського 

єврорегіону – проект, розрахований на посилення уваги органів влади та 

громадськості до збереження пам’яток історії та культури, залучення ресурсів 

для розвитку музейних установ та проведення робіт по збереженню пам’яток, 

активізацію туристичного обміну. Учасники: Івано-Франківська, Закарпатська 

обл., Сабольч – Сатмар – Березька область, Кошіцький край, Підкарпатське 

воєводство. Проект «Зелені Карпати» – угода про спільну діяльність між 

членами Карпатського регіону в туристсько-рекреаційній сфері. Має за мету 

посилення туристичного руху, розвиток сільського зеленого туризму, 

створення бази даних тематичних туристичних маршрутів, екологічний аспект 
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туризму. Асоціації прикордонних органів місцевого самоврядування 

займаються, як правило, співробітництвом в культурній та освітній сферах та у 

сфері розвитку інфраструктури сіл, селищ і міст. Також діють двосторонні 

угоди про співпрацю в економічній, культурній, науковій сферах між 

адміністративно-територіальними одиницями всіх рівнів. Наприклад, між 

містами Ужгород та Ньїредьгаза. 

За даними Закарпатського туристично-інформаційного порталу, за період 

1995–2003 рр. на Закарпатті було реалізовано 6 транскордонних проектів, 

пов’язаних з туризмом загальною вартістю 145 тис. євро. Основна діяльність 

відбувалась на угорській території, Закарпаття виступало як співвиконавець. 

Серед тем проектів: Розробка пакетів туристичних програм, Розвиток водного 

туризму на Тисі, транскордонні маршрути пам’яток архітектури та туризму та 

інші. Після вступу країн Центральної Європи до Євросоюзу у 2004 суттєво 

змінився статус співпраці між Україною та новими членами ЄС: за три роки на 

розвиток туризму в українсько – угорському регіоні було витрачено 320 

тис.євро (три проекти). Вже у 2007–2013 рр. у рамах Програми прикордонного 

співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна було реалізовано 6 

туристичних проектів з бюджетом 2 млн. євро. Це і проект Управління 

транскордонними дестинаціями на територіях Угорщини та Закарпаття та інші. 

Всього за останні 20 років за кошти ЄС на розвиток туристичної галузі на 

українсько-угорському кордоні було виділено понад 2 500 000 євро. 

Упродовж 2012–2013 р.р. реалізовувався проект «Інтегрована мережа 

велосипедних туристичних маршрутів вздовж українсько-угорського кордону» 

HUSKROUA/1001/012 в рамках Програми прикордонного співробітництва 

ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007–2013 (www.huskroua-

cbc.net), що співфінансується Європейським Союзом через Європейський 

інструмент сусідства та партнерства. Виконавець проекту – Закарпатська 

обласна громадська організація «Центр українсько-угорського регіонального 

розвитку»; партнери проекту: Служба автомобільних доріг у Закарпатській 
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області, Україна, Ужгород; дирекція музеїв області Саболч-Сатмар-Берег, 

Угорщина, Ніредьгаза; міська рада м. Берегшурань, Угорщина. 

У рамках програм транскордонного співробітництва ще в 2004 р. 

створено Центр українсько-угорського регіонального розвитку, серед його 

першочергових завдань – покращення розвитку туристичної діяльності в 

європейському контексті. Також завдяки реалізації гранту в 2007 р. створено 

регіональний туристичний інформаційний центр в Закарпатській області.  

Транскордонна туристична діяльність в обох областях має багато 

перспективних напрямів. Найвагоміші з них, на нашу думку: 

- спортивно-оздоровчий та пригодницький (піший, гірський, водний, 

велосипедний, лижний і зокрема гірськолижний); 

- сільський зелений; 

- екотуризм (переважно на територіях природно-заповідного фонду); 

- лікувально-оздоровчий; 

- гастрономічний та енотуризм; 

- релігійний; 

- пізнавальний з акцентом на пам’ятках історії, археології, культури, 

архітектури та етнографії; 

- подієвий туризм.  

Закарпатська область та Сабольч-Сатмар-Берег мають значний 

природний, історико-культурний та архітектурний потенціал для розбудови 

туристичної інфраструктури, реалізації транскордонних маршрутів, а тому їх 

слід віднести до перспективних туристичних регіонів. 

 
Висновки до Розділу 3 

 

1. Виявлено, що протягом кількох років поспіль спостерігалось стабільне 

зростання кількості іноземних громадян, які відвідують Україну. За даними 

Державної служби статистики України, у 2008 році Україну відвідало 

25,4 мільйонів іноземців. В 2009 році, у зв’язку з кризою, кількість туристів 



214 
 
зменшилася на 22,7 % по відношенню до попереднього року. Проте, вже з 

2010 року ситуація стабілізується, і Україну відвідали на 2 % туристів більше, 

ніж у 2009 році – 21,2 мільйонів іноземних громадян. У 2011 році кількість 

іноземних громадян, які відвідали Україну, збільшилась на 211 тис. осіб 

(0,9 %), а у 2012 – на 1,59 тис. осіб (7,4 %), що пов’язано з проведення 

чемпіонату по футболу. У 2013 році знову відбулося зростання на 7,2 %. 

Нестабільність 2014 року, війна на сході України зменшили кількість 

відвідувань іноземними туристами країни на 51%, це рівень 2004 року. У 

2015 році ситуація майже не змінилася, а кількість туристів зменшилася на 

291,3 осіб. Упродовж 2016 та 2017 років відзначена позитивна динаміка 

туристичних прибуттів. 

2. Протягом останніх років кількість громадян України, які виїжджали з 

України, зростала. У 2013 році їх кількість досягла 23, 8 мільйонів осіб, проте в 

2014 році відбулося зменшення на 6,8%, що пояснюється складною 

економічною ситуацією в країні. Проте в 2015 році кількість туристів зросла на 

3,13 %, що, звісно, не досягло показника 2013 року, проте склало понад 

23 мільйони осіб. Упродовж останніх двох років спостерігається також 

позитивна динаміка. Щодо мети візитів іноземних громадян до України, то 

переважає приватний туризм, і тенденції його динаміки мають пряму кореляцію 

з загальними показниками прибуттів. На другому місці за метою культурний, 

спортивний обмін та релігійна мотивація. У порівнянні з 2016-им роком у 

2017-му цей показник зріс майже удвічі. Найбільші ж його значення були 

характерні для 2012–2014 років. 

3. Виявлені причини низького рівня розвитку іноземного туризму в 

Україні: внутрішні, суто галузеві, а також зовнішні, переважно 

загальноекономічні та політичні чинники. Можна стверджувати, що тільки в 

результаті активної державної політики та узгоджених дій усіх органів 

державної та місцевої влади з розвитку туризму, зокрема в міжнародних 

транспортних коридорах, створення прийнятних і прозорих «правил гри», 

сприйняття міжнародного туризму як засобу інтеграції у світовий та 
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європейський простір, а також як форми розвитку інтеграційних комунікацій 

туризм стане потужною індустрією. Вона буде джерелом значних і стабільних 

надходжень до бюджетів, сприятиме розвитку суміжних галузей та регіонів 

відвідування, а також підвищенню іміджу України у світі. 

4. Для виїзних туристичних потоків характерною тенденцією останніх 

років є стабільність і зростання. Переважаючою мотивацією є також приватні 

поїздки. На показниках відобразилася криза 2008-го року та 2014-го. У 

2017 році у структурі показників виїзду за метою громадян України за кордон 

приватний туризм становив 99,7 %. У 2017 році у структурі показників в’їзду за 

метою громадян України за кордон приватний туризм становив 99,1 %. 

5. Аналіз статистичних показників дає підстави констатувати, що 

транскордонний туризм України та країн-сусідів перебуває в кризовому стані, 

як і туристична галузь України загалом. Незначні позитивні тенденції 

намітилися упродовж останніх двох років. На фоні зростаючої конкуренції на 

світовому ринку туристичних послуг і внаслідок дії ряду факторів, відрив 

України від провідних туристичних країн збільшується, переміщуючи її на 

«периферію» туристичних потоків. Проте упродовж останніх років між 

Україною та та сусідніми державами впроваджується ряд транскордонних 

програм та проектів, спрямованих на активізацію туристичних потоків. 

 

Перелік посилань із списку використаних джерел: 

[12, 15-20, 22, 71, 92, 117, 144, 189-192, 198, 213, 217, 218, 221, 224, 236, 

243, 279, 322, 336, 337, 338, 339, 340, 341] 

Перелік посилань із списку використаних джерел на власні наукові праці: 

[30, 31, 32, 38, 50, 59, 65, 120, 301, 312] 
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РОЗДІЛ 4. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ БУКОВИНСЬКО-

БЕССАРАБСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО РЕКРЕАЦІЙНО-

ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ  

4.1. Чинники формування транскордонного рекреаційно-

туристичного комплексу 

 4.1.1. Основні чинники, що впливають на розвиток транскордонного 

туризму Буковини 

 

Транскордонне співробітництво у складі державної політики – важливий 

чинник соціально-економічного та політичного розвитку кожної країни. Воно 

створює можливості забезпечення населенню прикордонних територій якісних 

послуг. Цьому сприяє зняття обмежуючої функції кордону, розвитку 

транскордонного бізнесу, створення сучасних транскордонних економічних 

об’єднань, формування й функціонування ринків товарів і послуг на 

транскордоннях. 

Важливим фактором у цих відносинах, як зазначає Стрижакова А. Ю., 

«стає також збереження та розвиток культурних зв’язків між мешканцями 

прикордонних територій сусідніх держав, людських контактів через спрощення 

перетину кордону, вирішення транскордонних екологічних проблем та 

реалізація транскордонних природоохоронних заходів. Формування спільного 

транскордонного простору сприяє вирівнюванню якості життя по різні боки 

кордону, соціальній, демографічній конвергенції, встановленню доступних цін 

на товари та послуги, впровадженню нових соціальних та технологічних 

стандартів» [263]. 

Розвиток транскордонного співробітництва на рівні органів місцевого 

самоврядування забезпечується встановленням тісніших взаємовигідних 

контактів (економічних, політичних, культурних) між географічно близькими 

територіями, які пов’язані спільними історичними зв’язками та спільніими 

надбаннями. У раніше згаданій праці Стрижакової А. зазначено: «незалежно від 

політичних систем країн, до яких належить населення прикордонних регіонів, 
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громадяни стикаються з ідентичними соціально-економічними, соціально-

культурними, політичними і законодавчими проблемами і транскордонне 

співробітництво певною мірою дозволяє пом'якшити суперечності, створювати 

в прикордонних зонах такі зв’язки і такі договірні відносини, які б сприяли 

розв’язанню спільних проблем. Зокрема, програми транскордонного 

співробітництва розвивають малий та середній бізнес, туризм, торгівлю, 

транспорт, прискорюють впровадження новітніх технологій. Міжнародні 

транскордонні проекти є тими «точками росту», які помітно впливають і на 

економіку, і на рівень культури держави в цілому» [263].  

Туризм як галузь є однією з найперспективніших в розвитку Чернівецької 

області на найближчий період. Це знайшло відображення у прийнятій 

обласною державною адміністрацією комплексної програми розвитку туризму 

на 2016–2020 р.р. Чернівецька область – найменша і за площею (близько 1 % 

території), і за населенням (менше 2 % населення) в Україні. Та регіон 

виділяється значними туристично-рекреаційними можливостями, а за кількістю 

та різноманіттям історичних, архітектурних та етнокультурних пам’яток 

випереджає багато інших областей, є унікальним та неповторним з-поміж 

фнших регіонів України. Сьогодні (за даними Державної служби статистики) в 

Україні налічується 2474 закладів розміщення туристів і відпочиваючих на 

133396 місць; у Чернівецькій області 75 підприємств готельного господарства з 

одноразовою місткістю 3285 осіб, тобто 3,03 % і 2,46 % від відповідних 

загальнодержавних показників.  

Постійно зростає кількість суб’єктів, які працюють у сфері туристичної 

індустрії, туристична інфраструктура урізноманітнюється. Зважаючи на 

високий рівень конкуренції на світовому ринку туристичних послуг, Україна 

відстає від сучасних потреб, а Буковина недостатньо використовує свої 

рекреаційні можливості. Перед Україною та окремими її регіонами сьогодні 

гостро стоїть проблема дослідження туристичного ринку. Туризм, як відомо, 

сприяє розвитку тих територій, які не виділяються промисловою базою, і цим 
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самим полегшує розв’язання проблеми зайнятості, може бути потужним 

джерелом валютних надходжень. 

У колективній праці «Розвиток туристичного бізнесу регіону» за 

редакцією доктора економічних наук, професора Школи І. М. зазначено: 

«Туристичний ринок – складова господарського комплексу держави, яка 

формується в результаті діалектичної взаємодії попиту і пропозиції на 

туристичні товари й послуги. При цьому вивчення попиту на туристичні 

послуги і товари передбачає дослідження впливу окремих факторів на зміни, 

які відбуваються у складі обсягу і структури туристичного споживання. 

Основним чинником, який впливає на формування ринку туристичних послуг, 

виступає попит, який реалізується або не реалізується залежно від наявності 

пропозиції відповідного туристичного продукту» [294].  

Основним заданням функціонування туристичного ринку є просування 

туристичного продукту від туроператора до споживача. Туристичний продукт у 

свою чергу включає в себе комплекс послуг та існування розгалуженої 

туристичної інфраструктури. 

На формування туристичного ринку впливає ряд чинників, їх можна 

виокремити відповідно до масштабу цього ринку. У згаданій вище публікації 

зазначається: «При такій класифікації виділяють 3 рівні факторів: 

1. Глобальні, тобто фактори, які діють у міжнародному чи світовому 

масштабі. 

2. Національні – фактори, які виявляють свій вплив на рівні держави. 

3. Регіональні – фактори, що впливають на формування туристичного 

ринку в межах окремого регіону» [294]. 

Склад і вагомість чинників відрізнятимуться для кожного рівня. На 

глобальному на формування туристичного ринку впливає дуже велика кількість 

чинників. Найкраще ілюструє ці чинники одна з класифікацій елементів 

туристичного продукту (чинників, які впливають на формування туристичного 

ринку), що представлена у звіті Всесвітньої туристичної організації (ВТО). У 
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згаданій вище публікації йдеться про таке: «всі ресурси поділені на 7 великих 

груп: 

1. Робочий час і час для відпочинку, наявність і тривалість відпустки, 

рівень і традиції сфери освіти, охорони здоров’я та відпочинку. 

2. Різноманітні блага та послуги, транспорт і обладнання, які складають 

специфічну інфраструктуру сфери відпочинку і природні багатства. 

3. Енергетичні багатства. 

4. «Людські фактори», які розглядаються з точки зору демографічних 

даних, умов життя, звичок населення щодо туристичних послуг, а також із 

погляду даних про різні аспекти культури. 

5. Інституційні, політичні, юридичні й адміністративні аспекти. 

6. Соціальні аспекти, особливо соціальна структура країни, участь 

населення в управлінні державою, співвідношення між розвагами. 

7. Економічна і фінансова діяльність» [294]. 

Значний вплив на формування туристичного ринку регіону, як стверджує 

проф. І.М. Школа, справляють базові складові туристичного продукту: 

«капітал, технології, кадри та туристичні ресурси» [294]. На думку вченого, до 

найважливіших груп туристично-рекреаційних ресурсів, належать природничі, 

кліматичні, культурно-історичні, економічні, соціальні, трудові, виробничі, 

фінансові. 

Інший науковець, що досліджує проблеми формування туристичного 

ринку, зокрема й у Чернівецькій області, В.Ф.Кифяк, пропонує розглянути такі 

чинники: «що виступають утворюючими при формуванні туристичного ринку, 

а саме: 

1. Демографічні. 

2. Матеріальне та соціальне становище населення. 

3. Рівень освіти громадян. 

4. Середня тривалість відпустки в державі. 

5. Професійна зайнятість. 

6. Інші [142]. 



220 
 

Зазначені вище чинники також мають безпосередній вплив на розвиток 

транскордонного туризму. На нашу думку, їх (а також ряд інших) можна 

об’єднати в наступні групи: 

- історико-етнографічні (історія розвитку регіону, етнічний склад, мова, 

менталітет, гостинність, фольклор, культура, історичні та архітектурні 

особливості); 

- природні чинники (географічне розташування, рельєф, клімат, водні 

ресурси, ландшафтна структура); 

- соціально-економічні умови та наявність транскордонної 

інфраструктури: пункти пропуску, транспорт, засоби комунікації, зокрема 

наявність мобільного зв’язку;  

- спеціальна інфраструктура туризму: засоби розміщення, харчування, 

розваги тощо; 

- адміністративно-правовий чинник сприяння розвитку транскордонного 

туризму. 

На нашу думку, найвагомішу роль в успішному розвитку 

транскордонного туризму мають специфічні чинники та регіональні 

відмінності, які виступають своєрідним брендом території та формують її 

привабливість. Саме вони дають можливість ефективно виділятися певній 

транскордонній території з-поміж багатьох інших, стають її символами.  

Специфічні чинники, які впливають на розвиток транскордонного 

туризму нашого регіону, детальніше розглянемо у наступних підрозділах 

роботи.  

 

4.1.2. Історичні чинники розвитку транскордонного туризму 

 

Упродовж історичних віх розвитку Буковина як історико-етнографічна 

структура неодноразово зазнавала змін. В документах, які збереглись до 

нашого часу, ця назва вперше згадується у грамоті молдавського господаря 

Романа I від 30 березня 1392 року [139]. У подальших документах зясовуємо, 
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що про Буковину йдеться у договорі між королями Польщі Владиславом і 

Угорщини Сігізмундом I від 15 травня 1412 року. Як зазначено в працях 

чернівецького історика І.Г. Сандуляка, «Первісно цією назвою позначалась 

нинішня Хотинська височина, вкрита буковими лісами. Незабаром назва 

поширилась і на південні підгірні та гірські райони, без чіткої делімітації 

кордонів. Після захоплення у 1774 році цієї території Австрією адміністративні 

межі Буковини були окреслені кордонами держави та її складових історичних 

земель – Трансільванії і Галичини. Втім, ще на початку XIX сторіччя, після 

чергового міждержавного перерозподілу Прут-Дністровського межиріччя, 

західна частина височини часто називалась австрійською Буковиною, а східна, 

у щойно утвореній Бессарабській губернії, – Руською. У складі Австро – 

Угорщини в 60-х роках XIX сторіччя Буковина отримала статус герцогства, у 

якому й перебувала до 1918 року, тобто до краху імперії. За часи перебування 

Буковини у складі Румунії (1918–1940 рр.) вона не фігурувала як окрема 

адміністративна одиниця, а входила до декількох повітів. В результаті 

возз’єднання 28 червня 1940 року північної частини Буковини, де переважало 

українське населення, з Радянською Україною, 7 серпня 1940 року була 

утворена Чернівецька область, куди увійшла й більша частина Хотинського 

повіту колишньої Бессарабської губернії» [233]. За давньою історичною 

традицією часто територію Чернівецької області асоціюють з Північною 

Буковиною, а Південну - із Сучавським повітом Румунії. 

Наукові праці, які висвітлюють історичний процес розвитку туризму на 

Буковині, на думку Сандуляка І.Г. варто умовно поділити на чотири групи: 

«австрійського, румунського, радянського та сучасного періодів. Історіографія 

австрійського періоду представлена працями Ф. Віккенгаузера, Г. Купчанка, Д. 

Веренки, К. Ромшторфера, Й. Полєка, Е. Фішера, В. Журковського, К. Козака, 

Е. Людвіга, Б. Ключенка, М. Кордуби, А. Лойбеля, Ф. Кайндля та ін. Наведений 

у них історико-краєзнавчий, культурно-етнографічний, а також і соціально-

економічний матеріал слугує лише тлом, на якому зародилася і згодом 

розвинулася туристична галузь» [233]. 
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Період міжвоєнної історії, що відноситься до румунського періоду 

розвитку Буковини, також розглянутий Сандуляком І., який виділяє праці 

І. Балтечяну, В. Бенецяну, І. Бістрічану. Р. Бужори, Ґ. Бурґеле, В. Ґріґоровича, 

К. Должана, Т. Луческу, І. Малінаша, К. Міхайлеску, С. Релі, І. Сіміонеску, 

Г. Піддубного, І. Пітікаріу, Х. Слобозяну та ін. Істотною відмінністю праць 

цього періоду є те, що «у більшості з них по визначеній проблемі є також 

матеріали, проте автори грішать твердженням, що Буковина – це лише 

„румунська земля”». [233]. 

До радянського періоду вагомим науковим доробком з цієї тематики 

відносять праці Барана В., Вакуленко Л., Винокура Н., Михайлини Л., 

Смішко М., Черниша К., Черниша О., Шовкопляса І. У своїх монографіях вони 

оприлюднили віднайдені у краї численні археологічні старожитності, що стали 

в майбутньому важливими об’єктами історико-пізнавального туризму в 

програмах регіональних туристичних маршрутів. В полі зору дослідників 

історії того часу перебувала Хотинська фортеця як туристичний об’єкт 

Чернівецької області. Ряд наукових напрацювань, що присвячені твердині на 

Дністрі, зявилися саме завдяки дослідженюю історії споруди та визначних 

подій, пов’язані з нею. Зокрема, це праці Б. Тимощука, С. Кучерявенко та 

Л. Пастух.  

В полі зору уваги українських дослідників були також інші численні 

пам’ятки природної та архітектурної спадщини території Чернівецької області, 

відомі для туристів. Ці ж пам’ятки були включені до оглядових екскурсійних 

маршрутів, що пропонуються в регіоні. У працях вчених другої половини 

ХХ ст. туристична проблематика з використанням природничих об’єктів показу 

частково висвітлена в публікаціях Л. Воропай та М. Куниці, В. Коржика та ін. 

Докладний аналіз літературних джерел, що стосуються краєзнавчої 

тематики, здійснив у дисертаційному дослідженні І.Г. Сандуляк. Зокрема, ним 

зазначено наступне: «В межах проекту, пов’язаного зі святкуванням 600-річчя 

першої писемної згадки про м. Чернівці, побачила світ низка видань, серед яких 

заслуговує на увагу і науковий нарис, присвячений історії Буковини та 
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Хотинщини – „Буковина: історичний нарис”, який належить перу колективу 

вчених – В. Ботушанського, О. Добржанського, Ю. Макара, О. Масана, 

Л. Михайлини та ін. Про історію Хотина й Хотинської фортеці йдеться в праці 

О. Комарницького та С. Комарницького. Значний масив відповідної інформації 

міститься у колективній монографії О. Добржанського, Ю. Макара та 

О. Масана “Хотинщина: історичний нарис” [112]. Привертають також увагу 

праці краєзнавця І. Снігура “Чернівці і Чернівчани” [241] та “Мої мандрівки по 

Буковині”. Ф. Чев’юк та В. Захарчук у своїй монографії висвітлюють роботу 

багатьох торговельно-розважальних закладів Буковини у австрійський період. 

Відомий буковинський історик та краєзнавець І. Чеховський у книгах “Чернівці 

– ковчег під вітрилами толерантності” [284] і “Прогулянка Чернівцями та 

Буковиною” [283] помістив чимало довідково-ілюстративного матеріалу, 

котрий висвітлює життя міста в різні історичні епохи. Релігійні аспекти 

висвітлені у статті М. Чучка “Дерев’яні церкви Чернівців”. В усіх означених 

публікаціях є матеріали, які тою чи іншою мірою стосуються розвитку на 

Буковині туризму. Маловідомі свідчення про туристичну галузь в краї 

містяться у колективній праці „Чернівці” під редакцією буковинознавця 

В. Ботушанського. Зокрема, в розділі „Місто в часи австрійського правління” у 

згадуваній колективній монографії про Чернівці, також фігурує інформація про 

місцеві туристичні об’єкти» [233]. 

З означеного вище зробимо висновок, що в різні періоди різні автори у 

наукових доробках приділили також увагу розвитку туризму та стану 

туристичних об’єктів на Буковині та загалом території Чернівецької області. 

Також ґрунтовною працею вже XXI-го століття стало дисертаційне 

дослідження І.Г. Сандуляка про розвиток туризму на Буковині у другій 

половині XIX – 80-х рр. XX ст [233].  

Туристів до регіону приваюлювали насамперед природна краса, екзотичні 

об’єкти, комфортний та зручний ландшафт, що сформували комплекс 

передумов зародження і становлення туризму. Важивим чинником стала 

бальнеологічна складова, пов’язана зі специфічними умовами формування 
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лікувальних вод гірської та передгірної зони Карпат. Окрів природних 

передумов розвитку туризму на Буковині, слід зупинитися на історичних. Сюди 

слід віднести такі артефакти, як пам’ятки історії, археології, архітектури, 

монументи, меморіальні комплекси та музеї.  

Важливим історичним чинником розвитку туризму на Буковині став 

також розвиток туристичної інфраструктури. Сприятливим періодом був 

австрійський. В цей час формувалася мережа шляхів сполучення, постоялих 

дворів, готелів та корчм з пристойним обслуговуванням та помірними цінами. 

Ще туристів приваблювала можливість полювання на птахів та дичину у 

буковинських лісах. Дослідником туризму того часового періоду 

Сандуляком І. Г. зазначено: «Упродовж другої половини ХІХ ст. тенденції 

щодо формування сприятливих умов для розвитку туристського дозвілля на 

Буковині значно розширюються. Означений процес поступово переходить під 

контроль та сприяння з боку австрійської адміністрації й ряду комерційних 

структур, зацікавлених в активізації туристичної галузі, яка переживала на межі 

ХІХ–ХХ ст. процес своєрідного конституювання (на державному рівні) і 

організаційного становлення. Суттєві кроки в реалізації програми розвитку 

сфери туристичних послуг особливо помітними стають в останній чверті ХІХ – 

на початку ХХ ст. Це підтверджується значною кількістю відповідної 

документації, появою туристичних довідників, рекламних оголошень і 

повідомлень про можливість комфортного відпочинку на Буковині, в листах 

багатьох видатних діячів країн Європи тощо» [233]. 

Діяльність курортних закладів в регіоні ще на стадії становлення 

передбачала одним із напрямків рекомендованих послуг розробку оздоровчо- 

туристичних прогулянок (теренкурів), часто екскурсійно-розважального 

спрямування. 

Кращі умови для розвитку бальнеології в цей час сформувалися в межах 

Південної Буковини. У згаданій раніше праці зазначено: «Протягом ХІХ ст. в 

межах Дорни-Ватри було відкрито 19 джерел з мінерально-лікувальною водою. 

У 1854 р. бальнеологічні курорти працювали у літній період в селах Лопушна, 
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Якобени, Дорна-Ватра, Дорна-Кандрени та ін. Зазначимо, що в Лопушну їздили 

на відпочинок здебільшого жителі з довколишніх населених пунктів, а в саму 

Дорну-Ватру, Дорну-Кандрени та Якобени приїздили на лікування, відпочинок 

й туристичну програму не лише буковинці, але й жителі інших провінцій» 

[233]. 

Закладами розміщення й харчування в період другої половини XIX 

століття найкраще було забезпечене головне місто Буковини Чернівці. З-поміж 

відомих чернівецьких ресторанів кінця ХІХ – початку ХХ ст. виділялися 

ресторани в готелях «Belle Vue» (Прекрасний вид) і «Zum Sehwarzen Adler» 

(Під чорним орлом). Ресторани також функціонували в етнічних Народних 

домах: Єврейському, Німецькому, Польському, Румунському та Українському, 

в приміщенні Музичного товариства. Популярними закладами харчування були 

так звані сади-ресторани, один з яких функціонував на височині Гьобельса, 

інший у Народному саду. 

Ряд закладів розміщення та харчування розташовувалися і в інших 

населених пунктах курортно-туристичної спеціалізаці, зокрема в Усть-Путилі 

подорожуючими та туристам пропонувалися невеличкі ресторани, пивниці, 

винні погреби та садові кегельбани. 

До послуг мандрівникам і відпочиваючим пропонувался дрібні нічні 

кав’ярні. Найбільше їх було у Чернівцях, достатньо також у інших містах 

Буковини: Вижниці, Ватра-Дорні, Кимпулунзі, Радівцях, Сереті, Солці, 

Сторожинці, Сучаві. Вважається, що першою та найвишуканішою кав’ярнею 

Чернівців того часу був заклад «Габсбург», що відкрився у 1788 р. в будівлі 

«Три корони». На початку ХХ ст. увагу туристів привертали комфортні кафе 

«Венеція» та «Європа», ресторанний заклад готелю «Париж» в центрі міста. 

Подорожуючі залізницею в межах Буковини зазвичай користувалися кафе-

ресторанами на великих вокзалах. 

У розвитку туризму важливе значення завжди мали готелі та інші заклади 

розміщення. Як зазначає І. Сандуляк у вже згаданій його праці: «У другій 

половині ХІХ ст. в Чернівцях з’явилися комфортабельні для свого часу готелі, 
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зокрема „Золотий лев”, „Під чорним орлом”, „Централь”, „Кронпринц”, 

„Брістоль”. У невеликих містах та курортах краю для туристів та гостей із 

середнім рівнем статків існували окремі готелі, постоялі двори, які 

орієнтувались на менш заможних клієнтів» [233].  

Розвиток шляхів сполучення того часу набув небачених раніше темпів. 

Особливо в регіонах, що спеціалізувалися на бальнеологічній рекреації. В 

напрямку поліпшення шляхового сполучення на Буковині вагомим кроком була 

реконструкція місцевих доріг та зведення мостів через річки за час 

адміністративної діяльності генерал-майора Г. фон Сплені (1774–1778 рр.) 

[233]. Від 1 вересня 1866 р. Чернівці отримали залізничне сполучення зі 

Львовом. Це дало новий поштовх відвідуванню буковинських теренів 

мандрівниками з інших регіонів Австро-Угорщини та іноземних держав. Вже 

невдовзі сформувалася мережа місцевих залізничних колій, яка на початку 

ХХ ст. задовільняла потреби подорожуючих. Це сприяло зростанню 

туристичних потоків до ряду курортних поселень Буковини, як Північної, так і 

Південної. На жаль, значна частина цих шляхів перестала функціонувати із 

середини XX століття внаслідок кардинальних геополітичних змін. Згадки про 

потяг «Селятин – Париж», який доставляв любителів санаторного відпочинку з 

провідних столиць європейських держав до відомого на той час курорту, 

залишився лише в архівних джерелах та історичній пам’яті старожилів.  

З кінця 80-х рр. ХІХ ст. почали ширше використовуватись в туристичних 

маршрутах водні шляхи. Для сплавів пропонувалися найбільш повноводні 

буковинські ріки – Прут, Черемош, Путилівка, Золота Бистриця. Ці ріки й зараз 

є традиційними артеріями організації рафтингу. 

Отже, на розвиток туризму другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

істотною мірою вплинула вдосконалена система комунікацій і засобів 

пересування: розширення мережі шляхів сполучення (особливо залізничної), 

вдосконалення й диверсифікація видів транспорту. Все це сприяло розвитку 

подорожей і туризму в регіоні. 



227 
 

Питанням окремого розгляду є транспорт на внутрішніх маршрутах 

перевезень, про що згадується у працях істориків: «У Чернівцях першим 

транспортним засобом, що з’явився на маршрутах міста у 1838 р., були фіакри. 

В 60-х рр. ХІХ ст. цей вид транспорту поширився і став масовішим у зв’язку із 

необхідністю перевезення великої кількості пасажирів, зокрема й туристів від і 

до залізничних вокзалів, на прогулянки в різні пори року до околиць міста й 

теренами краю. Поява на Буковині першого автобуса припадає на 14 липня 

1914 р. Він з’явився на маршруті між курортними містечками Дорна-Ватра та 

Бистриця. З січня 1914 р. в Чернівцях з’явилися перші автомобілі-таксі, 

послугами яких могли скористатися місцеві жителі, туристи і гості міста» [233]. 

Питання організації харчування та дозвілля з кінця ХІХ ст. зазнало крім 

кількісних, ще й якісних змін. Насамперед це стосувалося відповідності до 

європейських вимог. Закономірно, що Буковина перетворилася у туристично 

привабливий і перспективний регіон з комплексом різноманітних послуг для 

учасників подорожей як для індивідуального, так і сімейного відпочинку. 

Щодо розвитку туризму на Буковині у складі Румунії, то слід зупинитися 

окремо на кількох аспектах. Насамперед, загальний економічний розвиток та 

істотне зростання попиту саме на туристичне обслуговування в усій Європі, в 

тому числі й Румунії у 20-30-ті рр. ХХ ст., сприяли підвищенняю якості 

обслуговування клієнтів. Це було також однією з умов королівського уряду. 

Посилаючись на архівні матеріали, Сандуляк І.Г. зазначає: «в наказі Кабінету 

міністрів і Міністерства внутрішніх справ Румунії про порядок організації 

туризму в королівстві від 20 червня 1933 р., адресованому префекту м. 

Чернівці, йшлося про «необхідність покращення роботи туристичної галузі. В 

іншому циркулярі міністерства від 21 червня 1933 р. йшлося про те, що міський 

примар зобов’язаний довести до відома керівників усіх державних установ та 

приватних фірм Чернівців, які мали відношення до сфери туризму, низку 

спеціальних інструкцій, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури. 

Передусім це стосувалося якості й вартості послуг для туристів» [233].  
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Саме в цей період зростає кількість туристичних агенцій та бюро. Відомо, 

що в межах Чернівців протягом 20-х рр. ХХ ст. функціонувало близько двох 

десятків державних та приватних туристичних фірм: «Cunard White Star», 

«Europe», «Hamag», «Hamburg-America Linie», «Italia», «Morgenblat», «Wagons-

Lits Cook» та ін. Туристичними бюро володіли також банки, редакції газет, 

товариства, державні установи, зокрема «Allgemaine Zeitung» («Загальна 

газета»), «Бюро подорожей Буковинської каси заощаджень» («Cassa de 

Economie»), інших організаці]. Сандуляком І. виділено ряд: «приватних фірм, 

які спеціалізувалися на проведенні екзотичних видів екскурсій та мандрівок і 

користувалися визнанням у клієнтів, найбільш відомими були агенції 

Рейнхарда Сейднера, Артура Сондермінґа, Адольфа Ґрасса, Адольфа Рудика, 

"Європа-Румунія”, „Sarnia”, „Transit”» [233]. Для бажаючих подорожувати 

морськими чи океанічними акваторіями в Чернівцях можна було придбати 

квиток на теплохід чи навіть круїзну мандрівку. Попит мала туристична агенція 

«Норддойчер Лойд». 

Цей період позначений розробкою та впровадженням заміських 

туристично-рекреаційних маршрутів на захід та схід від самого міста. 

Маршрути ці прокладалися по особливо привабливих лісових мальовничих 

місцевостях та включали відвідування унікальних історичних та архітектурних 

місць. Зокрема, Цецинський маршрут з відвідуванням залишків фортеці чи 

маршрут урочищем Гореча з оглядом церкви Різдва Пресвятої Богородиці 

1767 р. та православного чоловічого монастиря чи екскурсійний маршрут з 

Чернівців до с. Чорнівка через містечко Садгора з оглядом палацу-резиденції 

хасидів, садиби барона Мустяци, старовинного маєтку відомої родини 

Гурмузакі.  

Популярним напрямком мандрівництва на Буковині був активний туризм. 

Любителям гірських подорожей туристичні бюро Буковини пропонували 

екскурсію з Чернівців до Вижниці. Для цього можна було скористатися 

залізничним сполученням. Завдяки створенню цього туристичного напрямку 

Вижниця розвинулася як одна з найбільших рекреаційних зон Буковини.  
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Саме в міжвоєнний період в краю отримав поштовх розвиток активних 

видів туризму. У праці Сандуляка І.Г. зазначено: «Пішохідні екскурсії 

тривалістю п’ять днів проводилися за такими маршрутами: Вижниця – Усть-

Путила (40 км); Усть-Путила – Яблуниця (27 км); Яблуниця – Шлюз Марії (22 

км); Шлюз Марії – Устя Жупани (21 км); Устя Жупани – Присліб. Останній 

маршрут можна було перервати. Однак туристи у більшості випадків 

продовжували рухатися далі, до гори Томнатик (1483 м) та вершини Бобейка 

(1380 м). Звідти вони прямували до Селятина, з якого діставалися потягом до 

Радівців та Дорнешть. Популярністю користувалися маршрути до полонини 

Віпчина (1448 м) та гори Гребінь (1384 м), і далі до Кимпулунгу Молдовенеск.  

 Найбільшим попитом серед різних видів туристичних маршрутів 

користувалися: історико-пізнавальний, науково-практичний, рекреаційний, 

бальнеологічний, спортивний та релігійно-паломницький. До поширених форм 

та різновидів реалізації туристичних маршрутів за часів румунської 

адміністрації можна віднести пішохідні екскурсії, мандрівки автомобілем, 

автобусом чи фіакром по місту через ліс або гірськими шляхами. Екскурсійні 

програми і гірські туристичні маршрути були популярні як серед закордонних 

туристичних груп, так і серед т.зв. внутрішніх мандрівників, тобто 

представників „національного” туризму» [233]. 

Динаміка туристичних прибуттів до Буковини та Чернівців у 20-30-х рр. 

ХХ ст. була стабільно позитивною. Найчастіше регіон відвідували організовані 

групи туристів з Франції, Італії та Німеччини. Найбільш відвідуваними містами 

Буковини були Чернівці, Сучава, Ватра-Дорней, Кимпулунґул-Молдовенеск. 

Сприяли тому ряд природних, історико-архітектурних, культурно-мистецьких 

пам’яток, санаторно-курортних та оздоровчо-рекреаційних комплексів.  

Загалом за час, коли Буковина входила до складу Румунії (1918–1940 і 

1941–1944 рр.) докладено багато організаційних зусиль з боку органів 

центральної та місцевої влади, що дало можливість покращити якість 

туристичних послуг. Цей період також відзначався жорстким фінансово-

юридичним контролем за діяльністю закладів туристичної сфери краю. А 
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туризм на законодавчому рівні був визначений як пріоритетом економічного 

розвитку.  

Після встановлення в Чернівецькій області в 1940 р. радянської влади і її 

відновлення 1944 р. розвиток туризму відбувався вже на інших засадах 

(майнових, організаційних та ідеологічних). На часі були інші першочергові 

питання, зокрема відбудова зруйнованого господарства та встановлення 

ідеологічної стабільності. А вже впродовж 50-80-х рр. ХХ ст. почалася 

реорганізація та подальший розвиток туристичної інфраструктури. 

Розвиткові туризму був наданий особливий статус – ідеологічний. Саме в 

цей час в країні СРСР сформувалася концепція масового профспілкового 

туризму, що базувався на існуючій мережі туристичних маршрутів. Не стала 

винятком і територія Чернівецької області. Існуючі інфраструктурні заклади 

(переважно великої місткості) реорганізовувалися, також створювалися нові 

багатомістні з мінімальним набором зручностей (туристичні бази та притулки), 

що розташовувалися на екскурсійно-туристичних маршрутах. Це сприяло 

розвитку та розширенню галузі туризму. Туризм стає соціально доступним, 

особливо для молоді.  

На цей час припадає також реорганізація та створення ряду музеїв у 

регіоні: обласні краєзнавчий, народної архітектури і побуту, художній, 

літературно-меморіальні музеї-садиби.  

Отже, туризм в регіоні за часів радянського періоду зазнав ряду 

трансформацій, що було неминучим наслідком геополітичних та соціально-

економічних зрушень. Головними трендами туризму цього періоду стали 

масовість, ідеологізованість, соціальна доступність. Водночас головними 

функціями туризму на усіх розглянутих історичних етапах залишалися 

пізнавальна, світоглядна, культурна та комунікативна. 
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4.1.3. Етнокультурні чинники транскордонного туризму  

 

Буковина як етнокультурний колоритний регіон Європи є цікавим з точки 

зорру формування в умовах певної територіальної відособленості. Вже раніше в 

наших попередніх розвідках було відмічено таке: «Упродовж віків 

поглиблювалась самобутність цього краю та її мешканців, які, зберігаючи 

загальноукраїнські та загальнорумунські національні цінності, мали свою 

локальну спільність і відмінність від сусідів у мові, побуті, традиціях, 

матеріальній і духовній спадщині. Буковинці відомі унікальною культурою, 

самобутніми традиціями, що разом з неповторною красою природи може 

зробити Буковину однією з найпривабливіших туристичних територій для 

транскордонного туризму» [31]. 

Національно-етнокультурні особливості регіону проявляються у 

своєрідному етнокультурному феномені. Крім української культури, тут 

збереглися австрійська російська, вірменська, молдавська, польська, румунська, 

відбувся синтез культурних традицій. Це забезпечує незаперечні переваги при 

формуванні економічних та культурних відносин із відповідними країнами. 

Навіть на початку ХХІ століття вражає гармонія традиційного способу 

життя і природи на переважній частині території Буковини. Що надає 

буковинському культурному ландшафту неповторних рис. Регіон слід вважати 

етнографічною перлиною Європи. Це, в свою чергу, заслуговує на стабільно 

високий інтерес з точки зору транскордонного туризму і як туристична 

дестинація. Зокрема: «туристів і гостей приваблює матеріальна культура краю, 

що виявляється в неповторних витворах дерев’яної народної архітектури, 

відомих у всьому світі виробах ужиткового мистецтва» [37, с.155].  

Впродовж останніх років, як нами вже було зазачено у згаданій раніше 

публікації: «спостерігається пожвавлення інтересу до Буковини як осередку 

етнографічного туризму, що стає можливим завдяки культурним комунікаціям. 

У регіоні зростає кількість (і якість) довідково-рекламної продукції та 

публікацій з туристичної тематики, значною мірою ініційованих завдяки 
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впровадженню транскордонних українсько-румунських проектів за фінансової 

підтримки Євросоюзу» [31, с.37]. Це проекти «Спільна культурна спадщина» 

[29], «ROUA Bucovinei (Roots, People, Unity, Attractions – культурне коріння, 

люди і місця, єдність традицій, природні туристичні атракції Буковини)» [323], 

«Info Bucovina (Розвиток туристичної індустрії в транскордонному контексті», 

«Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на 

Буковині». Популярними стають етнографічні свята й фестивалі за участі 

представників багатьох європейських країн.  

Виявлення та популяризація етнокультурних ресурсів Буковини, на нашу 

думку, є: «передумовою успішної туристичної діяльності. Враховуючи все 

більший інтерес світової громади до принципів екологічності та сталого 

розвитку територій, вважаємо етнографічний туризм вдалим втіленням нової 

концепції трьох трьох „L” („Landscape – Lore – Leisure”) – ландшафт, традиції, 

дозвілля, що прийшла на зміну концепції трьох „S” („Sun – Sea – Sand”) – 

сонце, море, пісок. Хоча нова концепція передбачає використання переважно 

природних туристичних ресурсів, не остання роль тут належить традиціям та їх 

адаптацією до сучасної туристичної індустрії у формі анімаційних програм» 

[31]. 

Туристсько-етнографічні можливості Буковини є важливою передумовою 

транскордонного туризму. Тому виявлення й співставлення центрів народних 

промислів, традиційних фестивалів і свят, етнографічних музеїв чи зразків 

унікальної буковинської архітектури по обидва боки кордону є вагомим кроком 

до створення маршрутів транскордонного туризму. Етнокультурний туризм, як 

подорож з метою ознайомлення і пізнання особливого культурного середовища 

з його етнокультурними особливостями – традиціями, ремеслами, побутом, 

культурою має зайняти гідне місце з-поміж інших видів пізнавального туризму. 

Буковина розташована на транскордонній території двох держав: України 

(Північна) та Румунії (Південна). Цей поліетнічний регіон має багатовічну 

спільну історію. Щедра культурна спадщина формує передумови щодо 
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облаштування тут етнотуристичних маршрутів, до яких залучатимуться музеї, 

центри народних промислів, місця проведення етнічних свят та фестивалів. 

Музеї. Важлива роль у презентації культурно-етнічних надбань краю 

належить музеям, де зберігаються пам’ятки історії, природничо-етнографічні, 

меморіальні та інші колекції, артефакти матеріальної й духовної культури 

місцевого населення [9].  

З позицій транскордонного етнокультурного туризму серед усіх типів і 

профілів музеїв найбільш придатні: 

 музеї історичного профілю; 

  краєзнавчі музеї; 

  музеї художнього профілю; 

  меморіальні музеї; 

  музеї на громадських засадах (народні або приватні музеї). 

В Чернівецькій області до музеїв історичного профілю належить Музей 

буковинської діаспори в Чернівцях. Це перший в Україні музей діаспори, фонди 

якого нині налічують близько 4 тис. експонатів. Експонуються фотографії 

перших буковинців-емігрантів, побутові та ужиткові речі буковинців, зразки 

одягу жителів Буковини тогочасного періоду. 

У Південній Буковині (Сучавському повіті) відомі історичні музеї Сучави 

і Сірета. Популярні та історико-архітектурні комплекси (музеї архітектури і 

побуту), які створюють у будівлях, що складають історичну чи художню 

цінність, є визначними історико-культурними пам’ятками, або являють собою 

архітектурно-ландшафтний комплекс пам’яток народного будівництва. 

Яскравими представниками даного виду музеїв слугує і Чернівецький скансен – 

обласний державний музей народної архітектури та побуту. У Південній 

Буковині до цієї категорії належить Сучавський музей буковинського села.  

До етнотуристичних маршрутів активно залучаються Чернівецький 

краєзнавчий музей, Чернівецький обласний художній музей та музей коледжу 

прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка (м. Вижниця).  
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Аналіз музеїв Південної Буковини був зроблений нами раніше. З’ясовано, 

що «найчисельнішими є етнографічні музеї, зокрема Сучавський 

етнографічний музей «Hanul Domnesc», розташований у найдавнішій 

громадській споруді міста (початку XVII ст.); Музей народних звичаїв Буковини 

(м. Гура-Гуморалуй), Музей мистецтва дерева (м. Кимполунг-Молдавенеск); 

Етнографічний музей м. Ватра-Дорней, розташований у приміщенні міської 

ратуші (1897 р.)» [31].  

З погляду етнотуризму цікаві меморіальні музеї Буковини, доповнені 

пам’ятками народного побуту та ужиткового мистецтва. Як зазначено в нашій 

публікації: «у більшості випадків меморіальні музеї являють собою також 

історично-архітектурну цінність. Найпопулярніші з них у Північній Буковині: 

музей-садиба Юрія Федьковича в смт. Путила, музей-садиба Івана Миколайчука 

в с. Чортория Кіцманського району, музей-садиба Ольги Кобилянської в 

с. Димка Глибоцького району, музей Лук’яна Кобилиці в с. Сергії Путильського 

району, музей Григорія Гараса у м. Вашківці та музей Ксенії Колотило в 

с. Підзахаричі Чернівецької області. У Чернівцях заслуговують уваги музеї 

Юрія Федьковича та Володимира Івасюка» [37, с.156]. 

У одній з попередніх наших розвідок було з’ясовано наступне: «У 

Південній Буковині популярні серед туристів музеї-садиби: «Чіпріан 

Порумбеску» (відомий румунський композитор) у с. Ступка Сучавського 

повіту; Етнографічний музей «Самуїл та Єудженія Іонец» (м. Редеуць); 

меморіальний будинок «Савета Котрубаш» (м. Солка), меморіальний будинок 

«Михаїл Садовяну» та музей Іона Іримеску, художника та скульптора 

(м. Фелтічень)» [37, с.156].  

Значну роль відіграють музеї на громадських засадах. У Путильському 

районі таким об’єктом на пізнавальних туристичних маршрутах став музей 

етнографії та краєзнавства Гуцульщини, який почав функціонувати з кінця 

80-х років ХХ століття в с. Підзахаричі Путильського району Чернівецької 

області. В його експозиціях представлені найрізноманітніші зразки народного 
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одягу та побутові речі гуцулів Буковини, які завжди з цікавістю оглядаються 

туристами. 

Музей гончарства в с. Коболчин Сокирянського району заснований 

спадковим гончаром, заслуженим працівником культури України Іваном 

Гончаром. Це єдиний в регіоні музей такого профілю. Село Коболчин відоме як 

центр гончарства на Буковині. Розквіту гончарна справа досягла на рубежі ХІХ-

ХХ століть, коли в одному селі проживало понад 260 гончарів. Музей 

гончарства стане діючим центром вивчення гончарної справи. Тут можна буде 

подивитися, як народжується гончарний виріб. У музеї зібрано понад півтисячі 

експонатів гончарного мистецтва ХІХ – початку ХХ століть. 

Багатством експонатів вражають музей історії села Старий Вовчинець 

(зібрано незвичайну колекцію із 5000 писанок, предмети домашнього вжитку, 

палеонтологічні знахідни, знайдені на околиці села), музей археології та 

етнографії (с. Опришени), що в Глибоцькому районі. Зазначені музеї мають 

особливу цінність для туризму, бо розташовані в прикордонній українсько-

румунській території. 

Музеї створюють також у приватних туристичних садибах. Прикладом 

такого музею є садиба «Лекече» у Вижницькому районі, де цікава етнографічна 

експозиція створена в приватній туристичній садибі. Тут в окремих кімнатах 

виставлені старовинні ужиткові речі та народний одяг буковинських гуцулів, 

багато експонатів знаходяться у фондах садиби і в майбутньому господарі 

планують розширити експозицію. 

Не виклакає заперечень наступний висновок: «музеї різного профілю і 

типів, у яких представлено експозиції, що становлять інтерес з етнокультурного 

погляду, є перспективними об’єктами і центрами пізнавального етнографічного 

туризму як для вітчизняних, так і закордонних туристів, і повинні залучатися до 

організації комплексних і цільових маршрутів» [9]. 

Центри народних ремесел. В осонові народного мистецтва Буковини – 

споконвічні традиці, що втілилися в різних видах ремесел. Про це вже раніше 

йшлося в ряді наших публікацій: «найпоширенішим видом декоративно-
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вжиткового мистецтва на Буковині залишається вишивка з визнаними центрами 

в м. Вижниця, с. Виженка, с. Підзахаричі (Чернівецька область) та Монастир 

Гумор (Сучавський повіт). Різьблення та інкрустація по дереву є традиційними 

в м. Вижниця, с. Виженка, смт. Путила, с. Підзахаричі Північної Буковини та 

містах Сучава, Фалтічень, Пояна, Мікулуй, Кимпулунг (Сучавський повіт 

Румунії). Традиції буковинського ткацтва та килимарства підтримуються в 

м. Вижниця, с. Виженка, смт. Путила, с. Підзахаричі (Північна Буковина) та 

Монастирі Гумор (Південна Буковина). Регіональні особливості писанкарства 

збережено в селах Виженка, Мілієве, Підзахаричі, Розтоки, Старий Вовчинець, 

Банилів-Підгірний (Північна Буковина) та Палтіна, Бродіна, Ізвоареле Сучавей 

(Південна Буковина). Традиції лозоплетіння розвивають у м. Чернівці, а в 

містах Редеуць та Марджіня (Румунія) виготовляють емальовану чорну 

кераміку. Традиційні ремесла останнім часом популяризують у вигляді 

майстер-класів, що активно впроваджують до програм фестивальних заходів» 

[31]. 

Традиції та свята, фестивалі. У одній з наших попередніх праць 

зазначено: «духовно-культурна життєдіяльність мешканців Буковини 

ґрунтується на неперервності традицій і тісно пов’язана з системою релігійних 

вірувань. Найбільше буковинці люблять Різдво, Великдень, Василія (Новий рік 

за старим стилем), храмові свята, літні релігійні свята – Юрія, Івана Купала, 

Петра і Павла, з якими пов’язані і вихід на полонини, сходження на вершини. 

Саме ці релігійні свята мають багато рис давніх вірувань буковинців, відблисків 

їхнього традиційного укладу життя» [9]. 

Обряди та звичаї представники Північної Буковини внесли у колоритні 

загальновизнані свята – «Андріївські вечорниці», «Від Різдва до Йордана», 

«Полонинська ватра», «Шовкова косиця», Гуцульський фестиваль, 

«Захарецький Гарчик», «Обнова-фест», «Буковинські зустрічі», «Букова віть».  

Південна Буковина має також багаторічний досвід проведення обрядових 

свят та фестивалів. З-поміж них найпомітніші «У годині коляди», «За 

прадідівською традицією», «Біля ялинки», етно-фольклорний фестиваль 
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«Пастуший аркан» (м. Редеуць), національний ярмарок гончарів та фестиваль 

середньовічного мистецтва (м. Сучава), фестиваль писанок та фестиваль 

форелі (с. Чокенєшть), свято міст Редеуць, Солка, Сучава [31].  

Тривала історія у фестивалю «Буковинські зустрічі». Його проводять з 

1989 року на день міста Чернівці за участі творчих колективів з України, 

Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини, Словаччини. В цих країнах також 

відбуваються фестивальні заходи: у Румунії – в м. Кимпулунг Молдавенеск, 

Ватра Дорней, Сучава. 

З’ясовано, що «уперше ідея проведення фольклорного фестивалю 

«Буковинські зустрічі» зародилася в середовищі польських емігрантів з 

Буковини, що компактно проживають у Пільському повіті, і пов’язана з 

діяльністю колективу «Ястров’яци». Цей творчий колектив культивує 

буковинські традиції. Перелік учасників фестивалю та їх представленість 

постійно розширювалися. До участі залучаються всі національні громади, що 

проживають на Буковині. Як зазначено в одній із наших попередніх статей: «до 

українських, польських і румунських груп приєдналися євреї, німці, угорці, 

словаки, росіяни, а з ініціативи художнього керівника фестивалю пана Збігнева 

Ковальського фестиваль поширився на Румунію, Угорщину, Словаччину» [31].  

«Буковинські зустрічі» – це приклад потужної міжкультурної комунікації, 

не тільки презентація фольклору, мультинаціональної культури, а також 

намагання активного творення духу Буковини – «Європи в мініатюрі», що 

упродовж багатьох поколінь формувався і залучався до загальноєвропейської 

цивілізаційної скарбниці, вагомим шансом міжлюдського порозуміння і 

взаємного пізнання народів. 

Упродовж 2008-2010 років у Чернівецькій області проводиться 

Міжнародний фестиваль національних культур «Букова віть». Він зібрав на 

Буковині танцювальні, співочі колективи з Німеччини, Польщі, Румунії, 

Молдови, Болгарії. Крім цього, свої творчі здобутки на «Буковій віті» 

представляли учасники з різних регіонів України – Одеської, 

Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Сумської областей та 
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Автономної Республіки Крим. Під час фестивалю можна було побачити народні 

костюми Буковини, регіонів України та Європи, твори декоративно-прикладної 

творчості та народних ремесел, взяти участь у майстер-класах з хореографії та 

народної вишивки, відвідати районні «містечка» народних традицій та звичаїв. 

З 2008-го року в чернівецькому музеї народної архітектури та побуту 

відбувається молодіжний етнодуховний фестиваль «Обнова». На фестивалі 

проводяться майстер-класи з гончарства, лозоплетіння, ткацтва, відбуваються 

концерти фольклорної та рок-музики.  

Фестивалі, які відбуваються на Буковині, на наше переконання, 

демонструють яскраво виражену мультіетнічність регіону, якнайкраще 

відображають збереженість прадавніх традицій та обрядів. Це дає змогу 

урізноманітнити місцевий ринок туристичних послуг новим, якісним 

турпродуктом. Залучення до туристичних маршрутів місць проведення 

етнічних свят та фестивалів покращуватиме туристичну інфраструктуру 

регіону, роблячи його привабливішим транскордонним регіоном. 

Для розвитку туризму як перспективного транскордонного напряму та 

галузі економіки Буковини необхіден пошук різноманітних засобів 

зацікавлення і приваблювання рекреантів, одним із них етнографічний туризм. 

Він набуває з кожним роком усе більшої популярності. Саме його обєкти – 

історичні й етнографічні музеї, центри традиційних ремесел, фестивалі й 

етнографічні свята – важливі чинники створення наукового підґрунтя 

національно-культурному відродженню й розвитку Карпатського регіону та 

Буковини, ефективними засобами збереження його культурно-історичної 

спадщини та розвитку транскордонного туризму. 

 

4.1.4. Природні чинники транскордонного туризму 

 

Чернівецька область характеризується сприятливими кліматичними 

умовами, високим природно-рекреаційним та курортним потенціалом, що 

багато в чому визначає соціально-економічний профіль краю, його 
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привабливість і для українських туристів, і для іноземців. Рекреаційно-

туристичний потенціал регіону відзначається наявністю різноманітних 

ресурсів: кліматичних, мінералогічних, ландшафтних водних, флористичних та 

фауністичних, які забезпечують лікування, відпочинок, пізнання. 

Іншими перевагами області є невелика площа території, а це дає змогу 

влаштовувати 1-2-денні туристичні поїздки з урахуванням виїзду до сусідніх 

областей. Відносно сприятливий екостан створює позитивні передумови для 

розвитку спортивно-оздоровчого та відновлювального туризму. Цьому сприяє 

відносно незначне забруднення унаслідок Чорнобильської катастрофи, 

діяльності підприємств промисловості та найменша кількість викидів 

шкідливих речовин у повітря з-поміж областей України.  

Хоч територія області невелика, однак за різноманітністю природних 

умов і їх концентрацією вона не має рівних в Україні. Чернівецька область 

чітко поділяється на три природних регіони. Дністерсько-Прутське рівнинно-

горбисте лісостепове межиріччя (50% площі, середня висота 230 м над 

рівнем моря), первісно лісо-лучне горбисто-грядове Передгір’я (34 %, 

350 м н.р.м.) та лісові Буковинські Карпати (16 %, 900 м н.р.м.). Така 

східчастість визначається розміщенням краю на стику двох великих 

тектонічних структур – Східно-Європейської платформи, яка своєю південно-

західною окраїною – Волино-Подільською плитою занурюється у передгірний 

прогин і переходить у Карпатську складчасту геосинкліналь. Завдяки цьому 

Дністерсько-Прутське межиріччя разом з лівобережною частиною Чернівців 

належить до Східно-Європейської рівнинної країни, а все інше з правого берега 

Прута і основна частина обласного центру – до Карпатської гірсько-складчастої 

країни. Природна диференціація відчувається і при пересуванні із заходу на 

схід, по мірі наростання континентальності клімату. Накладання цих 

кліматичних відмінностей на рельєфні створює барвистий спектр 

різноманітності природних умов. 
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Геологічна будова і рельєф 

Дністерсько-Прутське межиріччя можна вважати рівнинним лише за 

певних припущень. Найнижча точка – 69 метрів над рівнем моря – знаходиться 

у руслі Дністра на крайньому сході області. А неподалік, над каньйоном долини 

цієї ріки, висоти сягають 300 метрів. У середній частині межиріччя підноситься 

вал Хотинської височини, найвища вершина якої гора Бердо (515 м) водночас є 

й найвищою точкою усієї Східно-Європейської, або Руської, рівнини. 

В цілому, рельєф Дністерсько-Прутського межиріччя прямий, тобто 

позитивним тектонічним структурам відповідають підвищення, від’ємним – 

пониження. Давні відклади – архейського часу, палеозою (кембрійські, 

ордовицькі, силурійські), мезозою (крейда) відслонюються лише у днищі та 

бортах Дністерського каньйону і поступово занурюються у південно-західному 

напрямку під молодші неогенові, плейстоценові та голоценові відклади 

території самого межиріччя. З-поміж них важливе рельєфоутворююче значення 

відіграють гіпсоангідрити тортонського часу неогену, що поширені у північній 

смузі Кіцманського, Заставнівського і Хотинськоо районів, східній частині 

Новоселицького. Завдяки їх досить швидкій розчинності тут сформувався 

класичний карстовий рельєф з численними лійками, провалами, підземними 

порожнинами-печерами. Поверхня Хотинської височини завдяки бронюючій 

ролі вапняковистих пісковиків зберегла реліктові риси давнього рівнинного 

рельєфу з поодинокими карстовими западинами. У східній частині межиріччя 

загально платоподібні краєвиди довкілля несподівано збурюють стрімкі 

екзотично гострі горби розірваного на окремі ділянки – острівці Товтрового 

пасма – відпрепарованих решток коралового бар’єрного рифу колишнього 

теплого Сарматського моря. 

Передгірна Прут-Сіретська частина області є ареною суперництва 

динамічного за характером Прута та менш швидкого Сірету. Завдяки більш 

низькому заляганню русла Прута відносно Сірету – а це майже 200 метрів на 

відстані усього 20-25 кілометрів, – його праві притоки глибокими долинами 

розчленували межиріччя і своїми верхів’ями активно просуваються до Карпат. 
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Тому тут чітко виділяються дві сходинки рельєфу, на тлі яких мальовничо 

виділяється вал Чернівецької височини, симетричний Хотинській відносно 

Прута, з характерними контурами найвищих вершин Цецина (537м), Спаська 

(531) та Чортова (Дялу Дракулуй, 455м). За своєю тектонічною будовою це 

також горст. Північна частина височини вже почленована глибокими долинами 

на окремі гряди та вершини; південна ж із широкою долиною річки Глибочок 

зберігає риси давньої поверхні вирівнювання. 

Західніше вимальовуються гострі вершини Костинецького пасма з 

висотами до 480 м – повного аналога Чернівецької височини, але сильно 

зруйнованого ерозійною діяльністю приток річок Глиниці та Брусниці. З півдня 

чернівецький виднокрай оторочують масивні горби вершин Палтин – Вивіз з 

висотами до 493 м. 

Домінуюча річка підгір’я – Великий Сірет з його притокою Малим 

Сіретом. Сірет успадкував свою непомірно широку і гарно вироблену долину 

від свого західного потужного сусіда – Черемошу. Декілька сотень тисяч років 

тому Черемош разом з лівим протоком Рибницею після виходу з гір повертав на 

південний схід і омивав підніжжя Карпат. Але агресивні притоки Прута своїми 

верхівями пропиляли тераси і перехопили ці потужні річки, спрямувавши 

потоки до Прута. А величною пам’яткою колишньої водної могутності 

залишилась майже плоска реліктова Багненська прохідна долина, що біля 

Вижниці уривається стрімким 130 – метровим уступом до нинішньої долини 

уславленої річки. Проте найважливішою рисою геоморфології Підгір’я, на 

відміну від Дністерсько-Прутського межиріччя, є інверсійний рельєф, тобто, 

передгірній тектонічній западині з глибоко зануреними платформенними 

відкладам палеозою та мезозою відповідає не улоговина, а навпаки, височина. 

Завдяки активним неотектонічним висхідним рухам земної кори потужна товща 

досить пухких моласових відкладів (чергування прошарків пісків, 

слабозцементованих пісковиків, глин та вапняковистих глин – мергелів) 

виведена на денну поверхню і піддається активному руйнуванню – денудації. 

Саме тому у передгір’ї так розповсюджені водно-ерозійні процеси й зсуви. В 
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цілому, майже на половині території Буковини поширені в тій чи іншій мірі 

еродовані ґрунти, а четверту частину займають зсуви різних стадій активності, 

що ускладнює господарювання. 

Буковинські Карпати завжди є візитною карткою нашого краю. І 

найбільше природних див пов’язано з геологічною будовою. Карпати – гори 

водночас і молоді, і старі. Нинішні Карпати почали формуватись у недалекому 

минулому – неогені (20 млн. років тому) і продовжують формуватись й понині, 

оскільки сучасна альпійська фаза горотворення ще не завершилась. За своєю 

тектонічною будовою гори репрезентують класичні альпійські складчасті 

структури і складені переважно флішем – ритмічним чергуванням у різних 

пропорціях прошарків осадочних відкладів вапняків, пісковиків, алевролітів, 

аргілітів. Ці породи недостатньо стійкі, швидко руйнуються, а тому контури гір 

м’які і згладжені. Різного типу загострення у рельєфі, як-от скелі, останці, 

зубчасті гребені – пов’язані лише з локальними виходами на денну поверхню 

стійких до денудації пластів відносно щільніших порід – рифогенних вапняків, 

доломітів та пісковиків. 

Гірська система складається з декількох текто-геологічних зон. В межах 

Буковини гарно виражена смуга зовнішнього низькогір’я (хребти Куриків, 

Баньків, Смидоватий) з пересічними висотами 700-1000 м, за яким здіймається 

вал зовнішнього середньогір’я (хребти Травієн, Чіохелька, Ракова, Букова, 

Чимирна, Магура) з вершинами до 1377 м у невеличкому пасмі Довгий Грунь. 

Середню смугу займає зона внутрішнього, Путильського низькогір’я, 

найщільніше заселена і найбільш освоєна у Буковинських Карпатах; тут висоти 

800-1000 м, інколи сягають 1100 м. З південного заходу їх оторочує могутній 

вал хребта Максимець та Штивйора (вершини до 1428 м), а далі височіють 

найбільші вершини Буковини у пасмі Томнатик – гори Томнатик і Яровиця 

(1574 м). Це зона внутрішнього середньогір’я. 

На крайньому південному заході, немов би в улоговині, простягнувся 

загадковий хребет Чорний Діл з максимальними вершинами 1448 м. Його 

гострі біляві вапнякові вершини Великий та Малий Камені, Чорний Діл помітно 
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виступають над загальною поверхнею. Це крайня північно-східна окраїна 

Мармарошського кристалічного масиву, давнього ядра ще попередніх Карпат 

мезозойського віку, складеного метаморфічними сланцями, магматичними 

інтрузіями гранітів та мармуровидними вапняками й доломітами. Чорний Діл – 

це Буковинський Урал чи Бразильський щит. 

Буковинські Карпати розсічені тектонічними розломами та порушеннями. 

Загальною особливістю рельєфу гір є асиметричність хребтів. Північно-східні 

схили, як правило, стрімкіші і коротші за південно-західні. Причина у будові 

флішової зони: великі складки, що утворюють хребти, майже порівну порізані 

повздовжніми розломами на скиби, південні з яких старанно насунуті на 

північні. Флішову частину Українських Карпат ще часто називають Скибовими 

Карпатами. 

Одним з геологічних див є так звані олістоліти – кам’яні відторженці, 

складені вапняками та мармурами. Зустрічаються вони окремими 

відслоненнями: чи то у вигляді гори Кекеча, що на західній околиці смт. 

Красноїльськ, чи то у окремих брилах на схилах поблизу с. Мигове або в 

околиці с. Виженка. Уся родзинка полягає в тому, що вік цих карбонатів – 

тріасово-юрський, 135-200 млн. років тому, а вміщуються вони у 

конгломератах поляницької світи олігоцену, утворених 45-41 млн. років тому, 

тобто в 4 рази молодших. Місцеві жителі здавна випалюють з них будівельне 

вапно, а найкращі і найбільші уламки мармурових брил використовуються для 

оздоблення. Буковинські Карпати перебувають в активній тектонічній динаміці: 

рухаються блоки й скиби, розширюються та стискаються тріщини-розломи, 

просідають чималі ділянки поверхні. 

Буковина не відзначається великими запасами мінеральних корисних 

копалин стратегічного значення. Є поклади різноманітних будівельних 

матеріалів – пісковиків, вапняків, гіпсів, гравію, глин, керамічної сировини. Є 

власні енергоносії – карпатська нафта та горючі гази, які видобуваються; буре 

та кам’яне вугілля, яке видобувалось наприкінці XIX сторіччя. Є поклади 
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різноманітних руд металів – від чорних до дорогоцінних, але за своїми 

запасами вони являють скоріш наукову та пізнавальну цінність. 

Туристів насамперед приваблює екзотика. Буковина щедро обдарована 

цінними геологічними пам’ятками, геоморфологічними витворами природи – 

скелями, водоспадами (понад 100), печерами (досліджено близько 140), 

каньйонами, різного роду реліктами. Невелика за площею Буковина при таких 

перепадах висот надає унікальну можливість проглядати з однієї точки ледь не 

половину її території. З вершин передового хребта у ясну погоду видно не лише 

найвищу вершину Буковини – Яровицю, але й далекі окраїни Хотинської 

височини, а з гори Цецина, що на західній околиці обласного центру – не лише 

Карпати, але й ділянки каньйону Дністра. 

Кліматичні особливості Буковинського краю визначаються 

розміщенням його у середніх широтах і характеризуються як помірно-

континентальні. Клімат достатньо теплий і вологий, а комфортний період їх 

оптимального сполучення сягає декількох місяців – від кінця квітня й до 

початку жовтня. На регіональні кліматичні особливості значний вплив 

справляють Карпати, де гарно проявляються висотно-зональні чинники 

формування мікроклімату, а також поперечний до північно-західного 

перенесення повітряних мас вал Хотинсько-Чернівецької височини. Схід 

області більш континентальний, сухіший, а з підняттям у гори стає помітно 

суворішим. Найхолоднішім місяцем є січень, середні температури якого на 

рівнині становлять біля 5° С морозу (Чернівці), а у горах біля 7.6° С (Селятин). 

На висотах понад 1200 м середні температури опускаються нижче -10° С. Як 

правило, сильні морози з температурами нижче –15°-20° С тримаються недовго і 

трапляються лише при надходженні холодних арктичних мас повітря. 

Мінімальна зареєстрована температура повітря у Чернівцях становила – 38° С. 

Характерними для буковинської зими є часті й тривалі відлиги, у окремі 

сонячні дні січня температура підвищується до + 10° С. У середньому в січні та 

лютому в рівнинній частині області половину всіх днів становлять дні з 

відлигами, а у грудні – 2/3. За зиму сніговий покрив декілька разів може 
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зникати й заново утворюватись, а в окремі особливо теплі зими на рівнині він 

навіть не формується. 

Весна проявляється поступово і до кінця березня сніговий покрив у 

рівнинній частині практично щезає. В середньогір’ї сніг тримається довше, 

місцями під пологом лісу до кінця квітня – середини травня. Інколи при 

проривах прохолодних вологих повітряних мас з Атлантики чи 

середземноморських циклонів потужний шар снігового покриву може 

утворюватись в горах і передгір’ї навіть на початку травня, але він швидко 

щезає. У прохолодний період року атмосферні опади випадають у твердій, 

сніговій консистенції, хоча мокрий сніг і дощі є звичним елементом погоди. Ці 

особливості погоди слід враховувати при плануванні активних видів 

туристичних маршрутів. 

Літо на Буковині комфортне. Липень – найтепліший місяць року, а у 

східній частині навіть жаркий, де середньомісячні температури сягають +20.5° 

С (максимальна до +39° С). У Чернівцях він на 1° прохолодніший, а у гірському 

Селятині вони не перевищують + 15.6° С. Щодо атмосферних опадів, то 

статистично, найбільша кількість опадів припадає на липень місяць. У літні 

місяці дощі, як правило, мають зливовий характер. Наприклад, у Чернівцях 

максимально зареєстрована добова кількість опадів становила 222 мм, що 

втричі перевищує місячну норму. В горах розбіжності дещо менші, проте 

наслідки одного дощу можуть відчуватись протягом ще декількох днів за 

рахунок повторного випаровування, конденсації і неодноразового додаткового 

випадання. 

Осінь на Буковині – найкрасивіший для туристів сезон року. До середини 

жовтня ще можливі активні подорожі літнього типу з купаннями у річках, але 

надалі спостерігаються тумани, мряка, заморозки, інколи мокрий сніг із 

дощами. У середині листопада зазвичай випадає перший сніг або 

встановлюється морозна суха погода. В горах після цього з’являється порівняно 

стійкий сніговий покрив. Вертикальна, висотна поясність мікрокліматичних 

умов найяскравіше відчувається у підгір’ях, зокрема у Чернівцях, де перепад 
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висот між долиною Прута і вершиною гори Цецина становить ледь не 400 м 

[34]. 

Водні ресурси. Чернівецька область покрита густою мережею річок і 

водотоків, неоднорідних за розмірами і водністю. Із 4494 водотоків сумарною 

довжиною 7641 км постійний стік мають 3747, а решта наповнюються під час 

дощів чи танення снігів. З них 75 річок мають довжину понад 10 км. Головною 

водною артерією Буковини є Дністер (265 км в межах області), проте 

центральною вважається Прут (довжина 128 км в межах області) з найбільшим 

правим притоком Черемошем (130 км). З-поміж інших річок увагу для туристів-

водників заслуговують річка Путила (Путилка) – права притока Черемошу, а 

також Великий (довжина 100 км в межах області) та Малий (довжина 61 км) 

Сірети. За особливостями гідрографії та гідрологічного режиму всі річки краю 

можна умовно розділити на дві групи: гірські та передгірно-рівнинні. До 

першої належать Черемош (до м. Вижниці), верхів’я Великого та Малого 

Сіретів, Сучава. До другої – Прут, Черемош (від м.Вижниця до гирла), Дністер. 

Для гірських річок характерні значні градієнти падіння русел – до 10 – 12 

м/км, бурхлива швидка течія, інтенсивна бічна та глибинна ерозія, незначні 

глибини і захаращеність русел брилами каміння, особливо в місцях 

перетинання їх прошарками стійких гірських порід, наявність порогів та 

водоскидів. Гідрологічний режим відрізняється крайньою нестійкістю: після 

інтенсивних злив рівень води швидко піднімається і так само падає до 

мінімальних значень ґрунтового живлення. 

Взимку гірські річки, як правило, вкриваються льодом на доволі короткий 

час, в теплі зими льодовий покрив не утворюється взагалі. Під час сильних 

тривалих морозів на р.Черемош утворюються полії, часто двоповерхові, 

товщиною до 0.5-0.8 м, а в місцях річкових притисків навіть невеликі тороси. 

Льодоходи ніколи не набувають повального характеру і проходять поступово. 

Маючи достатньо великі градієнти падіння русла, течія їх швидка, в руслі 

звичайні пороги, перекати, мілини та глибокі плеса. Річки активно меандрують 

по заплаві, а для безпосередньо підгірних частин Сірету й Черемошу 
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характерне розгалуження русел, їх дроблення і надзвичайна динаміка. Тому 

кожного року гідрографічна ситуація зазнає відчутних змін. Ширина Прута 

коливається в межах 50-200 м, Черемошу 20-100 м, Сірету 10-50 м. 

Дністер значно відрізняється від інших рівнинних річок краю, хоча деякі 

«гірські» риси надає йому каньйонний характер долини і необхідність постійно 

пропилювати тверді скельні породи плато Волино-Подільської височини. При 

порівняно невеликих градієнтах падіння русла і ширині русла 150-250 м 

швидкість течії у межень становить 0.3-0.6 м/сек, а при частих повенях зростає 

до 1.5-2 м/с. Під час максимальної із зафіксованих повеней 2 вересня 1941 року 

рівень води біля м. Заліщики (напроти буковинського с. Хрещатик) піднявся до 

10 м, а витрати сягнули 8040 м3/с при середньорічних 225 м3/с Глибини тут 

солідні, при середніх показниках 2.5-3 м у вирвах вони зростають до 8-10 м. 

Цікавим є те, що при характерній каламутності вод Дністра за 

мікробіологічними показниками вона – на превеликий подів – є однією з 

найчистіших річок України. Причина – у постійній аерації води на перекатах і 

завдяки швидкій течії, багатстві органічного життя (вся річкова галька слизька 

від мікроскопічних та звичайних водоростей і перемішана з раковинами 

численних молюсків – найкращих очищувачів води), мінералогічному складі (у 

річковій гальці багато кременю, який спричинює сильний очищуючий ефект). 

Дністерське водосховище різко змінило ситуацію у каньйоні. Коливання 

рівня води тут визначаються режимом роботи Дністровської 

гідроелектростанції, що у м.Новодністровськ. За технічними показниками, 

водосховище є «найекономічнішим» з-поміж інших рівнинних, адже при 

ємності біля 3.5 км3 води його площа не перевищує 600 км2, а максимальні 

глибини, при середніх 30-35 м, неподалік греблі перевищують всі 60 м [35]. 

Водосховище змінило мікроклімат долини. Особливо це проявляється 

густими внутріканьйонними туманами у нестійкі перехідні сезони року, більш 

прохолодними температурами навесні. Туристам-водникам не слід забувати, 

що під час сильних вітрів на довгих сприятливих відрізках водного плеса 

утворюються зовсім не річкові хвилі до 0.7-1.0 м висоти. Льодовий покрив 
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завдяки значній масі глибокої води утворюється досить пізно, якщо 

утворюється взагалі, проте за зиму вода у своїй масі охолоджується настільки, 

що її температура у нижньому Дністрі, після скидання крізь греблю, влітку не 

перевищує 10°-12° С. 

І водосховище, і самий Дністер придатні для судноплавства, але з 

економіко-географічних причин серйозна навігація тут не отримала розвитку. 

Натомість, при розробці у 1990 році Схеми і Програми розвитку іноземного 

туризму на Буковині Дністровський водно-печерний тур був одним з трьох 

основних у регіоні, визнаний цікавим і перспективним. 

Ресурси підземних вод з геологічних та територіальних причин 

обмежені. Проте Буковина відрізняється багатством і різноманітністю 

мінеральних вод. Завдяки наполегливій праці чернівецьких дослідників, 

передусім доцента Чернівецького державного медичного інституту 

Ф. В. Лапшина, в області досліджено понад 500 джерел мінеральних вод, з них 

20 активно використовуються для споживання. Розсоли хлоридно-натрієвого 

типу (соляні джерела) поширені у підгірній смузі (Красноїльськ, Стара 

Красношора, Банилів-Підгірний, Мигове, Черешенька, Вижниця) і 

відрізняються високою мінералізацією – до 300-400 г/л. Здавна місцеве 

населення випарювало з них харчову кухонну сіль, природно збагачену на йод 

та бром, а інколи й використовувало для лікувальних потреб. Води цього типу 

зустрічаються у верхів’ях Білого Черемошу (Сарата), в долині р.Путили 

(Сергії), в окремих місцях Попруття (Хряцька) та Подністров’я (Ожеве). 

Сірководневі води приурочені до відкладів гіпсо-ангідритів і поширені у 

Попрутті (Брусниця, Чернівці, Новоселиця, Щербинці). Динамічні запаси їх 

значні, а тому здавна використовуються для санаторно-бальнеологічних потреб. 

Край багатий на залізисті води й інші різні типи та підтипи. Тож під час 

подорожей задля власного оздоровлення і інформаційного збагачення можна і 

слід посмакувати цими щедрими дарами природи. 

Рослинний покрив Буковини зазнав значної антропогенної 

трансформації, адже при високій щільності населення (середньообласна 
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щільність 115 чол/км2, відмінності по фізико-географічних районах від 

400 чол/км2 у Попрутті до 5 чол/км2 у верхів’ях Черемошу) та тривалій 

господарській діяльності (з добі племен трипільської культури, 

IV-III тисячоліття до Р.Х.). Втім, ландшафти краю зберегли свою принадність і 

певну автентичність. Більшість території Буковини була вкрита лісами 

широколистяними у рівнинній та передгірній регіонах, мішаними у низькогір’ї 

та хвойними у середньогір’ї. У Дністерсько-Прутському межиріччі в його 

західній частині в місцях близького залягання гіпсів та вапняків ареалами 

зберігалась степова рослинність. Вона ж переважала й у західній частині 

Кельменецького району в смузі давніх прохідних реліктових річкових долин. 

У розчленованому передгір’ї незначні нелісові площі по долинах річок 

займала лучна рослинність, а окремі умовно степові ділянки зустрічались у 

західній частині Дерелуйської улоговини, що південніше нинішніх Чернівців. 

Решту вкривали густі праліси. Буковинські Карпати майже повністю були 

залісеними і довгий час залишались незаселеними. Лише на окремих вершинах 

існували невеличкі ділянки гірських субальпійських луків. 

Сама назва краю «Буковина» доволі прозоро означає характерність для 

цієї місцевості букових лісів. Але бук як домінуюча порода поширився тут, за 

палінологічними (споро-пилковими) даними, лише на початку першого 

тисячоліття до Р.Х. Трансформація породного складу і територіального 

поширення лісів постійно контролювались перипетіями історичного розвитку. 

Сьогодні у породному складі лісів східних районів переважають дуб та граб з 

домішками інших культур. Бук починає переважати у західній частині Прут-

Дністровського межиріччя. У лісах передгір’я панують бук, дуб і граб; 

насадження хвойних порід є штучними. В Буковинських Карпатах природна 

висотна поясність знівельована рубками і «ялиноманією» XIX сторіччя, коли 

економічною вважалась заміна корінних мішаних деревостанів 

швидкоростучою культурою ялини з насінневого матеріалу судетських та 

альпійських районів Австро-Угорської імперії. Лише у найглухіших і 

найнедоступніших для транспортування деревини місцях ще збереглись 
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невеликі ділянки умовно корінних насаджень, взяті під охорону в ранзі лісових 

заказників, заповідних урочищ та ботанічних пам’яток природи. Відвідування 

їх із дотриманням природоохоронних вимог дозволяє наочно побачити релікти 

колишніх Карпатських лісів та оцінити важливість збереження та відтворення 

корінних лісонасаджень. Нинішня практика лісокористування спрямована на 

відтворення едафічно-кліматично притаманних умовам Буковини насаджень. 

Сьогоднішня лісистість краю становить майже 33 %. Сіножаті й 

пасовища різного ступеня пасквальної (пасовищної) дигресії займають біля 

15% території. Решта зайнята сільськогосподарськими угіддями із 

домінуванням ріллі, поселенськими та промисловими комплексами, 

природними та штучними водоймами. Відомий дослідник природи Буковини 

Коржик В. П. відносить рівнинну та підгірну частину краю вже не до лісо-

лучних, а до лісо-польових і сельбищно-промислово-польових ландшафтів 

[Барвиста Буковина. Чернівці: Прут, 2009. – 152 с.]. Але треба ще раз 

підкреслити, що на Буковині вони створюють напрочуд вдалу і гармонічну 

природно-антропогенну ландшафтну структуру. Зокрема, усталене сполучення 

м’яких контурів хребтів, полонин з хуторською системою розселення та 

ділянок лісів отримало влучну і характерну назву Гуцульського природно-

етнічного ландшафту. 

Фауна краю пристосувалась до співіснування з людиною і вписалась у 

відведені їх екологічні ніші. Нині на терені області відомо 27 видів птахів, 53 – 

ссавців, 47 – риб, 17 – земноводних, 12 – плазунів. За своїм походженням 

фауністичні комплекси мають мішаний характер, оскільки, за зоогеографічним 

районуванням, регіон належить до перехідної зони лісостепу бореально-лісової 

підобласті. Серед хребетних виділяють три фауністичні комплекси: гірський, 

передгірний та рівнинно-лісостеповий. 

Найкраще тваринний світ зберігся у горах, де зустрічаються мешканці як 

бореально-тайгових, так і змішаних західно-європейських лісів. Типовими 

представниками є чорний дятел, глухар, шишкар ялиновий, білка карпатська, 

рись, благородний олень, карпатський тритон, плямиста саламандра та ведмідь. 
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Під час активних мандрівок Буковинськими Карпатами іноді є імовірність 

зустрічі з ведмедем, частіше трапляється плямиста саламандра карпатський 

тритон – види, занесені до Червоної книги України. 

В останні десятиріччя на території великого зоологічного заказника 

«Зубровиця» здійснюється експеримент по відтворенню популяції зубра, для 

якого нині в контексті міжнародного проекту забезпечення транскордонного 

зв’язку створюється перший в Україні екологічний коридор. Останніми роками 

популярними серед туристів є поїздки в с. Банилів-Підгірний Сторожинецького 

району, де безпосередньо можна побачити зуьрів. 

Біля 30 видів тварин краю відносяться до мисливської фауни, що сприяє 

розвитку спортивного полювання. Під цю категорію підпадають кріт, тхір, 

борсук, єнотовидний собака, ласка, видра, лисиця, заєць-русак, білка, ондатра, 

благородний олень, дикі кози, дикий кабан, нутрія. Мисливство має давні 

традиції, а у XIX сторіччі оленяче полювання на Буковині вважалось чи не 

найкрасивішим у Європі. Давно не видаються ліцензії на відстріл рисі, видри й 

ведмедя: їх поголів’я знаходиться на критичній межі існування. Звісно, всяке 

полювання можливе лише при неухильному дотриманні встановлених правил, 

як – от: обов'язкове членство в Українському товаристві мисливців і рибалок, 

участь у здійсненні відтворюючих заходів, придбання ліцензій на відстріл, 

дотримання місць і термінів полювання. 

Варто зауважити, що екологічний туризм зобов’язує людину 

дотримуватись певних правил поведінки щодо оточуючого довкілля. Ососбиво 

слід дотримуватися туристам правил поведінки в природі у так званий період 

тиші. Категорично забороняється спалювати суху траву та очерет уздовж 

берегів водойм – місця гніздування та укриття водоплавних птахів. 

Ріки Буковини завжди славились рибним багатством. Документально 

зафіксований факт вилову поблизу містечка Заліщики у Дністрі в 20-х роках 

XIX сторіччя чотирьохметрового осетра. Рибальство теж має давні традиції в 

нашому краї. Принаймні, назва міста Заставна топонімічно підтверджує 
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практику ставкового господарювання ще у часи належності Буковини до 

Галицького князівства. 

У річках і штучних водоймах водиться біля 40 видів. Звичайними є 

карась, короп, лящ, налим, вирезуб, головень, підуст, рибець, сом, щука. До 

прохідних відносять дунайського лосося, стерлядь. У гірських потоках ще 

зустрічається форель, або пструг. З метою відродження форелі в області 

збудовані форелеві заводи, два з яких нині ще функціонують у с. Лопушна та в 

долині р. Стебник Вижницького району: вони є об’єктами ознайомлення. На 

жаль, молодь штучно вирощеної форелі погано приживається у потоках. З 

реакліматизованих видів за увагу заслуговують білий амур та товстолобик. 

Спортивне рибальство дозволяється на більшості річок і водойм області, але у 

період нересту – лише у заздалегідь визначених і оголошених місцях. 

Природа Чернівецької області зазнала значного впливу антропогенного 

чиннику, що проявився на тлі постійних змін кліматичних умов протягом 

усього голоцену, тобто сучасного періоду післяльодовиків’я. Починаючи із 

стрімкого розквіту першої потужної землеробської культури трипільських 

племен у кінці IV – цілому III тисячолітті до Р.Х. процес формування 

ландшафтів відбувався під сильним взаємовпливом і постійною взаємодією 

природних та антропогенних чинників, то активізуючись, то послабляючись. 

Північна Буковина, як зазначає Коржик В.П., зазнала 6 відчутних етапів 

антропогенізації. Остаточне ландшафтне обличчя краю та його загальний, 

зоровий вигляд сформувались до кінця XIX сторіччя, коли припинились масові 

вирубки лісів. Отже, відомий етнографічний гуцульський ландшафт м’яких 

контурів гір, залісених ущелин-зворів, яскравих полонин і ошатних будиночків, 

оспіваний у піснях та відображений на полотнах майстрів, є людським 

витвором лише 100 – 150-річної давнини. 

Останніми роками багато зроблено для збереження цінних природних 

утворень і комплексів. На території Чернівецької області під охороною 

перебуває 331 заповідний об‘єкт загальною площею 110594,06 га, що становить 
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майже 14 % території області. Цей показник більше ніж у 2 рази перевищує 

загальнодержавний. 

Мережу природно-заповідного фонду Чернівецької області формують 

25 природно-заповідних територій загальнодержавного значення (29281.3 га) та 

306 цінних природних територій та об’єктів (81312.76 га) місцевого значення. 

Заповідний фонд загальнодержавного значення складається з НПП 

Вижницький, Хотинський, Черемоський, 10 заказників, 9 пам’яток природи, 

2 дендропарків та Чернівецького Ботсаду. ПЗФ місцевого значення – це 1 РЛП, 

47 заказників, 175 пам’яток природи, 4 дендропарки, 40 парків-пам'яток садово-

паркового мистецтва та 38 заповідних урочищ. 

Основою екомережі є: національні природні парки Вижницький, 

Хотинський, Черемоський та регіональний ландшафтний парк «Чернівецький». 

В кількісному відношенні по окремих категоріях лідерство утримують 

пам’ятки природи –184 об’єктів, а по площі першість належить заказникам – 44 

136.9 га 

Частка територій, що мають статус загальнодержавних, складають: 

- за кількістю – 7,6 % 

- за площею – 26,5 % 

Площа природно-заповідного фонду області зростає, що свідчить про 

посилення уваги суспільства щодо проблем формування та утворення 

природно-заповідних об’єктів. Різке зростання територій природно-заповідного 

фонду обумовлене утворенням у 1995 році національного парку 

«Вижницький», у 2009 р. – Черемоський, в 2010 р. – Хотинський. 

В розрізі адміністративних районів спостерігаються значні відмінності у 

забезпеченості природоохоронними територіями. Найвищі значення 

заповідання властиві Путильському (26,3 % від площі району) і 

Сторожинецькому (21,6 %) районам. В цих адміністративних районах 

знаходяться найбільші природоохоронні території Чернівецької області: 

Черемоський НПП, Чернівецький РЛП, заказник «Чорний Діл», «Зубровиця» 

тощо. Відносно високим є показник у Вижницькому (17,5 %), Глибоцькому 
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(11,6 %) та Кіцманському (7,6 %) районах. Заставнівський район та місто 

Чернівці мають значно нижчий показник (відповідно 4,9 % та 4,1 %), 

незважаючи на велику кількість об’єктів та територій природно-заповідного 

фонду, що знаходяться на їх території. В інших адміністративних районах 

частка площі природно-заповідного фонду від їх загальної площі не перевищує 

3 % при оптимальному 10 %. 

В рамках проведення у 2008 році Всеукраїнського конкурсу 7 природних 

чудес країни Буковину репрезентували такі унікальні природні витвори. 

«Дністровський каньйон» – унікальний глибокий каньйон, що розкриває 

геологічні верстви багатьох епох, з яких деякі є опорними, або страто типами 

світового значення. Неперевершені мальовничі краєвиди, аномально теплий 

мікроклімат. Завдяки цьому місце розміщення тисяч археологічних та 

історичних пам’яток (геологічний та археологічний музей під відкритим 

небом), концентрації декількох тисяч видів флори, в т.ч. раритетних. В межах 

каньйону – десятки об’єктів природно-заповідного фонду різних категорій та 

значення. Охоплює Заставнівський, Хотинський, Кельменецький та 

Сокирянський райони. 

«Хотинська височина» – унікальна заліснена мальовнича височина-горст 

в межах південно-західного схилу платформи з ландшафтною структурою, 

подібної до низькогір’я. Знаходиться найвища точка всієї Східно-Європейської 

рівнини (г. Берда). На реліктовій поверхні плато – рідкісні карстові лійки і 

западини у вапняковистих пісковиках та опіщанених вапняках. Місце 

концентрації тисяч видів флори. В межах височини – десятки об’єктів 

природно-заповідного фонду різних категорій та значення. Займає 

Заставнівський та Хотинський райони. 

Печера «Попелюшка» – потенційно найдовша у світі печерна система у 

гіпсах (нині – 90.2 км, III місце у світі серед гіпсових печер), що розміщена у 

Прут-Дністровському межиріччі. Геологічна пам’ятка природи 

загальнодержавного значення Відрізняється аномально великими розмірами 

підземних галерей, майже невичерпними запасами спелеоресурсів, унікальними 
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вторинними мінеральними відкладами і утвореннями. Придатна для 

комплексного туристично-рекреаційно-оздоровчого використання 

міжнародного значення. Знаходиться в близькості до с.Подвірне 

Новоселицького району. 

 «Товтрове пасмо» – унікальне пасмо виведених на поверхню 

органогенних (біогермних) вапняків – решток коралових рифів Сарматського 

часу (18-16 млн. років тому) з різноманітними спелеокарстовими формами. 

Створюють неперевершені за красою і оригінальністю чудові краєвиди. Місце 

концентрації сотень видів флори, в т.ч. раритетних видів. Окремі ділянки 

віднесені до об’єктів природно-заповідного фонду. Знаходиться в 

Кельменецькому районі. 

Борівецьке озеро («Болото») – унікальне озеро площею 20 га у карстовій 

улоговині з плаваючими торфовими островами і заростями дерев на них. Місце 

знаходження декількох червонокнижних видів рослин (біла лілія), гніздування і 

перебування десятків видів птахів. Комплексна пам’ятка природи 

загальнодержавного значення. Розташоване в околицях с. Борівці Кіцманського 

району. 

Пасмо «Чорний діл» – субмеридіональне заліснене середньогірне пасмо 

у межиріччі витоків Білого Черемошу – р.р. Перкалаб і Сарата (1480 м). У 

геологічному відношенні – зона контакту флішової зони Карпат з її давнім 

герцинським кристалічним метаморфічним ядром, з переривчастою смугою 

карбонатних скельних останців тріасово-юрського часу. Завдяки чому 

відрізняється високим потенціалом біотичного флористичного різноманіття і є 

біосферним ядром Буковинського сектору Карпат. В межах пасма знаходяться 

різноманітні спелеокарстові утворення, джерела мінеральних вод різного 

складу. Входить до складу Черемоського регіонального ландшафтного парку. 

Відрізняється чудовими краєвидами. Знаходиться в Путильському районі. 

Ландшафтний заказник «Буковинські водоспади» – Гірська заліснена 

мальовнича ущелина долини потоку Смугарів – правого притока Черемошу. В 

руслі потоку та його приток на відстані 2 км – 7 водоспадів різної потужності і 
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висоти (3-18 м), що є унікальним явищем для Українських Карпат. 

Ландшафтний заказник місцевого значення. Знаходиться на території 

Розтоківської сільської ради Путильського району. Під час проведення 

всеукраїнського етапу конкурсу «7 природних чудес України» об’єкт опинився 

на десятому місці.  

Збереження природного середовища і спадщини є нагальним завданням 

сьогодення. Адже чисте довкілля, красива природа і гостинність – не в останню 

чергу запорука гарних туристичних перспектив Буковини. 

 

4.1.5. Інфраструктурні чинники транскордонного туризму 

 

Транскордонне співробітництво набуває все більшого значення у процесі 

європейської інтеграції України. Участь прикордонних регіонів у інтеграційних 

процесах сприяє покращенню життєвого рівня населення прикордоння, це 

позначається на стані руху людей, товарів та капіталів через кордон. Взаємодія 

між суміжними територіями сприяє мобілізації місцевих ресурсів з метою їх 

ефективного використання, робить можливим спільне вирішення 

першочергових проблем мешканців прикордоння. Все це веде до покращення 

добробуту населення та безпосередньо впливає на підвищення загального рівня 

соціально-економічного стану регіону. За таких умов особливої актуальності 

набуває питання вивчення умов та визначення пріоритетних напрямів 

залучення регіону до транскордонного співробітництва, яке виступає 

додатковим інструментом забезпечення сталого розвитку територій уздовж 

державного кордону.  

Як регіон, що межує із країною ЄС та країною СНД одночасно, 

Чернівецька область потребує більш детального підходу щодо вивчення 

потенціалу розвитку її прикордонної інфраструктури. Завдяки своєму 

географічному розташуванню та історичному розвитку, область покликана 

відігравати вагому роль у взаємозв’язках із Заходом. Область підтримує 

зовнішньоекономічні зв’язки більш ніж з 70 країнами світу. Основними 
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торговими партнерами є Румунія, Російська Федерація, Німеччина, Італія, 

Польща, Білорусь, Туреччина. У загальній структурі експорту товарів 

переважають текстильні матеріали та текстильні вироби, деревина та вироби з 

деревини, недорогоцінні метали та вироби з них, машини та обладнання, 

продукти рослинного походження. Серед держав світу за обсягами 

інвестування до економіки області лідерами є Кіпр, Туреччина Італія, Ізраїль, 

Німеччина, Румунія, США [281]. 

Сьогодні область бере активну участь у транскордонному співробітництві 

із регіонами сусідніх країн, а саме Румунії та Молдови. Статистичні дані за 

2016 рік свідчать, що на ці країни припадає майже 17 % 

зовнішньоторговельного обороту товарами і послугами області. Серед 

європейських країн Румунія є основним торгівельним партнером для 

підприємств краю [242]. За результатами 2016 року зовнішньоторговельний 

оборот Чернівецької області з Румунією становив 30,5 млн. дол. США, що 

складає 22,5 % від зовнішньоторговельного обороту області із країнами Європи 

і 13,6 % від загального товарообігу. 

Підприємствами області експортувалися до цієї країни переважно одяг 

текстильний (54,3 %), деревина і вироби з деревини (36,0 %). У структурі 

імпорту переважали: деревина і вироби з деревини (27,7 %), вовна (22,4 %), 

хімічні штапельні волокна (18,1 %) [242]. 

У зовнішньоторговельних операціях Чернівецької області Молдова 

займає третє місце серед країн СНД. Зовнішньоторговельний оборот області з 

цією країною становив в 2016 році 6,8 млн. дол. США, що складає 15,2 % від 

зовнішньоторговельного обороту області з країнами СНД. У товарній структурі 

експорту до Молдови переважали деревина та вироби з неї (54,2 %), вироби з 

чорних металів (11,7 %). Основна частка імпорту з Молдови припадає на таку 

товарну групу, як килими (93,7 % від загального обсягу імпорту) [242]. 

Важливе значення у взаєминах між країнами відіграє рух не тільки 

товарів і послуг, але і капіталу, особливо у вигляді інвестицій. Станом на 

01.01.2017 вкладено прямих іноземних інвестицій з Румунії на суму 
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2,7 млн. дол. США, що становить 4,4 % від загального обсягу інвестицій в 

область, з Молдови – 267,1 тис. дол. США, це становить лише 0,4 % від 

загального показника. За видами економічної діяльності основну частку прямих 

іноземних інвестицій з Румунії вкладено в торгівлю, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів особистого вжитку (більше 40 %) [242]. Окрім 

того, румунськими інвесторами внесено кошти у переробну промисловість, 

діяльність транспорту і зв’язку, операції з нерухомим майном тощо. 

Показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств Чернівецької 

області з партнерами із сусідніх країн наочно відображено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Зовнішньоекономічна діяльність Чернівецької області із Румунією та 

Молдовою в 2016 р. 

Країна 

 

ЗТО 
товарами 

і послугами 
 

Експорт 
товарів 
і послуг 

 

Імпорт 
товарів і 
послуг 

 

Інвестиції 
станом на 

01.01.2017 р. 

м
лн

. д
ол

.С
Ш

А
 

%
 в

ід
 з

аг
ал

ьн
ог

о 
по

ка
зн

ик
а 

м
лн

. д
ол

.С
Ш

А
 

П
ри

рі
ст

 
до

 2
01

5 
р.

, %
 

м
лн

. д
ол

.С
Ш

А
 

П
ри

рі
ст

 
до

 2
01

5 
р.

, %
 

м
лн

. д
ол

.С
Ш

А
 

%
 в

ід
 з

аг
ал

ьн
ог

о 
по

ка
зн

ик
а 

Румунія 30,5 30,5 16,7 42,7 13,8 49,4 2,7 4,4 

Молдова 6,8 3 4,7 35,6 2,1 2,7 0,27 0,4 

складено автором на основі статистичних даних 

 

На жаль, за умов відсутності транскордонної статистики в Україні 

складно виділити аналогічні показники в рамках співпраці між прикордонною 

Чернівецькою областю та партнерськими регіонами сусідніх країн. Проте, 

можна констатувати, що вищенаведені показники свідчать про зацікавленість з 

боку іноземних інвесторів та торгівельних партнерів із сусідніх країн до участі 

у співробітництві в рамках транскордонного регіону. 
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Однією з основних складових частин функціонування туристичної сфери 

є транспортна інфраструктура. Транспорт – одна з найважливіших 

інфраструктурних сфер матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі 

та невиробничі потреби всіх галузей економіки й населення у вантажних та 

пасажирських перевезеннях. У сучасних умовах не лише істотно зросла роль 

транспорту, але й більш вагомо проявилось його значення як важливої ланки 

інфраструктури. Функціонування цієї сфери комунікацій становить 

визначальний фактор розвитку й економіки, і суспільства регіону в цілому. 

У Чернівецькій області транспортна інфраструктура представлена 

автомобільним, залізничним та авіаційним транспортом, основними 

підприємствами якого є ВАТ «Компанія Чернівціоблавтотранс», 

Автопідприємство ВАТ «Денисівка», Вокзал станції Чернівці, Залізнична 

станція «Чернівці-Центральна», ВАТ «Авіакомпанія "Буковина"», 

Чернівецький структурний підрозділ «Украерорух», Комунальне підприємство 

«Міжнародний аеропорт "Чернівці"» [294]. Питома забезпеченість шляхами 

автомобільного сполучення на одиницю площі регіону у порівнянні з іншими 

областями України вища: на 1 тис. км2 припадає 353 км автомобільних доріг із 

твердим покриттям (по Україні – 272,7 км). Щільність залізничних колій 

регіону складає 51 км шляхів на 1 тис. км2 території, по Україні – 37 [243]. 

Варто зазначити, що при досить щільній мережі автошляхів та залізничних 

колій області, їх питома вага в Україні незначна та не перевищує за різними 

показниками 2 %. 

Пасажирські перевезення в області забезпечують автомобільний, 

авіаційний, залізничний та міський електричний транспорт. Всіма видами 

пасажирського транспорту загального користування за 2017 р. надано послуг 

94,8 млн. осіб. Загальний обсяг перевезених пасажирів у порівнянні з 2016 р. 

збільшився на 15,2 %, але залишився меншим від рівня 2014 та 2015 pp. на 

3,1 % та 14,1 % відповідно. Обсяг пасажирської роботи у 2017 р. зріс на 11,9 % і 

становив 885,4 млн. пас. км [244, с. 181]. 
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Водночас, для транспортної інфраструктури також характерні певні 

проблеми, зокрема рівень сервісу та якість обслуговування. Обслуговування 

туристів у Чернівецькому аеропорту, на залізничному та автовокзалі потребує 

докорінного поліпшення у зв’язку з відсутністю написів іноземними мовами, 

візків для перевезення багажу, зручних під'їздів для туристичних автобусів на 

посадку та висадку туристів, відсутністю оголошення іноземними мовами, 

незадовільним загальним санітарним станом. 

Взаємодія транспортної та туристичної галузей допоможе кожній з них у 

короткі терміни вирішити більшість питань, пов’язаних із розбудовою 

туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі транспортних 

коридорів із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій. 

В Чернівецькій області на ділянці українсько-румунського кордону 

протяжністю 235 км діє лише один автомобільний та один залізничний 

міжнародні пункти пропуску (таблиця 4.2). Більша частина цих пунктів 

розміщена на українсько-молдовському кордоні (протяжністю 170 км) – 11: 

8 автомобільних та 3 залізничні. Для повітряного перетину кордону 

облаштовано міжнародний пункт пропуску в чернівецькому аеропорту.  

Таблиця 4.2 

Діючі пункти пропуску через державний кордон в межах Чернівецької 

області (за даними Декржавної прикордонної служби) 
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 Українсько-Румунський кордон 
1 Вадул-

Сірет 
 

Вікшани 
 

залізнич- 
ний 

 

міжнарод-
ний 

цілодобо- 
вий 

пасажир- 
ський 

вантаж- 
ний 

Глибоць- 
кий 

 

9 км від 
кордону, 
облашто- 

ваний 
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Продовження таблиці 4.2 
2 Порубне 

 
Сірет 
 

автомобіл-
ьний 
пішохід- 
ний 
 

міжнарод-
ний 
цілодобо- 
вий 
 

пасажир- 
ський 
вантаж- 
ний 
 

Глибоць- 
кий 
 

на лінії 
кордону, 
облашто
-ваний 

 Українсько-Молдовський кордон 
3 Мамали-

га 
 

Крива 
 

залізнич- 
ний 
 

міжнарод-
ний 
цілодобо- 
вий 

пасажир- 
ський 
вантаж- 
ний 

Новосели- 
цький 
 

2 км від 
кордону, 
облашто
-ваний  

4 Мамали-
га 

Крива автомобіл-
ьний 

міжнарод-
ний 
цілодобо- 
вий 

пасажир- 
ський 
вантаж- 
ний 

Новосели- 
цький 
 

на лінії 
кордону, 
облашто
-ваний 
(спіль- 
ний 
конт- 
роль) 

5 Подвір’їв-
ка 

Лип- 
кань 

автомо- 
більний 

місцевий 
цілодобо- 
вий 

пасажир- 
ський 

Кельмене-ц
ький 

на лінії 
кордону,
за 
тимчасо
-вою 
схемою 

6 Зелена Медве-
же 

автомо- 
більний 

місцевий 
цілодобо- 
вий 

пасажир- 
ський 

Кельмене- 
цький 

на лінії 
кордону,
за 
тимчасо
-вою 
схемою 

7 Кельменці Ларга автомо- 
більний 

місцевий 
цілодобо- 
вий 

пасажир- 
ський 
вантаж- 
ний 

Кельмене- 
цький 

на лінії 
кордону, 
облашто
-ваний 
(спіль- 
ний 
контро- 
ль) 

8 Кельменці Ларга залізнич- 
ний 

місцевий 
цілодобо- 
вий 

пасажир- 
ський 
вантаж- 
ний 

Кельмене- 
цький 

2000 м 
від 
кордону, 
облашто
-ваний 



262 
 

Продовження таблиці 4.2 
9 Россо-

шани 
Бріче- 
нь 

автомо- 
більний 

місцевий 
цілодобо- 
вий 

пасажир- 
ський 
вантаж- 
ний 

Кельмене- 
цький 

на лінії 
кордону, 
облашто
-ваний 
(спіль- 
ний 
контро- 
ль) 

10 Вашків
-ці 

Гріме-
нкеуць 

автомо- 
більний 

міждер- 
жавний 
цілодобо- 
вий 

пасажир
-ський 
вантажн
-ий 

Сокирян- 
ський 

800 м від 
кордону, 
за 
тимчасо- 
вою 
схемою 
 

11 Сокиря
-ни 

Кло- 
кушна 

автомо- 
більний 

місцевий 
цілодобо-в
ий 

пасажир
-ський 

Сокирян- 
ський 

70 м від 
кордону, 
за 
тимчасо- 
вою 
схемою 

12 Сокиря
-ни 

Окни- 
ця 

залізнич-
ний 

міжнародн
ий 
цілодобо- 
вий 

пасажир
-ський 
вантаж- 
ний 

Сокирян- 
ський 

3000 м 
від 
кордону, 
за 
тимчасо- 
вою 
схемою 

13 Сокиря
-ни 

Окни- 
ця 

автомо- 
більний 

міжнародн
ий 
цілодобо- 
вий 

пасажир
-ський 
вантаж- 
ний 

Сокирян- 
ський 

на лінії 
кордону, 
облашто
-ваний 

 Для повітряного сполучення 
14 Чернів

ці 
  повітря- 

ний 
міжнародн
ий 
цілодобо- 
вий 

пасажир
-ський 
вантаж- 
ний 

м. Чернів- 
ці 

облашто
-ваний 

 
Кількість пунктів пропуску на державному кордоні України та Румунії в 

Чернівецькій області є недостатньою, а пропускна здатність незадовільною, 

особливо під час уїк-енду та літнього сезону. Тому ведеться розбудова 

інфраструктури ще двох нових пунктів пропуску «Дяківці-Раковець» та 
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«Красноїльск-Вікову де Сус», які, мають бути відкриті вже найближчим часом. Є 

перспективи також щодо відновлення місцевих пунктів пропуску через Державний 

кордон в Путильському районі (с. Шепіт та Руська), які діяли до 2010 року.  

Упродовж 2017 року в Чернівецькій області, за даними управління статистики 

Чернівецької області, діяло: «65 суб’єктів туристичної діяльності (у 2016 році – 66), 

серед них 58,5 % – підприємства-юридичні особи та 41,5 % – фізичні особи-

підприємці. Із загальної кількості туристичних підприємств 10 – туроператори та 51 – 

турагенти, суб’єкти, що займаються тільки екскурсійною діяльністю – 4» [242]. 

Таблиця 4.3 

Розподіл суб’єктів туристичної діяльності за видами туристичної 

діяльності у 2017 році (за даними управління статистики Чернівецької області) 

 
Кількість суб’єктів 

туристичної 
діяльності, усього 

У тому числі 
юридичні 

особи 
фізичні особи-

підприємці 
Усього 65 38 27
у тому числі за видами 
туристичної діяльності:  
туроператор 10 10 – 
турагент 51 27 24
тільки екскурсійна 
діяльність 4 1 3 

 

Кількість суб’єктів туристичної діяльності в Чернівецькій області 

упродовж 2014–2017 рр. залишалася стабільною. Різке скорочення її вдвічі 

відбулося у 2014-му році (рис. 4.1). 

Найбільше суб’єктів туристичної діяльності діє в м. Чернівці – 52. З них 9 

туроператорів та 40 турагентів (табл. 4.4). Лише екскурсійним туризмом 

займаються 3 установи.  
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Рис. 4.1. Кількість суб’єктів туристичної діяльності 

(за даними управління статистики Чернівецької області). 
 

Таблиця 4.4 

Розподіл суб’єктів туристичної діяльності 
за видами туристичної діяльності по містах та районах у 2017 році 

(За даними управління статистики Чернівецької області) 

 Кількість суб’єктів туристичної діяльності (одиниць) 
усього у тому числі за видами туристичної 

діяльності 

туроператор турагент 
тільки 

екскурсійна 
діяльність

Чернівецька 
область 65 10 51 4 

міста
Чернівці 52 9 40 3
Новодністровськ 1 – – 1

райони
Вижницький 1 – 1 –
Глибоцький 1 – 1 –
Кіцманський 3 1 2 –
Новоселицький 5 – 5 –
Сторожинецький 1 – 1 –
Хотинський 1 – 1 –

 
Офіційні статистичні дані засвідчують наступне: «послугами туристичних 

організацій області скористалися 20,3 тис. осіб, яким було продано 10,3 тис. 

путівок на загальну вартість 184,3 млн. грн (таблиця 4.5). Серед них 99,6 % 

становили громадяни України і 0,4 % – громадяни інших країн. Діти і підлітки 

становили 20,6 % від загальної кількості туристів. Кількість обслугованих 

екскурсантів становила 5,6 тис. осіб» [242] (таблиця 4.6). 
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Таблиця 4.5 

Кількість і вартість проданих туристичних путівок (ваучерів) 

у 2017 році (за даними управління статистики Чернівецької області) 

 Кількість туристичних 
путівок, од 

Вартість туристичних 
путівок, тис.грн 

усього 
у тому числі за видами 
туристичної діяльності усього 

у тому числі за видами 
туристичної діяльності 

туроператор турагант туроператор турагент 
Реалізовано 
туристичних 
путівок – 
усього 

10329 393 9936 184270,7 8484,6 175786,1

у тому числі        
іншим 
організаціям 

7 7 – 40,7 40,7 – 

безпосередньо 
населенню 

10322 386 9936 184230,0 8443,9 175786,1

З них 
громадянам 
України для 
подорожі в 
межах 
України 

526 14 512 964,9 26,3 938,6 

громадянам 
України для 
подорожі за 
кордон 

9796 372 9424 183265,1 8417,6 174847,5

 

Таблиця 4.6 

Туристичні потоки в Чернівецькій області 

(за даними управління статистики Чернівецької області) 

 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Кількість 
туристів, 

обслугованих 
суб’єктами 
туристичної 
діяльності 
(тис. осіб) 

44,1 61,6 64,0 18,9 16,6 15,7 19,4 20,3 
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Продовження таблиці 4.6 
у тому числі: 

іноземні 
туристи 

3,8 5,2 4,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали за 

кордон 

12,7 17,4 23,2 13,9 14,5 13,8 16,2 19,1 

внутрішні 
туристи 

27,6 39,0 36,7 4,5 2,0 1,8 3,1 1,1 

Кількість 
екскурсантів 

14,9 18,2 6,3 3,2 1,1 4,9 4,8 5,6 

 

 

 
Рис. 4.2. Динаміка кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної 
діяльності (тис. осіб) (за даними управління статистики Чернівецької області). 
 

Вітчизняні туристи виїжджали в 47 країн світу, скориставшись послугами 

туристичних організацій. Країнами-лідерами, що приймали наших туристів, 

стали: Болгарія (7,4 тис. осіб), Туреччина (4,2 тис. осіб), Єгипет (3,5 тис. осіб) 
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та Греція (0,7 тис. осіб). У межах держави поїздками було охоплено 1,1 тис. 

осіб туристів–громадян України (5,7 % від загальної кількості обслугованих 

туристів). 

Для усіх категорій туристів напопулярнішою мотивацією подорожей 

залишається дозвілля та відпочинок. З цією метою у 2017 році подорожувало 

19,9 тис. осіб, що становило 97,9% від загальної кількості. (табл. 4.7, рис. 4.3).  

Таблиця 4.7 

Розподіл туристів за метою поїздки та організаційними формами туризму у 
2017 році (за даними управління статистики Чернівецької області) 

 

У
сь

ог
о 

(о
сі

б)
 У тому числі за метою відвідування Із 

загальної 
кількості 

– діти 
віком  

0-17 років

службова, 
ділова, 

нав-
чання 

доз-
вілля, 
відпо-
чинок 

ліку-
вання

спор-
тивний 
туризм 

спеці-
алізо-
ваний 
туризм 

інші 

Кількість 
туристів 

20341 147 19915 20 9 3 247 4191 

у тому числі 
за видами 
туристичної 
діяльності 

        

туроператор 1171 – 1171 – – – – 266 
турагент 19170 147 18744 20 9 3 247 3925 
В’їзних 
(іноземних) 
туристів 

82 4 78 – – – – 2 

у тому числі 
за видами 
туристичної 
діяльності 

        

туроператор 58 – 58 – – – – – 
турагент 24 4 20 – – – – 2 
Виїзних 
туристів 

19098 123 18705 19 1 3 247 3876 

у тому числі 
за видами 
туристичної 
діяльності 

        

туроператор 751 – 751 – – – – 124 
турагент 18347 123 17954 19 1 3 247 3752 
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Продовження таблиці 4.7 
Внутрішніх 
туристів 

1161 20 1132 1 8 – – 313 

у тому числі 
за видами 
туристичної 
діяльності 

        

туроператор 362 – 362 – – – – 142 
турагент 799 20 770 1 8 – – 171 
 

97,3 97,9

1,0 1,1 1,3

0,71,3

35,9 30,5 26,3 16,2 19,9 16,2 29,7 7,9

0,7

5,22,3
0,1

0,3

0,3

0,6

0,1

0,6

0,7

0,2

2,8
0,1

0,1

0,4

0,3

93,795,397,690,762,272,370,460,654,953,546,0

7,9
8,4

9,720,418,615,317,6

0,81,81,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Службова, ділова, навчання лікування дозвілля, відпочинок інше
 

Рис. 4.3. Розподіл туристів за метою відвідування, % 

(за даними управління статистики Чернівецької області). 
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Готельне господарство Чернівецької області є розвинутим і в цілому 

задовольняє попит туристів. Заклади розміщування пропонують номери від 

«економ-класу» до «люкс-апартаментів». В останні роки в регіоні активно 

розвивається будівництво та відкриваються нові туристичні та готельно-

ресторанні комплекси, де туристи можуть отримати широкий спектр 

відпочинкових, розважальних та побутових послуг [39]. 

У 2017 році на території області діяло 75 готелів та аналогічних засобів 

розміщення, що на 5,1% менше, ніж у 2016 році. У загальному потенціалі 

готелів та аналогічних засобів розміщення в 2017 році налічувалось 1,5 тис. 

номерів на 3,3 тис. місць (таблиця 4.8) 

Таблиця 4.8 

Загальна характеристика готелів та аналогічних засобів 
розміщування у 2017 році (за даними управління статистики Чернівецької 

області) 
 

 Готелі та 
аналогічні 

засоби 
розміщування, 

усього 

З них 

готелі мотелі 

туристські 
бази, гірські 
притулки, 

студентські 
літні табори 
та інші місця 

для 
тимчасового 

розміщування
Кількість готелів 
та аналогічних 
засобів 
розміщування, од

75 47 5 23 

з них     
цілорічні 68 46 5 17 
сезонні 7 1 – 6 
Кількість 
розміщених, осіб 

116959 84781 5354 26824 

з них     
діти у віці 0-17 
років 

8549 5604 190 2755 

іноземці 6789 5360 4 1425 
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Продовження таблиці 4.7 
Кількість ночівель, 
проведених 
розміщеними 
особами, од 

200949 140653 8822 51474 

з них     
діти у віці 0-17 
років 

10010 6002 190 3818 

іноземці 22745 21075 22 1648 
Середня 
тривалість 
перебування, діб 

1,7 1,7 1,7 1,9 

з них     
діти у віці 0-17 
років 

1,2 1,1 1,0 1,4 

іноземці 3,4 3,9 5,5 1,2 
Коефіцієнт 
використання 
місткості, % 

0,17 0,17 0,13 0,19 

Фактичні витрати 
на одну людино-
добу в середньому 
за рік, грн 

313,0 340,4 156,9 265,0 

Загальна вартість 
перебування всіх 
розміщених у 
закладах осіб 
протягом року, 
млн.грн 

62905,4 47878,1 1384,4 13642,9 

Середньооблікова 
кількість штатних 
працівників, осіб 

315 255 14 46 

Доходи від 
наданих послуг, 
тис.грн 

62617,5 49622,5 1384,6 11610,4 

Операційні 
витрати, тис.грн 

44977,3 36781,3 782,8 7413,2 

 

При підприємствах готельного господарства у 2017 році функціонувало 

36 об’єктів сфери сервісу. Серед них 13 саун та басейнів, 5 ресторанів, кафе, 

барів, 4 автостоянки, 4 пральні та 10 інших об’єктів.  
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У 2017 році в готелях та аналогічних засобах розміщування було 

обслуговано 117,0 тис. осіб, що на 10,7 % більше, ніж у 2016 році. 

У теперішній час готельне господарство – це галузь економіки, яка 

забезпечує валютні надходження за рахунок розвитку іноземного туризму.  

За 2017 рік у готелях та аналогічних засобах розміщування області (за 

офіційними статистичними даними) «було прийнято на обслуговування 6,8 тис. 

іноземних громадян із 56 країн світу, що становило 5,8 % від загальної 

кількості обслугованих. Загальна кількість ночівель, проведених іноземними 

громадянами, що відвідали Буковину у 2017 році, становила 22,7 тис., що у 

2,0 раза більше, ніж у попередньому році. Серед громадян іноземних країн, які 

були прийняті в області, переважали приїжджі з Румунії – 1,5 тис. осіб, Білорусі 

– 0,9 тис., Молдови – 0,8 тис., Ізраїлю – 0,6 тис., Польщі, Туреччини – по 0,4 

тис., Німеччини, Сполучених Штатів Америки – по 0,3 тис. осіб» [242]. 

(таблиця 4.9). 

Таблиця 4.9 

Розподіл іноземців, обслугованих у готелях та аналогічних засобах 
розміщування, за типами закладів та державами світу у 2017 році 

(за даними управління статистики Чернівецької області) 
 

 

Іноземці, 
розміщені у 
готелях та 

аналогічних 
засобах 

розміщування

З них у 

готелях мотелях 

туристських 
базах, 

гірських 
притулках, 

студентських 
літніх таборах 

та інших 
місцях для 

тимчасового 
розміщування

Усього по 
країнах світу 

6789 5360 4 1425 

з них прибули 
до України з  
колишнього 
СРСР 

2020 1646 – 374 
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Продовження таблиці 4.9 
Азербайджану 24 16 – 8 
Білорусі 866 841 – 25 
Вірменії 2 2 – – 
Грузії 60 41 – 19 
Казахстану 28 18 – 10 
Молдови 780 516 – 264 
Російської 
Федерації 

236 203 – 33 

Таджикистану 1 1 – – 
Туркменістану 7 7 – – 
Узбекистану 16 1 – 15 
з них прибули з 4769 3714 4 1051
Австралії 8 6 – 2 
Австрії 59 59 – – 
Албанії 3 3 – – 
Аргентини 2 2 – – 
Бельгії 17 17 – – 
Болгарії 206 206 – – 
Бразилії 2 2 – – 
Гани 21 21 – – 
Греції 14 14 – – 
Данії 24 4 – 20 
Зімбабве 22 22 – – 
Естонії 6 – – 6 
Єгипту 132 132 – – 
Ізраїлю 578 262 – 316 
Індії 89 89 – – 
Ірландії 13 13 – – 
Іспанії 19 12 – 7 
Італії 160 122 – 38 
Йорданії 50 50 – – 
Канади 35 35 – – 
Китаю 24 24 – – 
Кореї, 
Республіки 

3 3 – – 

Латвії 15 15 – – 
Литви 24 24 – – 
Люксембургу 3 3 – – 
Мексики 1 1 – – 
Намібії 11 11 – – 
Нідерландів 41 41 – – 
Німеччини 347 265 – 82 
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Продовження таблиці 4.9 
Об’єднанних 
Арабських 
Еміратів 

7 7 – – 

Польщі 370 288 2 80 
Португалії 2 2 – – 
Румунії 1477 1263 2 212 
Сербії 1 1 – – 
Словаччини 4 4 – – 
Словенії 26 26 – – 
Сполученого 
Королівства 
Великобританії 
та Північної 
Ірландії 

43 43 – – 

Сполучених 
Штатів Америки 

339 172 – 167 

Тайланду 2 2 – – 
Туреччини 388 305 – 83 
Угорщини 26 26 – – 
Фінляндії 4 4 – – 
Франції 97 59 – 38 
Чеської 
Республіки 

29 29 – – 

Швейцарії 20 20 – – 
Японії 5 5 – – 
 

Упродовж останніх років туристична галузь Чернівецької області активно 

розвивається та сприяє зростанню внутрішініх та зовнішніх туристичних 

потоків. Упродовж лише 2017 р. організовано та проведено подієві заходи, 

спрямовані на популяризацію регіону. До найбільш масових відносять: 

«Різдвяний ярмарок, фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка – фест”, 

фестиваль “Різдвяні зустрічі”, свято “Від Різдва Христового до Йордану–2017”, 

свято “Різдвяна свічечка”, фестиваль “Майданівські колядки”, всеукраїнський 

фестиваль-конкурс “Натхнення Буковини”, День вуличної музики, 

Міжнародний день захисту дітей, парад клоунів, ХІІ Буковинський 

туристичний ярмарок, свято виходу на полонину “Полонинська ватра”, 

Міжнародний фольклорний фестиваль “Буковинські зустрічі”, міське свято 
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“Петрівський ярмарок”, заходи до Дня міста, Андріївські вечорниці, фестиваль 

української сучасної естрадної пісні імені Назарія Яремчука, культурний 

фестиваль “Global Village”, фестиваль середньовічної культури “Троя”, свято 

“Мідсоммар”, етнодуховний фестиваль “ОБНОВА – фест”, Міжнародний 

чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва “FoodLandBukovina–2017” 

та інші» [242]. Міжнародних масштабів набуло свято «Дня вишиванки», 

започатковане в Чернівцях і присвячено українській сім’ї та патріотичному 

вихованню дітей. 

Помітною є діяльність з популяризації туризму на національному та 

міжнародному рівнях, що сприяє забезпеченню сталого розвитку галузі. 

Упродовж 2017 р. туристичний потенціал краю був представлений на таких 

заходах: «25-й міжнародній туристичній виставці “TT Warsaw 2017” 

(м. Варшава), Туристичному Форумі–LTF “Туризм: Перезавантаження” 

(м. Львів), 24-му туристичному салоні UITM “Україна’2017/ UITM – 

UkraineInternational Trevel Market (м.Київ), 12 Буковинському туристичному 

ярмарку (м.Чернівці), 23 туристичній виставці “UITT “Україна – подорожі та 

туризм” (м.Київ), 51-тій міжнародній туристичній виставці ITB (м. Берлін), 

ІІ міжнародному авіаційно-туристичний форумі (Чернівці), туристичній 

виставці “Харківщина: туристичні відкриття» ” (м. Харків) та інших» [242]. 

Багата культурна й природна спадщина, яка сприяла створенню й 

успішній реалізації ряду міжнародних фестивалів, спонукала їх організаторів до 

створення кінематографічного продукту, що в свою чергу також стало 

потужним промоційним чинником розвитку саме транскордонного туризму. У 

2017 року в Чернівцях презентовано нові документальні фільми «Ріка на 

пограниччі: Прут. Від Карпат до Дунаю» та «Маланка – культура народу». Як 

наслідок, в області почали відбуватися кінофестивалі. Один із них – «Відкрита 

ніч. Дубль 20» – то своєрідна лабораторія, де впроваджуються нові креативні 

ідеї для вітчизняних кінематографістів та реалізовуються молоді таланти, які 

мають шанси стати новими обличчями українського і світового кіно.  
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Туристичний потенціал Чернівецької області представляється на 

міжнародних, національних та регіональних туристичних виставках. Для участі 

в таких заходах використовують та постійно оновлюють друковану промоційну 

літературу. Популярні буклети «Буковина туристична», «Чернівці на перехресті 

епох і культурних традицій», «Туристична Буковина в різноманітті» 

(українською та англійською мовами), рекламні банери «Туристичні маршрути 

Чернівецької області» тощо. 

Щодо мотивів відвідувань, то офіційні статистичні джерела зазначають: 

«більша частка внутрішніх та іноземних туристів відвідали місто Чернівці з 

метою проведення дозвілля та відпочинку. Найбільш відвідуваними туристами 

залишаються пам’ятки архітектури історичного центру Чернівців, у тому числі 

об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – колишня Резиденція Митрополитів 

Буковини та Далмації» [242].  

Щороку розробляються та апробовуються по декілька цікавих 

туристичних маршрутів. Зокрема, у 2017 році – 2 нових туристичних маршрути: 

«Таємниці Садгори» та «Стежками вітряних хребтів». 

Зокрема, туристична екскурсія «Таємниці Садгори» була розроблена як 

результат реалізації важливого для Чернівців та Чернівецької області проекту з 

підготовки кадрів екскурсійного обслуговування. Найцікавіші об’єкти 

оглядової екскурсії: костел св. Архангела Михаїла, греко-католицька церква 

Пресвятої Покрови, Свято-Миколаївська церква, відома далеко за межами 

України єврейська синагога, єврейське кладовище, маєток барона Мустяца та 

Садгірська торговиця.  

«Стежками вітряних хребтів» – еколого-туристичний маршрут в 

Буковинських Карпатах, порівняно нова форма реалізації туристичних 

мандрівок, загальною протяжністю 34,5 км. Нитка маршруту – село Шепіт – 

перевал Семенчук – гора Томнатик (колишня військова радіолокаційна станція 

«Памір») – гора Яровиця – село Верхній Яловець – перевал Джоголь – село 

Шепіт Путильського району. Маршрут промаркований (біло-зелений 

прямокутник з маркувальним знаком М 3).  
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В Чернівецькій області значна увага приділяється розвитку спортивних 

видів туризму, з якого проводяться такі заходи: Чемпіонат області зі 

спортивного туризму «Буковинські екстремальні ігри», відкрита першість 

Чернівецької області зі спортивного туризму та за видами спортивного 

туризму, Чемпіонат України зі спортивного туризму, мотофестиваль «Шлях 

мольфара», та ряд інших. 

Напрямки міжнародного туризму вдалося диверсифікувати завдяки 

реорганізації інфраструктури МКП «Міжнародний аеропорт “Чернівці”», який з 

2016 р. відновив регулярне авіасполучення з Києвом. Здійснюються 

авіаперельоти до Туреччини та Італії, що покращило умови прийому гостей 

міста Чернівців. Проте залізничне сполучення з містами України потребує 

здійснення комплексу заходів по розвитку [40].  

В Чернівецькій області активно діє Спілка сприяння розвитку зеленого 

туризму, що налічує більше сотні садиб. Її інтернет-сторінка постійно 

поповнюється адресами сільських садиб, що діють на території області. 

Розвиток сільського зеленого туризму на Буковині є пріоритетним напрямком 

екологічно збалансованого туризму. Приватні садиби сільського зеленого 

туризму пропонують послуги, які здатні максимально задовольнити туристичні 

потреби споживачів, мешканців області та її гостей. Переважна частина садиб 

розташована в Буковинських Карпатах (Вижницькому та Путильському 

районах). 

Підготовка кваліфікованих фахівців для підприємств туристичної галузі 

здійснюється вищими закладами освіти за напрямами: «Туризм» (освітня 

програма «Міжнародний туризм»); «Менеджмент» (освітні програми 

«Менеджмент туристичного бізнесу», «Менеджмент готельного, курортного і 

туристичного сервісу», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент 

організації торгівлі»), «Готельно-ресторанна справа», «Маркетинг» (освітня 

програма «Маркетинг ресторанного, готельного та туристичного бізнесу»).  

Чернівецька область є привабливим регіоном щодо розвитку 

міжрегіональної і міжнародної співпраці. У звітних матеріалах Головного 
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управління статистики у Чернівецькій області зазначено: «Загальний обсяг 

внесених з початку інвестування в область прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) станом на 31 грудня 2017 року становив 

57700,2 тис.дол. США З країн ЄС внесено 48011,1 тис.дол. (83,2 % від 

загального обсягу по області) та з інших країн світу – 9689,1 тис.дол. (16,8 %). З 

початку інвестування прямі іноземні інвестиції в область надійшли з 41 країни 

світу. До найбільших країн-інвесторів входили Нідерланди, Велика Британія, 

Кіпр, Румунія, Італія та Ізраїль, на які припадало 71,3 % від загального обсягу 

прямих інвестицій по області. Формами залучення прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) були грошові внески – 1551,1 тис.дол. (80,7 % від 

вкладеного обсягу), внески у вигляді рухомого і нерухомого майна – 

357,7 тис.дол. (18,6 %) та інші види здійснення інвестицій – 13,1 тис.дол. 

(0,7 %)» [242]. 

 
4.1.6. Організаційно-правові чинники транскордонного туризму 

 

Правову базу діяльності туристичної галузі країни закладено Законом 

України «Про туризм» та Законом України «Про внесення змін до Закону 

України "Про туризм"», який сьогодні є основоположним законодавчим актом, 

що визначає загальні правові, організаційні, виховні та соціально-економічні 

засади реалізації державної політики в галузі туризму, всебічно регламентує 

туристичну діяльність в Україні, створює умови для стимулювання ділової 

активності суб'єктів туристичного підприємництва, забезпечує оптимальний 

рівень державного регулювання процесу розвитку вітчизняного туризму. Закон 

України «Про внесення змін до Закону України "Про туризм"» став правовим 

підґрунтям для розробки цілого комплексу галузевих нормативно-

інструктивних документів, що регламентують конкретні аспекти туристичної 

діяльності. 

Про визнання вагомості туризму та значенні транскордонної співпраці на 

регіональному рівні Чернівецької області йдеться в ряді документів, що були 
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прийняті впродовж останніх років. Зокрема, у «Стратегії розвитку Чернівецької 

області до 2020 року» розвитку транскордонного співробітництва, присвячена 

окрема операційна ціль. Для подальшого підвищення конкурентоспроможності 

туристичної галузі в області передбачається розроблення і реалізація обласних 

комплексних і галузевих програм розвитку туризму і ринку туристичних 

послуг. Вагому роль приділяється забезпечення захисту і безпеки туристів; 

покращення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури туризму, 

розбудови матеріально-технічної бази; розширення мережі туристичних 

інформаційних центрів, забезпечення якісної та достовірної інформації про 

регіон; впровадження інформаційно-рекламної діяльності. 

 Ще одна операційна ціль Стратегії сформульована як «Розвиток 

туристичного історико-культурного та природно-рекреаційного потенціалу». 

Зазначено, що область потребує інвестицій у розвиток інфраструктури 

транскордонного туризму, у тому числі культурно-етнічного, релігійного, 

сільського, екологічного, екстремального та спортивного, літнього і зимового 

гірсько-спортивного туризму, масового оздоровчо-пізнавально відпочинку, 

бальнеологічного лікування, а також у розбудову системи оздоровчих закладів, 

як важливих елементів ефективного використання унікального ландшафтно-

рекреаційного потенціалу регіону [261]. Визначено такі головні проблеми 

розвитку туризму у нашому регіоні: 

- недостатня впізнаваність Чернівецької області (Північної Буковини) в 

Україні та Світі; 

- відсутність туристичного бренду області;  

- незадовільний рівень інформаційно-рекламного забезпечення 

туристичної діяльності області; 

- незадовільний стан залізничного, авіаційного сполучення та шляхів 

сполучення, доріг; 

- незначний асортимент туристичної продукції; 

- відсутність інфраструктурних комунікацій у рекреаційних зонах; 
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- відсутність єдиної системи туристичного маркування рекреаційних 

територій області. 

Очікувані результати впровадження Стратегії: 

- створення цілісного бренду області як туристичної; 

- створення позитивного туристичного іміджу Буковини на внутрішньому 

та міжнародному туристичних ринках; 

- забезпечення зростання конкурентоздатності туристичної пропозиції 

регіону; 

- формування регіонального інтернет-ресурсу про Буковину туристичну; 

- створення та впровадження єдиної туристично-інформаційної системи 

регіону з системою онлайн бронювання та оплати; 

- збільшення чисельності внутрішніх туристів; 

- збільшення обсягів продажу регіональних туристичних продуктів; 

- збільшення кількості туристичних маршрутів в області; 

- зростання кількості туристів «вихідного дня» в місті Чернівці; 

- збільшення обсягу потоку туристів в гірській місцевості та в 

Дністровському каньйоні. 

Співзвучною до Стратегії є «Програма розвитку туризму в Чернівецькій 

області на 2016-2020 роки», розроблена з метою є створення 

конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринку 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 

потреби мешканців Буковини та її гостей; здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток туристичної галузі; забезпечення умов для повноцінного 

функціонування суб’єктів туристичної діяльності; залучення інвестицій; 

створення інфраструктури туризму; розширення мережі туристично-

екскурсійних маршрутів; здійснення системної рекламно-інформаційної 

діяльності, підтримка в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, 

екотуризму; поліпшення кадрового забезпечення галузі. Одним із стратегічних 

завдань Програми є розвиток транскордонного співробітництва. Основними 

видами туризму Чернівецької області, на розвиток яких будуть спрямовані 
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заходи програми, є: пригодницький; культурно-пізнавальний; релігійний та 

паломницький; тематичний; спелеологічний; велосипедний; гірський; кінний; 

водний; спортивний; екологічний. 

Реалізація заходів програми передбачає до 2020 року наступне: 

- збільшення обсягів реалізації туристичних та супутніх послуг; 

- збільшення потоку туристів в область; 

- збільшення кількості обслуговуваних туристів на 1,5 %; 

- збільшення чисельності іноземних туристів на 1,8 %; 

- збільшення чисельності внутрішніх туристів на 1,8 %; 

- збільшення чисельності сільських туристичних садиб на 1,9 %; 

- залучення в туристично-рекреаційну галузь області коштів іноземних 

інвесторів; 

- розвиток транскордонного співробітництва у галузі туризму з 

Європейським Союзом та Республікою Молдова; 

- збільшення кількості робочих місць, створених у туристично-

рекреаційній галузі та суміжних сферах діяльності.; 

- зростання обсягів платежів до бюджетів різних рівнів. 

Програми транскордонної співпраці – один із ключових інструментів 

підтримки Євросоюзом своїх країн-сусідів. 

Ця допомога надається в рамках двох масштабних ініціатив Євросоюзу: 

Європейського інструменту сусідства та Програми Територіального 

співробітництва країн Східного партнерства. Ці кошти мають сприяти 

подоланню спільних викликів, пов’язаних з інтенсивним рухом населення й 

товарів, гуманітарними та екологічними проблемами. 

Зараз Україні доступні п’ять програм транскордонної співпраці, які 

реалізуються в 11 прикордонних областях (таблиця 4.10).  
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Таблиця 4.10 

Програми транскордонної співпраці за участі України 

Програма Обсяг фінансування 
ЄС 

Області 

Програма 
співробітництва EaPTC 
Білорусь – Україна 

3,3 млн євро Волинська, Рівненська, 
Житомирська, Київська, 
Чернігівська області 

Програма 
співробітництва EaPTC 
Молдова – Україна 

3,3 млн євро 
 

Одеська, Вінницька, 
Чернівецька області 
 

Програма 
транскордонного 
співробітництва 
«Польща–Білорусь–
Україна 2014-2020» 

183 млн євро 
 

Волинська, Львівська, 
Закарпатська області 
 

Спільна операційна 
програма «Румунія–
Україна» 
 

60 млн євро 
 

Івано-Франківська, 
Закарпатська, 
Чернівецька, Одеська 
області 

Спільна операційна 
програма «Угорщина–
Словаччина–Румунія–
Україна 2014-2020» 

73,9 млн євро 
 

Закарпатська, Івано-
Франківська області 

 

Для ефективної реалізації програм транскордонної співпраці необхідні дві 

речі: налагоджені зв’язки між прикордонними регіонами та відповідність 

пріоритетів цих програм місцевим стратегіями регіонального розвитку. 

Загалом регіони України знаходяться в однакових правових умовах для 

розвитку транскордонної співпраці. Вони прописані в Угоді про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, Державній стратегії регіонального 

розвитку–2020 та Державній програмі розвитку транскордонного 

співробітництва на 2016–2020 роки. Та й рівень узгодженості положень цих 

документів зі стратегіями регіонального розвитку можна вважати задовільним. 

З іншого боку, відповідальність за розвиток прикордонних відносин 

покладається передусім на місцеві органи виконавчої влади. Існує ряд 

перешкод для ефективної транскордонної діяльності. Зокрема, деякі 

двосторонні угоди між місцевою владою прикордонних регіонів та територіями 
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країн-сусідів вже втратили свою актуальність (були підписані наприкінці 1990-

х) та часто діють лише на папері. 

Крім того, транскордонні проекти згадуються у планах реалізації 

регіональних стратегій лише епізодично. А цілісне бачення транскордонної 

складової у стратегічному плануванні демонструють лише окремі області. 

Регіони з тривалим досвідом участі у програмах ЄС приділяють 

транскордонній співпраці більше уваги у стратегіях регіонального розвитку. А 

їхні представники місцевої влади, як правило, вже працювали в керівних 

структурах європейських програм транскордонного співробітництва. 

Зокрема, в Чернівецькій області вже напрацьовано досвід участі у 

транскордонних проектах, які реалізовувалися впродовж останніх 20-ти років. 

 

4.2. Транскордонні проекти з туризму, що реалізовувалися в 

Чернівецькій області та суміжному прикордонні 

 

Визначальним чинником розвитку транскордонного співробітництва є 

формування системи проектів, що відповідають євроінтеграційним пріоритетам 

державної та європейської регіональної політики.  

Територія Чернівецької області підпадає під дію Програм 

транскордонного співробітництва. Ці програми дозволили отримати досвід 

участі у програмних комітетах, органах управління, а також безпосередньої 

реалізації проектів різноманітними учасниками. 

Потенціал транскордонної співпраці країн-сусідів України, Румунії та 

Республіки Молдова не використовувався вповні як по лінії співробітництва в 

рамках єврорегіонів, так і щодо інших інституцій. У працях дослідника 

функціонування Єврорегіонів Гакмана Сергія увага акцентується на такому: «У 

деяких колах наших країн панують перестороги, пов'язані із взаємним 

негативним іміджем у колективній свідомості, як на регіональному, так і на 

центральному/національному рівнях. В усіх трьох країнах ще існують труднощі 

у розбудові громадянського суспільства, що заважає успіху зусиль дво- та 
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багатосторонньої співпраці. Є також внутрішні проблеми по різні боки 

кордонів, які пов'язані із недостатніми знаннями та щодо стандартів та 

процедур з розробки проектів у відповідності до єдиних європейських вимог, 

низькою менеджментською спроможністю організацій, недостатнім рівнем 

володіння потенційними аплікантами іноземними мовами» [74, с.8].  

Серед великих за обсягом фінансових ресурсів з боку Європейського 

Союзу можна назвати Спільну операційну програму (СОП) «Румунія – Україна 

2000–2006», фінансовану ЄС у рамках інструменту TACIS. На заміну цій 

програмі прийшла СОП «Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007–2013», 

яка дозволила реалізацію проектів за участі України та Молдови, проте 

обов’язковою вимогою залишалась участь члена ЄС – Румунії. Чернівецька 

область також брала участь у СОП «Угорщина – Словаччина – Румунія – 

Україна 2007–2013» в якості додаткової території. 

Позитивний досвід програм фінансової перспективи 2007–2013 сприяв 

появі Програми територіальної співпраці «Україна – Молдова», яка включає 

всю територію Молдови, Чернівецьку, Одеську та Вінницьку області. 

Особливістю Програми є відсутність у ній країни-члена ЄС. Програма мала 

завершити свою роботу до кінця 2016 р., проте реалізація проектів, відібраних 

під час конкурсу 2014 р., розпочалась лише в кінці 2017 р. 

СОП «Румунія – Україна 2014–2020» фактично є наступницею СОП 

«Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007–2013», співпраця з Молдовою 

перейшла в Програму «Україна – Молдова 2014–2020». Програма діє на 

території прикордонних повітів Румунії (Сучавського, Ботошанського, Сату-

Маре, Марамуреш та Тульча) та областей України (Закарпатської, Івано-

Франківської, Одеської та Чернівецької). В рамках Програми оголошено 

конкурс проектів та ідентифіковані можливі великі інвестиційні проекти. 

СОП «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014–2020» замінила 

собою СОП «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007–2013». 

Територія дії програми: область Соболч-Сотмар-Берег (Угорщина), Кошицький 

край, Пряшівський край (Словаччина), повіт Марамуреш, повіт Сату-Маре 
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(Румунія), Івано-Франківська та Закарпатська області; прилеглі регіони: 

область Боршод-Абауй-Земплен (Угорщина), повіт Сучава (Румунія) та 

Чернівецька область. Було значно розширено можливості реалізації проектів на 

території прилеглих регіонів. Програмою також передбачено позаконкурсне 

фінансування великих інвестиційних проектів. 

З 2007 р. спостерігається активізація процесів транскордонної співпраці 

на рівні проектної діяльності для України та Чернівецької області зокрема. 

Вагома роль у транскордонному співробітництві належала програмам сусідства 

та прикордонного співробітництва (у контексті Європейського інструменту 

сусідства та партнерства) на рівні адміністративно-територіальних утворень 

країн-сусідів України, Молдови та Румунії.  

Впровадження програм реалізації взаємовідносин Європейського Союзу з 

країнами-сусідами передбачає два етапи. Перший мав тривати з 2004 до 

2006 рр. Відбувався за «Програмою сусідства ЄС PHARE СВС 2004–2006» і 

передбачав: «здійснення прагматичного та динамічного пошуку можливостей 

удосконалення поточних процедур підвищення ефективності та гласності 

співпраці між прикордонними регіонами» [Гакман С. Міжрегіональне 

співробітництво як фактор європейської інтеграції України / С. 7-25.]. На цьому 

етапі Україна брала участь у чотирьох з дванадцяти програм сусідства Серед 

них була й Програма сусідства «Румунія – Україна». А паралельно з нею 

функціонувала інша програма «Румунія – Молдова». На цьому етапі, як 

зазначено дослідником транскордонних процесів українсько-румунсько-

молдовського прикордоння Сергієм Гакманом: «вирішувались спільні для 

прикордонних регіонів завдання: стимулювання сталого економічного та 

соціального розвитку в прикордонних регіонах, співпраця у розв’язанні 

спільних проблем, що існують у таких сферах, як охорона довкілля, охорона 

здоров’я, захист від організованої злочинності та боротьба з нею, забезпечення 

ефективного та надійного прикордонного контролю, підтримка заходів на рівні 

місцевих громад» [74]. 
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 Аналіз виконаних проектів у рамках Програми сусідства РHARE CBC 

«Румунія – Україна» показав, що на території транскордоння було реалізовано 

80-ма аплікантами за підтримки 95 партнерів з України 147 проектів. 

Найбільше (38) – з Чернівецької, 33 – Закарпатської, 13 – Івано-Франківської, 

11 – Одеської областей. Найбільша кількість проектів (50 грантів) була 

реалізована у Сучавському повіті Румунії, більша частина – у співпраці з 

українськими партнерами. С. Гакманом узагальнено наступне: «На реалізацію 

проектів програми PHARE CBC 2004-2006 було виділено більше 18.857 тис. 

євро, відповідно до грантової схеми, на реалізацію проектів програми PHARE 

CBC 2004 – 4.721 тис. євро (25 %), PHARE CBC 2005 – більше 7489 тис. євро 

(40%), PHARE CBC 2006 – більше 6647 тис. євро (35%). Найбільшою кількістю 

здійснених проектів стала програма PHARE CBC 2005, в рамках якої було 

реалізовано 61 проект» [74].  

 Значна увага серед реалізованих проектів стосувалася розвитку туризму, 

на розвиток якого витрачено понад 19 605 тис. євро, зокрема 18 857 тис. євро 

витрачено бенефіціарами. Ці витрати, як відображено в праці Гакмана С., 

розподілилися наступним чином: «на розширення і зміцнення туристичного 

сектору – більше 4728 тис. євро (24 %); на транскордонну економічну 

співпрацю – більше 3396 тис. євро (17 %); на розвиток транскордонного 

транспорту та інфраструктури кордону – майже 5002 тис. євро (26 %); на 

покращення діяльності щодо менеджменту довкілля у прикордонних регіонах – 

більше 3393 тис. євро (17 %); на заходи спільного фонду малих проектів 

пріоритету «Від людини до людини» – більше 2338 тис. євро (12 %); на заходи 

технічної підтримки щодо реклами та оцінки програми – більше ніж 

448 тис. євро (4 %)» [73].  

Спільними зусиллями України та Румунії проведені спільні заходи (понад 

1200) – семінари, тренінги, зустрічі; 550 робіт пов’язані з документами 

(розробка баз даних, довідників, проведення експедиційних досліджень, 

наукових розвідок). Засновано 40 ресурсних центрів (регіональних економічних 

центрів, екоцентрів, інфоцентрів), розроблено 14 транскордонних мереж, 
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підписано 280 протоколів щодо співпраці між українськими та румунськими 

організаціями, розроблено 46 центрів та пунктів туристичного інформування, 

розроблено 63 туристичних маршрути, відремонтовано 35 км доріг, створено 

12 об’єктів з моніторингу довкілля (вежі для контролю якості параметрів 

довкілля, пересувні лабораторії), успішно організовано понад 

1000 інформаційно-маркетингових заходів» [74].  

Найбільш вдалими серед транскордонних проектів були гуманітарні. 

Більшість з них реалізовувалися безпосередньо за участю партнерів з Чернівецької 

області. Саме на них слід докладніше зупинитися. Зокрема, 4 транскордонних 

проекти реалізовувалися «Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» [73].  

Два проекти, як зазначає Гакман С.: «центр реалізовував спільно з 

Сучавською філією Асоціації реалізаторів та видавців патронату книги 

(Румунія). У 2007 р. – проект «Пропагування транскордонного співробітництва 

через книгу – кіно – рекламу» (2007 р.), в рамках якого проведено три круглих 

столи в Чернівцях і Сучаві, а також проведено транскордонний фестиваль 

документального кіно «Шляхами легенди» (29-31 жовтня, м. Сучава, Румунія). 

У 2008 році – проект із цією ж румунською організацією – «Спільні рамки 

взаємин та інформування через телебачення «on-line», електронну книгу і прямі 

та віртуальні зустрічі» (2008 р.), в рамках якого проведено 4 міжнародні 

семінари: 2 в Чернівцях і 2 – в Сучаві» [74].  

 Кілька гуманітарних транскордонних проектів у співпраці виконувалися 

Чернівецьким обласним громадським об’єднанням «Буковинські перспективи». 

З експертною допомогою Центру підвищення кваліфікації, в рамках зазначеної 

Програми, успішно впроваджено два культурологічні транскордонні проекти в 

галузі популяризації книги та фільмів: «Буковина: духовне багатство» (2009 р.) 

та «Транскордонний діловий центр – книга, кіно, реклама». Ці проекти логічно 

продовжили концепцію зближення культурних цінностей двох сусідніх 
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прикордонних народів, збереження спільної культурної спадщини, 

популяризації етнокультурного надбання. 

Упродовж цього етапу реалізації транскордонної співпраці 

реалізовувалися 3 проекти, аплікантами яких був Сучавський університет 

Штефан чел Маре, у співпраці з Чернівецьким національним університетом 

імені Юрія Федьковича. Тісна й багаторічна співпраця між колективами 

географічних факультетів втілилася у ряд практичних результатів.  

З 1.12.2006 р. до 31.09 2008 р. реалізовувався румунсько-український 

проект «Infobukovina – tourist campaign for the cross-border region Romania-

Ukraine». Фінансувався Європейським Союзом через програму сусідства 

Румунія – Україна 2004–2006 з бюджетом 413000 євро. Метою проекту було 

покращення транскордонної інтеграції в прикордонній зоні Румунія – Україна 

шляхом розширення й підвищення якості пропозиції туристської промисловості 

та забезпечення сталого розвитку туризму. Прямими бенефіціантами стали 20 

менеджерів та адміністраторів туристської промисловості, а непрямими – 

туристи, потенційні туристи, менеджери підприємств сфери туризму регіону. 

Результати проекту конкретизовані головним чином у розвитку 

туристичної промисловості регіону шляхом тренінгу 20 менеджерів в галузі 

туризму з Сучавського повіту та Чернівецької області і заснуванням 3-х точок 

туристичного інформування в трьох пунктах Сучавського повіту (Сучава, Гура 

Гуморулуй, Сірет) задля інформування потенційних туристів про наявні 

регіональні туристичні послуги і визначні пам’ятки в прикордонній зоні. 

З 1.10.2007 р. до 31.10 2008 р. румунські та чернівецькі географи 

виконували спільний проект «Roua of Bucovina (cultural roots, people and places, 

unify by tradition, natural tourist’s attractions)». Бюджет проекту склав 24, 6 тисяч 

євро. Основні заходи проекту були зосереджені на проведенні тематичних 

семінарів у Сучаві та Чернівцях з участю в них з доповідями виконавців 

проекту про головні групи туристично-рекреаційних ресурсів (природних, 

архітектурно-історичних, подієвих, персонально-історичних, етнокультурних). 

Здійснені експедиційні виїзди територією Буковини для збору фотоматеріалів 
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та описів об’єктів туризму. Результатом роботи над проектом став 

ілюстрований фотоальбом туристичних атракцій Буковини [323]. 

Особливістю програм PHARE та CBC було те, що їх можна було заявляти 

лише румунськими аплікантами. Те ж саме стосувалося фінансування, яке не 

поширювалося на українську частину прикордоння. Паралельно з цими 

програмами впроваджувалася програма TACIS CBC, менш триваліша за часом 

та складнішою у менеджменті фінансів.  

З-поміж проектів цієї програми особливу роль у розвитку туристичних 

можливостей українсько-румунського прикордоння виділявся проект 

«Популяризація спільної культурної спадщини в транскордонному регіоні 

Чернівці – Сучава». Його вартість становила 290 тис. євро.  

Проект реалізовувався міськими радами Чернівців та Кимпулунг-

Молдовенеск, муніципалітетом Сучави та іншими партнерами з липня 2008 по 

лютий 2010 р. Експертом проекту Гакманом С. відзначено: «В рамках проекту 

відбулась низка заходів за участю українських та румунських народних 

майстрів, представників туристичного бізнесу, засобів масової інформації. Були 

організовані численні культурологічні експедиції північною та південною 

частинами Буковини, під час яких учасники проекту взяли участь у 16 

культурологічних заходах: свято писанки, пленери художників Буковини, 

виставки народних майстрів, фестивалі фольклорного мистецтва. Також 

команда проекту записала та транслювала низку передач для місцевого 

телебачення, в яких йшлося про збереження культурної спадщини Буковини. 

Зібраний матеріал ліг в основу відеофільму та книги «Буковина: спільна 

культурна спадщина», а також відеофільму «Буковина без кордонів» [74].  

Ще один важливий для розвитку туризму в регіоні транскордонний 

двохрічний проект «Створення інтегрального туристичного продукту для 

розвитку культурного туризму на Буковині» реалізовувався з 2008 до 2010 р. із 

загальним бюджетом 701 651 євро. Його виконували Торговельно-промислова 

палата Сучави, Управління туризму Чернівецької обласної державної 



289 
 
адміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Хотинська 

фортеця», інші партнери.  

Головним завданням проекту був розвиток інфраструктури, збереження 

культурної спадщини, підвищення туристичної привабливості Хотинської 

фортеці. З-поміж інших проектів, що безпосередньо не стосувалися розвитку 

туризму, увагу слід приділити таким: «Транскордонне співробітництво з 

інвестиційного розвитку сільських регіонів» (бюджет 738574 євро). Виконувався 

з липня 2008 р. по грудень 2009 р. Буковинським центром реконструкції і 

розвитку (який був головним партнером), Чернівецькою ОДА, Торговельно-

промисловою палатою Сучави у співпраці з іншими партнерами. Важливим для 

розвитку туризму став також проект «Буковинський інноваційний центр» 

(загальним бюджетом 820840 євро), який виконувався з липня 2008 по липень 

2010 р. Буковинською державною фінансовою академією, Чернівецькою ОДА, 

Університетом Штефан чел Маре м. Сучава та іншими партнерами.  

 З 2007 р. PHARE та TACIS як фінансові інструменти реалізації 

транскордонної діяльності трансформовані в єдиний Європейський інструмент 

сусідства та партнерства (ЄІСП). Це, в свою чергу, покращило управління 

транскордонними проектами і сприяло тіснішому залученню партнерів з різних 

країн. З цього приводу дослідник транскордонних процесів Сергій Гакман 

зазначає: «У рамках програми ЄІСП започаткована спільна операційна 

програма «Румунія – Україна – Республіка Молдова» (Joint Operational 

Programme Romania – Ukraine – Republic of Moldova) 2007–2013. Фінансування 

операційної програми склало 126,72 мільйонів євро і фінансується не лише 

програмою ЄІСП, а й національними фондами [74]. Україна стала учасником 

ще трьох програм транскордонного співробітництва в рамках ЄІСП: «Україна – 

Польща – Білорусь» із бюджетом Програми 186,201 млн. євро, «Україна – 

Угорщина – Словаччина – Румунія» з бюджетом 68,638 млн. євро, «Чорне 

море» із бюджетом 17,306 млн. євро.  

 Особливістю цих програм, як зазначено С. Гакманом, є: «відсутність при 

їх впроваджені щорічних програм дій та уніфіковані процедури для всіх країн-
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учасниць (фінансування, звітність тощо). Країни-учасниці програм розробили 

спільні операційні програми на весь термін впровадження ЄІСП. До 

затвердження Програми «Румунія – Україна – Молдова» співпраця трьох країн, 

відбувалась в двосторонньому форматі: між прикордонними регіонами Румунії 

та України, а також Румунії та всієї території Республіки Молдова в рамках 

Програм сусідства 2004–2006» [73]. 

В рамках зазначених програм діяли і різні правила для країн-учасниць, і 

різні доступні бюджети для заявників в рамках інструменту РНАRЕ (для 

Румунії) та ТАСІS (для Республіки Молдова й України). Об’єднання в єдиний 

ЄІСП полегшило управління транскордонними проектами та сприяє тіснішому 

залученню партнерів з різних країн. 

 Територія згаданої програми, як зазначено на сайті самої Програми, 

охоплює наступні регіони: в Румунії – повіти Сучава, Ботошань, Яси, Васлуй, 

Галац і Тульча; в Україні – Одеську та Чернівецьку області; в Республіці 

Молдова – усю територію. До Програми включено ряд прилеглих регіонів, які 

можуть позитивно впливати на співпрацю на території транскордоння й 

залучатися до виконання проектів на засадах партнерів з можливістю 

отримання до 20% від загального бюджету проекту. Зокрема, в Румунії це повіт 

Браїла; в Україні – Вінницька, Івано-Франківська, 12 районів Тернопільської та 

10 районів Хмельницької областей [327]. 

 Як зазначається у згаданій вище «Програмі транскордонної співпраці»: 

«Стратегія реалізації операційної програми ґрунтується на чотирьох ключових 

завдання Стратегічного документу ЄІСП ПКС, а саме: сприяння економічному 

та соціальному розвитку регіонів по обидва боки спільного кордону; вирішення 

спільних проблем; забезпечення ефективних і захищених кордонів; сприяння 

місцевим прикордонним заходам у форматі «від людини до людини» [327].  

Основна типологія потенційних бенефіциарів (вигодонабувачів) була 

визначена відповідно до різноманітності та диверсифікації діяльності, якої 

вимагає виконання кожного з пріоритетних завдань. Вона охопила місцеві, 
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регіональні та центральні адміністрації, державні органи влади, вищі заклади 

освіти, громадські організації, торговельно-промислові палати тощо.  

Конкурс проектних пропозицій за Програмою «Румунія – Україна – 

Молдова» було оголошено у 2009 р. До конкурсу надійшло 266 заявок. 

Найбільше аплікантів було з Румунії (134), 87 – з Республіки Молдова та 45 – з 

України. Процес оцінювання заявок тривав майже два роки. Загальний бюджет 

склав 7,6 млн. євро.  

 З листопада 2011 р. тривав другий конкурс проектних пропозицій Спільної 

операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013». У 

згаданій вище Програмі транскордонної співпраці зазначено: «На реалізацію 

проектів за цим конкурсом виділено 26 135 879 євро. Спільний технічний 

секретаріат отримав 1063 концептуальних нот проектних пропозицій, у т. ч. 362 за 

першим пріоритетом (Формування конкурентноздатної економіки на прикордонній 

території), 230 – за другим (Екологічні виклики і готовність до надзвичайних 

ситуацій та 471 – за третім (Співпраця «Від людини до людини»)» [327].  

Завдяки тісній та налагодженій роботі з румунськими та молдавськими 

колегами у рамках Спільної операційної програми «Румунія – Україна – 

Республіка Молдова 2007–2013» ЄІСП вдалося успішно реалізувати 28 проектів 

транскордонного співробітництва на суму більше 13 млн. євро (2 у галузі 

медицини, 5 у сфері туризму, 2 у сфері культури, 2 у сфері спорту, 2 стосовно 

запобігання надзвичайних ситуацій, 3 у сфері житлово-комунального 

господарства, 4 з розвитку агропромислового комплексу, 3 з інноваційного 

розвитку, 1 у сфері соціального захисту, 2 з безпеки та 2 у галузі підприємництва). 

Головними результатами впровадження цих проектів, як зазначено у 

звітах Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

Чернівецької ОДА, є: придбання та встановлення обладнання для двох 

горизонтальних пісколовок з пропускною спроможністю 100 000 м3/день для 

очищення води в м. Чернівці; впорядкування сміттєзвалища в м. Сторожинець 

та придбання контейнерів для сміття і сміттєвоза; проведення капітального 

ремонту хірургічного відділення та придбання медичного обладнання для 
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Новоселицької та Заставнівської ЦРЛ, автомобіля швидкої допомоги та 

реанімобіля із медичним обладнанням та рентгенапарату; придбання 2 

глибокорозпушувачів, 2 автомобілів-самоскидів, 4 екскаваторів, 2 

автогрейдерів; збудовано та введено в експлуатацію 30 гідрометеорологічних 

автоматизованих станцій, створено автоматизовану систему раннього 

виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення 

населення, до складу якої входять: прогностичні моделі, ГІС складова, система 

оповіщення (24 пункти), влаштовано берегоукріплення методом габіонних 

ящиків, загальною протяжністю понад 770 м, а також проведення тренінгів та 

навчань для спеціалістів, розповсюдження інформаційних матеріалів щодо 

бережного ставлення до води, поводження з відходами, боротьби з ерозією 

ґрунтів, профілактики захворювань та проведено відповідні інформаційні сесії; 

розроблено веб-сайти проектів. 

Упродовж 2012–2015 р.р. в межах цієї програми реалізовувались 3 

важливі проекти у сфери туризму. Аплікантом двох із них був «Чернівецький 

бізнес-центр» (проекти «Долаючи кордони: розвиток гірського туризму» та 

«Еко-Карпати: розвиток бізнесу в прикордонних Карпатах як спосіб 

покращення конкурентоспроможності економіки»). Зокрема, проект «Долаючи 

кордони: розвиток гірського туризму» реалізовувався упродовж 2012–2013 

років у партнерстві з Гуманітарною фундацією «Clopot», (м. Сучава, Румунія) 

та ГО «Буквиця» (м. Чернівці).  

«Еко-Карпати: розвиток бізнесу в прикордонних Карпатах як спосіб 

покращення конкурентоспроможності економіки» – трьохсторонній проект, що 

реалізовувався в 2013–2015 роках. Загальний бюджет становив 15 тис. євро. 

Партнери: Асоціація економічного регіонального розвитку, м. Сучава, Румунія; 

Національна асоціація з гірського сільського розвитку «Romantana», м. Варта 

Дорней, Румунія; Міжнародна асоціація малого та середнього бізнесу «Small 

Euro Business», м. Бєльці, Молдова 

За час реалізації проекту було проведено три тренінги з екотуризму, еко-

сільського господарства та еко-ремесла, тренінг для представників органів 
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місцевої влади та туристичного сектору, два засідання Робочої групи зі 

стратегічного планування, результатом яких став розроблений логотип та бренд 

«Еко-Буковина». Розроблено та видано двомовні посібники з еко-

підприємництва, брошуру «Еко-туризм», практичний посібник «Започаткування 

власної справи з еко-бізнесу», туристичні мапи Буковини (Вижницький, 

Путильський та Сторожинецький райони Чернівецької області), Єдинецького 

району Республіки Молдова та Сучавського повіту Румунії; створено короткий 

промоційний відеоролик, організовано перший Міжнародний фестиваль 

традиційного мистецтва «Буковинська тайстра» (у м. Чернівці). 

Третій важливий для розвитку туризму в Чернівецькій області проект 

«Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на 

Буковині» із загальним бюджетом 1,5 мільйона євро, реалізовувався 

Чернівецьким Національним Університетом імені Юрія Федьковича у 

партнерстві з Сучавським університетом «Штефан чел Маре». Збереження 

історико-культурної спадщини та розвиток туристичної інфраструктури 

створюють підґрунтя для ефективного спілкування між жителями 

прикордонних територій. 

Головною цільовою аудиторією стали музеї і культурні центри, освітні 

заклади, які готують фахівців з туризму. Кінцевими вигодонабувачами стало 

також населення прикордонних областей, місцевих та іноземних туристів. 

Результатами проекту стало створення туристичних центрів з розвитку 

історико-етнографічного туризму на Буковині у Чернівцях та Сучаві, історико-

етнографічний музей в Чернівцях та археологічна експозиція в Сучаві. З метою 

розширення спектру туристичних послуг була створена електронна база даних 

об’єктів і маршрутів історичного та етнографічного туризму: 2 локальні, 

20 регіональних та 8 транскордонних. Опублікована рекламна література для 

туристів трьома мовами (українською, румунською, англійською), путівники по 

туристичних маршрутах, карти історико-етнографічного туризму. Проведені 

тренінги з розвитку туризму для цільових груп, випуск туристичного журналу, 

альбоми та dvd-диски, розроблено вебсторінку проекту www.heritage-ua-ro.org. 



294 
 
Завершальною дією проекту став етнофестиваль, що урізноманітнив перелік 

таких дійств на території області. 

Реалізація зазначених проектів безпосередньо вплинула на розподіл 

туристичних потоків, покращила рівень інформованості громадян України і 

Румунії так само, як і інших іноземних туристів, щодо природньої та культурної 

спадщини транскордонного регіону.  

Наступний етап в розвитку транскордонної співпраці в галузі туризму 

розпочався з впровадження спільної операційної програми «Румунія – Україна 

2014–2020» та Програми територіального співробітництва країн Східного 

партнерства «Україна – Молдова». 

17 грудня 2015 року Європейська комісія схвалила СОП «Румунія – 

Україна», через Європейський Інструмент Сусідства (ЄІС), яка буде 

профінансована Європейським Союзом впродовж 2014–2020 років. 

Стратегічні цілі Програми: 

1) сприяння економічному та соціальному розвитку регіонів по обидві 

сторони спільного кордону; 

2) реагування на спільні виклики навколишнього середовища, охорони 

здоров’я, безпеки та захисту; 

3) створення кращих умов для забезпечення мобільності людей, потоку 

товарів та капіталу. 

Територіально до Програми увійшли Івано-Франківська, Закарпатська, 

Чернівецька, Одеська області України та повіти Сату-Маре, Марамуреш, 

Ботошань, Сучава, Тулча Румунії. Для для цієї програми передбачено 

фінансування ЄС– 60 млн євро. Україна та Румунія повинні забезпечити 

мінімальне співфінансування 10% від вкладу ЄС. 

Поза конкурсним відбором на реалізацію великомасштабних проектів у 

рамках Спільної операційної програми «Україна – Румунія» Європейського 

інструменту сусідства на 2014-2020 роки із загального бюджету програми 

виділено 18 млн. євро. 
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Від Чернівецької області до великих інфраструктурних проектів СОП 

«Україна – Румунія» ЄІС 2014–2020 включено: 

1. Проект «Покращення прикордонної інфраструктури – Відкриті ворота 

в Європу», метою якого є будівництво під’їзних шляхів до пункту пропуску 

«Красноїльськ», грант якого для України складає близько 4 млн. євро. 

2. Чернівецька область залучена до реалізації великомасштабного проекту 

«Покращення захисту та рівня безпеки населення у прикордонній зоні шляхом 

спільного навчання та спільних дій в екстрених випадках» спільно із Івано-

Франківською областю. Грант для Чернівецької області складає 200 тис. євро. 

 Спільна операційна програма «Румунія – Україна 2014–2020» 

Європейського інструменту сусідства 18 грудня 2017 року оголосила 

конкурсний відбір проектів типу HARD (з інфраструктурним компонентом на 

суму щонайменше 1 млн. євро (загальна сума фінансової підтримки за цим 

конкурсом становить 19100000 євро) та проектів типу SOFT (без 

інфраструктурного компоненту або з інфраструктурним компонентом на суму 

менше 1 млн. євро (загальна сума фінансової підтримки за цим конкурсом 

становить 17000000 євро) за наступними пріоритетами: 

Пріоритет 1.1 «Інституційна співпраця у галузі освіти шляхом 

підвищення доступу до освіти та якості освіти» (бюджет – 50,0-300,0 тис. євро 

(загальний бюджет по пріоритету – 2,1 млн. євро). 

Пріоритет 1.2 Просування та підтримка у дослідницькій роботі та 

інноваціях (50,0-300,0 тис. євро (загальний бюджет по пріоритету – 

1,5 млн. євро). 

Пріоритет 2.1 Збереження та просування культурної та історичної 

спадщини (50,0 тис. євро – 1,0 млн. євро (загальний бюджет по пріоритету – 

6,0 млн. євро)). 

Пріоритет 3.1 Розвиток прикордонної транспортної інфраструктури та 

інструментів інформаційних та комунікативних технологій («М’які» проекти 

(50,0-100,0 тис. євро, загальний бюджет по пріоритету на «м’які» проекти – 
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2,1 млн. євро), «Тверді» проекти (1,0-2,0 млн. євро, загальний бюджет по 

пріоритету на «тверді» проекти – 10,0 млн. євро)). 

Пріоритет 4.1 Сприяння розвитку послуг в галузі охорони здоров’я 

(«М’які» проекти (50,0-500,0 тис. євро, загальний бюджет по пріоритету на 

«м’які» проекти – 1,2 млн. євро), «Тверді» проекти (1,0-1,3 млн. євро, загальний 

бюджет по пріоритету на «тверді» проекти – 5,2 млн. євро)). 

Пріоритет 4.2 Підтримка спільної діяльності стосовно захисту від 

природних та штучних катастроф, а також і спільні дії під час надзвичайних 

ситуацій (50,0-300,0 тис. євро (загальний бюджет по пріоритету – 

2,7 млн. євро)). 

Пріоритет 4.3 Захист та боротьба з організованою злочинністю та 

співпраця поліції («М’які» проекти (50,0-100,0 тис. євро, загальний бюджет по 

пріоритету на «м’які» проекти – 1,4 млн. євро), «Тверді» проекти (1,0-1,3 млн. 

євро, загальний бюджет по пріоритету на «тверді» проекти – 3,9 млн. євро)) 

[http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/проекти/відкриті конкурси]. Збір проектних 

пропозицій завершився у травні 2018 року. Зараз проекти проходять експертизу 

й конкурсний відбір.  

Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства 

«Україна – Молдова» була спільно підготовлена під керівництвом Державної 

канцелярії Республіки Молдова та Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України з урахуванням рекомендацій Програми сприяння 

територіальному співробітництву країн Східного партнерства (Програми 

сприяння EaPTC). Мета програми – зміцнення транскордонних контактів між 

місцевими органами влади, громадами та організаціями громадянського 

суспільства з метою сприяння вироблення спільних рішень для спільних 

проблем соціально-економічного розвитку [325]. 

Програма охоплює площу 101766 км², у т. ч. 33846 км² у Молдові та 

67920 км² в Україні. Зона дії Програми територіального співробітництва країн 

Східного партнерства «Україна – Молдова» охоплює наступні 
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регіони/адміністративні одиниці, розташовані вздовж молдовсько-українського 

державного кордону: 

- Молдова: вся територія; 

- Україна (області): Чернівецька, Одеська, Вінницька. 

Бенефіціарами проекту можуть бути: 

- державні суб’єкти: місцеві та регіональні органи влади і заклади, які 

надають різноманітні послуги (наприклад, лікарні, освітні, науково-дослідні 

установи та заклади культури, комунальні підприємства, асоціації); 

- недержавні суб’єкти: організації громадянського суспільства у всьому 

своєму розмаїтті (незалежні політичні та науково-дослідні організації, 

ініціативи та об’єднання громадян, молодіжні організації, асоціації тощо). 

Бюджет Програми складає 3,3 млн. євро. Оцінкова вартість проектів від 

60 до 300 тисяч євро. Як у всіх таких проектах розмір власного внеску 

партнерів (співфінансування) становить 10 % від загальної вартості робіт. 

Програма територіального співробітництва впроваджується з метою 

досягнення трьох операційних завдань: 

1. Покращення умов життя місцевих громад у прикордонних регіонах 

шляхом проведення спільних проектів на підтримку соціально‐економічного 

розвитку. 

2. Рішення загальних проблем екології, зайнятості, охорони здоров’я та 

інших областей, що представляють загальний інтерес і транскордонне значення. 

3. Культура, освіта та спорт. 

Пріоритети Програми: 

- сприяння тіснішим бізнес‐зв’язкам через кордон; 

- диверсифікація джерел доходу і розвиток альтернативної зайнятості у 

сільській місцевості; 

- вирішення транскордонних екологічних проблем, підвищення 

готовності до надзвичайних ситуацій; 

- сприяння багатокультурному розмаїттю та соціальній інтеграції 

етнічних меншин по обидва боки кордону; 
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- сприяння зміцненню міжособистісних зв’язків у соціальній сфері, у 

сфері культури, освіти та спорту, приділяючи особливу увагу питанням молоді 

[327]. 

Серед зазначених пріоритетів та цілей розвиток туризму не 

виокремлений. Такі проекти, які би сприяли туристичній індустрії, можна було 

подавати або в розрізі культури, освіти або розвиткові туристичного бізнесу на 

території прикордоння.  

Практична реалізація Програми територіального співробітництва 

«Україна – Молдова» почалася в 2015 р. через проведення конкурсного відбору 

проектів. З початку 2018 року за результатами конкурсного відбору проектів у 

рамках Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства 

«Україна – Молдова» в Чернівецькій області розпочато реалізацію 8 проектів, 

виконавцями та партнерами в яких виступають представники Чернівецької 

області, що дозволило залучити близько 900,0 тис. євро грантових коштів. 

Серед проектів 3 у сфері культури, освіти та спорту, 1 у галузі медицини, 3 

стосовно захисту навколишнього середовища, 1 з безпеки життєдіяльності, а 

саме: 

1. Підвищення рівня готовності до надзвичайних ситуацій медичних 

структур і населення регіонів України та Республіки Молдова. 

2. Спільний простір для креативних та культурних індустрій. 

3. Шлях до здорового життя через розвиток транскордонної спортивної 

інфраструктури. 

4. Сприяння міжособистісному спілкуванню у соціальній, культурній та 

освітній сферах молоді з Республіки Молдова та Чернівецької області. 

5. Через сталий транспорт до чистого довкілля. 

6. Зміцнення регіональних можливостей із використання екологічно 

чистих технологій в інтегрованих системах боротьби з шкідниками. 

7. Крок за кроком до роздільного збору сміття. 

8. Розробка територіальної системи раннього сповіщення про повені в 

басейні річки Прут. 
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В рамках реалізації вказаних проектів за 9 місяців 2018 року вдалося 

досягнути наступних основних результатів: придбано діагностичне, 

реанімаційне та хірургічне обладнання для двох лікарень області, 

телекомунікаційні системи та обладнання системи оповіщення про повені, 

створено 2 бази культурних креативних індустрій, проведено 8 семінарів у 

сфері спорту, соціальної інтеграції молоді, яка вийшла з-під опіки, та 

управління твердими побутовими відходами, 3 круглих столи щодо роздільного 

збору сміття, тренінг з розвитку персональних навичок, навчальний курс з 

Photo Voice, 5 регіональних спортивних турнірів з футболу та волейболу, 

урбаністичний та медійний табір щодо обговорення питання ролі громади в 

місцевому розвитку та поліпшенні стану навколишнього середовища, конкурс 

відео-блогів серед школярів м. Чернівці на тему «Сталий розвиток Чернівців», 

сформовано 4 демонстраційні посіви із застосуванням органічних систем 

захисту (соя, картопля, кукурудза та плодові) тощо. 

Упродовж майже двадцяти років в усіх програмах транскордонної 

співпраці представники Чернівецької ОДА брали участь у роботі програмних 

комітетів та органів управління. Проводився аналіз програм попередньої 

фінансової перспективи, були організовані консультації із стейкхолдерами у 

різноманітних формах. Інтереси області могли бути враховані у тій чи іншій 

мірі у всіх програмах транскордонної співпраці. Це дало можливість 

Чернівецькій області набути непоганого досвіду підготовки та реалізації 

проектів у рамках транскордонних програм. Серед партнерів у проектах 

присутні місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, 

державні та комунальні установи та організації, громадські об’єднання. 

Тематичний спектр реалізації проектів є також широким: підготовка та 

запобігання надзвичайним ситуаціям, розвиток медицини, освіти, захист 

історичної спадщини, розвиток туризму, спортивні та культурні обміни, 

безпека дорожнього руху та багато інших. Програми транскордонної співпраці 

зосереджуються на розв’язанні спільних проблем та об’єднанні зусиль 

прикордонних регіонів.  
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Пріоритетами програми є заохочення культурного самовираження, що 

сприяє різноманіттю, міжкультурному діалогу та культурним правам і правам 

людини у контексті примирення, врегулювання конфліктів і демократизації; 

зміцнення потенціалу діячів культури для розвитку динамічного культурного 

сектору з метою стимуляції економічного зростання та збалансованого 

розвитку. 

Важлива роль культурного співробітництва в межах єврорегіональної 

співпраці полягає у наступному: 

- культура сприяє формуванню ефективного інституційного базису (як 

формальних, так і неформальних інституцій), особливо на регіональному рівні; 

- культура є «містком» для налагодження порозуміння населення 

транскордонних територій та визначення перспектив налагодження 

співробітництва в інших сферах; 

- близькість мов, історико-культурна спадщина, спільні інтереси 

культурного розвитку є вагомим чинником та передумовою створення 

транскордонних об’єднань, у т.ч. єврорегіонів; 

- ефективне культурне співробітництво допомагає сформувати систему 

збереження, захисту та оптимального використання культурних ресурсів 

територій, забезпечує та спрощує доступ до спільної історико-культурної 

спадщини регіонів; 

- культурне співробітництво сприяє популяризації національних, 

регіональних надбань через систему регіонального маркетингу, яка часто 

використовує саме культурні об’єкти як засіб ідентифікації територій; 

- розвиток культури дозволяє удосконалювати та розвивати сприятливе 

середовище для проживання людей в межах транскордонного регіону (дизайн 

середовища, створення творчих територій, комплексний розвиток 

соціокультурної сфери, налагодження спільних освітніх, інформаційних мереж 

тощо), що забезпечує акумулювання та ефективне використання людського 

потенціалу, підвищення рівня якості життя, зростання туристичної 

привабливості територій; 



301 
 

- етнічні соціокультурні проекти сприяють збереженню національної 

ідентичності емігрантами, у т.ч. діаспорою, на прикордонних територіях, і є 

одним із чинників створення національних лоббі на територіях інших держав; 

- культурне співробітництво стимулює реалізацію спільних проектів 

щодо розвитку підприємництва у сфері творчих індустрій; 

- розвиток культурної інфраструктури сприяє розвитку спеціалізованих 

закладів, які є середовищем гуманітарного розвитку, зокрема церковних 

громад, шкіл, освітніх закладів, культурних асоціацій, бібліотек, музеїв тощо; 

- забезпечує рівні можливості та усесторонні знання про культуру 

сусідньої країни, що є її складовою транскордонного регіонального розвитку та 

передумовою для комунікації; 

- ефективна культурна політика транскордонного співробітництва 

забезпечує формування та капіталізацію культурних і творчих ресурсів 

транскордонних регіонів, сприяє їх культурній конвергенції за збереження 

культурного різноманіття, підвищення культурної толерантності населення і 

загалом формування культурної основи розвитку транскордонних регіонів. 

 

4.3. Напрями транскордонного туризму  

 
Враховуючи досвід реалізації транскордонних проектів на Буковині в 

програмах транскордонної співпраці впродовж останніх десяти років, виявлено 

тенденції щодо використання у розвитку туризму ресурсів природної та 

культурної спадщини. Це стимулювало такі напрями туризму в регіоні, зокрема 

і транскордонного: екологічний, етнокультурний та фестивальний. Зазначені 

напрями впроваджені в реалізації таких транскордонних проектів: 

«Популяризація спільної культурної спадщини в транскордонному регіоні 

Чернівці – Сучава», «Створення інтегрального туристичного продукту для 

розвитку культурного туризму на Буковині», «Долаючи кордони: розвиток 

гірського туризму», «Еко-Карпати: розвиток бізнесу в прикордонних Карпатах 
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як спосіб покращення конкурентоспроможності економіки», «Історична та 

етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині». 

Враховуючи все більший інтерес світової громади до принципів 

екологічності та сталого розвитку територій, вважаємо екологічний та 

етнокультурний туризм вдалим втіленням нової концепції трьох «L» 

(«Landscape – Lore – Leisure») – (ландшафт – традиції – дозвілля), що прийшла 

на зміну концепції трьох «S» («Sun – Sea – Sand») – (сонце – море – пісок). Нова 

концепція передбачає використання переважно природних туристичних 

ресурсів, що за кордоном отримали назву «Nature based tourism». А також 

останнім часом набуває популярності етнографічний (етнокультурний) туризм, 

як подорож з метою ознайомлення і пізнання певного етнокультурного 

середовища з його самобутніми особливостями: традиціями, ремеслами, 

побутом, культурою. Особливо цінними є території, де збережена 

етнокультурна спадщина в гармонії з природними особливостями творить 

специфічний етнокультурний ландшафт.  

 

4.3.1. Екотуристичний  

 

Характерною тенденцією останнього часу в туризмі є орієнтація на 

природні атракції, що стають основою для створення маршрутів екотуризму. 

Такі природні утворення перебувають під охороною в статусі об’єктів 

загальнодержавного або місцевого значення.  

За даними Департаменту екології Чернівецької ОДА, на території 

Чернівецької області під охороною перебуває 331 заповідний об‘єкт загальною 

площею 110594,06 га, що становить майже 14 % території області. Цей 

показник більше ніж у 2 рази перевищує загальнодержавний. 

Мережу природно-заповідного фонду (ПЗФ) Чернівецької області 

формують 25 природно-заповідних територій загальнодержавного значення 

(29281.3 га) та 306 цінних природних територій та об'єктів (81312.76 га) 

місцевого значення. Заповідний фонд загальнодержавного значення 
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складається з НПП Вижницький, Хотинський, Черемоський, 10 заказників, 9 

пам’яток природи, 2 дендропарків та Чернівецького Ботсаду. ПЗФ місцевого 

значення – це 1 регіональний ландшафтний парк, 47 заказників, 175 пам’яток 

природи, 4 дендропарки, 40 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва та 38 

заповідних урочищ (Додаток Е). 

Основою екомережі є: національні природні парки Вижницький, 

Хотинський, Черемоський та регіональний ландшафтний парк “Чернівецький”. 

В кількісному відношенні по окремих категоріях лідерство утримують 

пам’ятки природи – 184 об‘єктів, а по площі першість належить заказникам – 

44136.9 га 

Частка територій, що мають статус загальнодержавних, складають: 

- за кількістю – 7,6 % 

- за площею – 26,5 % 

Площа природно-заповідного фонду області зростає, що свідчить про 

посилення уваги суспільства щодо проблем формування та утворення 

природно-заповідних об‘єктів. Різке зростання територій природно-заповідного 

фонду обумовлене утворенням у 1995 році національного парку 

«Вижницький», у 2009 р. – Черемоський, в 2010 р. – Хотинський. 

В розрізі адміністративних районів спостерігаються значні відмінності у 

забезпеченості природоохоронними територіями. Найвищі значення 

заповідання властиві Путильському (26,3 % від площі району) і 

Сторожинецькому (21,6 %) районам. В цих адміністративних районах 

знаходяться найбільші природоохоронні території Чернівецької області: 

Черемоський НПП, Чернівецький РЛП, заказник «Чорний Діл», «Зубровиця» 

тощо. Відносно високим є показник у Вижницькому (17,5 %), Глибоцькому 

(11,6 %) та Кіцманському (7,6 %) районах. Заставнівський район та місто 

Чернівці мають значно нижчий показник (відповідно 4,9 % та 4,1 %), 

незважаючи на велику кількість об’єктів та територій природно-заповідного 

фонду, що знаходяться на їх території. В інших адміністративних районах 
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частка площі природно-заповідного фонду від їх загальної площі не перевищує 

3 % при оптимальному 10 %. 

Екологічний туризм є формою активного відпочинку з екологічно 

значущим наповненням – особливий інтегруючий напрямок рекреаційної 

діяльності людей, що будують свої взаємовідносини з природою та іншими 

людьми на основі взаємної вигоди, взаємоповаги та взаєморозуміння. 

Поширеним та популярним в Чернівецькій області стає останнім часом 

геотуризм. З-поміж усіх об’єктів природно-заповідного фонду Чернівецької 

області (їх загальна кількість 331) до маршрутів геотуризму доцільно включати 

геологічні, карстово-спелеологічні пам’ятки природи та заказники. Нами 

проаналізовано 58 таких об'єктів за категоріями й адміністративною 

приналежністю [46]. Найбільше в області геологічних пам’яток природи – 48 (4 

загальнодержавного та 44 місцевого значення). У таблиці 4.11 наведено їх 

розподіл за категоріями.  

Таблиця 4.11 

Об’єкти геотуризму Чернівецької області за категоріями 

(за даними Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА) 

Категорія Кількість Загальна площа, 
га 

Заказники карстово-спелеологічні: 
загальнодержавного значення 
місцевого значення 

3 
2 
1 

81,4 
69,3 
12,1 

Пам'ятки природи карстово-
спелеологічні: 
загальнодержавного значення 
місцевого значення 

7 
0 
7 

88,3 
0 

88,3 

Пам'ятки природи геологічні: 
загальнодержавного значення 
місцевого значення 

48 
4 
44 

359,21 
46,7 

312,51 
Разом: 
загальнодержавного значення 
місцевого значення 

58 
6 
52 

528,91 
116 

412, 91 
 

В області під охороною перебуває 6 об’єктів загальнодержавного 

значення: 2 карстово-спелеологічні заказники та 4 геологічні пам’ятки природи 
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(таблиця 4.12). Статус геологічних пам’яток мають 4 печери області: 

Попелюшка (90200 м), Буковинка (5155 м), Баламутівська (263 м), Піонерка 

(530 м). Печери можуть використовуватися в наукових і курортно-лікувальних 

цілях, а також для розвитку геоспелеотуризму, хоча жодна з них для цього не 

обладнана. Цікавими й пізнавальними є карстово-спелеологічні заказники 

Молочнобратський масив у Путильському районі та Чорнопотоцький у 

Заставнівському. У туризмі ще не знайшли належного використання: перший 

внаслідок віддаленості й ускладненої транспортної доступності, другий через 

брак інформації й популяризації.  

Таблиця 4.12. 
Об’єкти геотуризму загальнодержавного значення Чернівецької області 

(за даними Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА) 
№ Назва Категорія Місце розташування Площа, 

га 
1. Молочнобратський 

карстовий масив 
ЗЗЗ карстово-
спелеологічний 

ДП «Путильський 
лісгосп», Перкалабське 
лісництво Путильського 
району 

20,3 

2. Чорнопотоцький ЗЗЗ карстово-
спелеологічний 

Між селами Погорилівка, 
Боянчук, Юрківці 
Заставнівського району 

49,0 

3. Печера 
«Баламутівська» 

ППЗЗ 
геологічна 

с. Баламутівка 
Заставнівського району 

10,0 

4. Печера «Піонерка» ППЗЗ 
геологічна 

с. Погорилівка 
Заставнівського району 

1,0 

5. Печера 
«Буковинка» 

ППЗЗ 
геологічна 

с. Стальнівці 
Новоселицького району 

14,7 

6. Печера 
«Попелюшка» 

ППЗЗ 
геологічна 

с. Подвірне 
Новоселицького району 

21,0 

 
Серед адміністративних районів першість належить Заставнівському, що 

пов’язано з поширенням поверхневого карсту, відслонень у каньйоні р. Дністер 

та водоспадів на його правих притоках. Гірські райони – Путильський та 

Вижницький – виділяються скелями, водоспадами та стінками. Розподіл 

об’єктів геотуризму за адміністративними одиницями відображений у таблиці 

4.13. 
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Таблиця 4.13. 
Об’єкти геотуризму за адміністративними районами Чернівецької області 

(за даними Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА) 
 

№ Район 

Кількість об’єктів за 
категоріями Площа, 

га Пам’ятки  
природи 

Заказники 

1. Вижницький  7 - 135,7 
2. Герцаївський - - - 
3. Глибоцький - - - 
4. Заставнівський 18 2 127,7 
5. Кельменецький 2 - 32 
6. Кіцманський 1 - 21,5 
7.  Новоселицький 2 - 35,7 
8.  Путильський 15 1 33,21 
9.  Сокирянський - - - 
10. Сторожинецький 2 - 2,7 
11. Хотинський 8 - 140,4 
 Разом 55 3 528,91 

 
Для потреб геотуризму у Чернівецькій області доцільно використовувати 

існуючі 52 об’єкти, що мають статус заказників та пам’яток природи місцевого 

значення. Переважають геологічні пам'ятки природи. Більшість таких об'єктів 

невідомі туристам, тому не включаються або рідко включаються до 

туристичних маршрутів. Найпопулярнішими все ж є: скелі Протяте Каміння, 

Камінь Довбуша, Закам’яніла Багачка, Камінь Жаба, печера Довбуша, водоспад 

Гук Сучавський. Ці всі об’єкти знаходяться у Путильському районі й 

характеризуються зручною транспортною доступністю (за винятком 

останнього, віддаленішого, об’єкту). До більшості є зручні під’їзди та підходи. 

Не знайшли масового використання в туризмі геологічні пам’ятки природи – 

стінки. Ряд таких об’єктів розташований уздовж річок Черемош та його 

притоки р. Путила: Петрашівська стінка, Киселицька стінка, Тораківська стінка. 

Частина таких геологічних пам’яток природи – стінок – розташована у 

каньйоні р. Дністер. Можливості їх огляду обмежені складною доступністю. 

Маршрути геотуризму з використанням таких об'єктів доречно прокладати по 
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воді з пересуванням на байдарці, рафті, яхті чи інших видах водних засобів 

пересування. Окрім геологічних відслонень-стінок (Василівська, Митківська, 

Онутська та інші), до таких маршрутів доречно включити численні печери 

(Фуштейка, Скитська, Руїна, Дуча, Пісочниця, Пресподня) й водоспади 

(Дорошовецький, Фалинський, Чорнопотоцький, Кулівецький, Василівський), 

що знаходяться в безпосередній близькості до Дністра.  

Важливим завданням популяризації геотуристичних об’єктів є включення 

їх до маршрутів міжнародного туризму. Щодо Буковини, то упродовж останніх 

років розвитку українсько-румунського туризму приділяється значна увага, але 

не стосовно геотуристичних атракцій. Складнощі впровадження 

транскордонних геотуристичних маршрутів зумовлені віддаленістю головних 

об'єктів геотуризму від кордону та недостатньою кількістю діючих пунктів 

пропуску.  

Важливим, на нашу думку, є з’ясування можливостей надання 

організованих екотуристичних послуг суб’єктами туристичної діяльності. З 

цією метою в 2010 р. було проведене анкетування. Маркетингове дослідження 

показало, що послуги з екотуризму надаються як підприємствами або 

фізичними особами, які мають ліцензію на надання туристичних послуг, так і 

організовуються самостійно туристами.  

Станом на січень 2010 року в м. Чернівці налічувалося близько 100 

суб’єктів туристичної діяльності, в тому числі понад 10 туроператорів 

(«Кнаус», «Європа Плюс», «Навколо світу» та ін.).  

Предметом даного маркетингового дослідження було вивчення ринку 

пропозиції екотуристичних і екстремальних послуг та відповідного попиту на 

них.  

Наше дослідження також фокусувалося на проблемах стримуючого 

розвитку цих видів туризму з точки зору фірм та фізичних осіб, що займаються 

цим видом діяльності. 

Респондентам було запропоновано відповісти на такі запитання анкети:  

1. Туристичне підприємство (або фізична особа); 
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2. Чи відомий респонденту такий напрямок туристичного бізнесу, як 

екологічний (зелений, природний) та екстремальний туризм;  

3. Чи пропонує респондент тури екстремального та екологічного 

спрямування; 

4. Які види послуг з екологічного та екстремального туризму респондент 

пропонує (скелелазіння, спелеотуризм, гірський і пішохідний туризм, лижний і 

гірськолижний туризм, сільський зелений туризм, кінний туризм, дайвінг, 

трекінг, сплави по ріках, орнітологічні тури, фотополювання, фотографічне 

сафарі, риболовля, інше); 

5. Які саме маршрути пропонує підприємство або фізична особа; 

6. Який з цих маршрутів користується найбільшою популярністю у 

туристів;  

7. Чи планує підприємство (фізична особа) в майбутньому надавати 

послуги екологічного та екстремального туризму; 

8. Дати оцінку розвитку екотуристської та екстремальної діяльності в 

Чернівецькій області за 10-бальною шкалою; 

9. Які основні проблеми розвитку екотуристської діяльності в 

Чернівецькій області респондент може назвати. 

10. Чи є перспективи розвитку екологічного туризму в області. 

Відповісти на запропоновані питання погодились 52 турфірми та центр 

екстремального туризму «Садниста».  

Серед послуг, що пропонують туристичні фірми, значну частку займав 

гірський і пішохідний туризм (20,2 % від їх загальної кількості), лижний і 

гірськолижний (15 %), сільський зелений туризм (13,3 %), сплави по ріках 

(11,6 %), кінний туризм (11 %), скелелазіння (9,9 %), риболовля (9,2 %), 

спелеотуризм (3,5 %), дайвинг (2,3 %), трекінг (2,3 %) та інші (1,7 %). 

Найбільшим попитом користуються такі тури:  

 Румунія – Карпати: Гірськолижний тур «Лижні пригоди» 

 Українські Карпати – Спортивно-екстремальний тур «Рафтинг по 

р. Чорний Черемош»  
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 Сплав по р. Дністер 

 Україна – Мисливський тур (Чернівецька обл.)  

Подорожі груп або окремих туристів, що здійснюються не за планом, 

передбаченим туристичними організаціями і підприємствами, є самодіяльним 

(неорганізованим) туризмом. Туристи самі вибирають і розробляють маршрути 

своїх подорожей. Самодіяльний туризм об'єднує на добровільних засадах 

аматорів пішохідних, велосипедних, автомобільних, гірських та інших походів 

різної кваліфікації. Відпочинок під час самодіяльних походів не обмежується 

оздоровленням і віднов-ленням сил, а спрямований також на активне пізнання 

довкілля, охорону природи, вивчення пам’яток історії та культури, 

ознайомлення з минулим і сучасним місця подорожі. 

Опитування чернівецьких самодіяльних туристів показало, що вони 

надають перевагу маршрутам по території свого краю. А саме: 

 Пішохідні прогулянки до Перевалу «Німчич» та «Протятого каміння» 

(Вижницький район) 

 Відпочинок в гірськолижному комплексі «Мигово» (Вижницький 

район) 

 Подорож до водоспадів (с. Розтоки, Путильський район) 

 сплави по маршруту «Черемош – Прут» 

 Спелеоекскурсії (Новоселицький район) та ін. 

Найбільша кількість респондентів оцінили розвиток екотуристської та 

екстремальної діяльності в Чернівецькій області від 4 до 6 балів за 10-бальною 

шкалою. 

За результатами опитування основними проблемами в розвитку 

екотуристської діяльності в Чернівецькій області були названі: 

− низький попит на екстремальні та екотуристські послуги; 

− низька культура та відсутність екологічної свідомості населення; 

− засміченість територій; 

− погані дороги; 
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− невигідний напрямок туристичного бізнесу (малий прибуток); 

− недостатнє фінансування туризму (відсутність інвестицій)  

− небажання займатись екологічним та екстремальним туризмом через 

туристичні фірми; 

− поганий сервіс  

− відсутня реклама даних видів туризму  

Спектр послуг екологічного та екстремального туризму є недосконалим, 

адже існує дуже малий відсоток туристичних підприємств та приватних осіб, 

що на сьогоднішній день пропонують такі послуги, як фотополювання, 

орнітологічні тури, спелеотуризм. А більш поширені послуги, на жаль, 

пропонують, в першу чергу, по інших регіонах України, а то й світу. Якщо ж 

підприємства пропонують тури екологічного та екстремального спрямування 

по території Чернівецької області, то вони є досить примітивними і нічим не 

відрізняються від послуг інших туристичних фірм. Чомусь, жодна фірма не 

запропонувала відвідати найцікавіші заповідні території та об’єкти області. 

Дуже мало підприємств пропонують відвідати буковинські печери, натомість 

пропонують Кривчанські (Тернопільська область), щоб покататися на конях, 

здебільшого пропонували м. Яремче (Івано-Франківська область), а не села 

Путильського чи Вижницького району.  

За останні 8 років спостерігається тенденція до покращення 

інфраструктурного забезпечення послуг екологічного туризму. Завдяки 

створенню в області кінно-спортивних комплексів з’явилася можливість 

активного подорожування верхи на конях, зокрема і в околицях Чернівців. 

Популяризації екотуризму в Буковинських Карпатах сприяє створення у 2017 

році другого в області туристично-інформаційного центру «Ворота в Карпати» 

у м. Вижниця.  
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4.3.2. Історико-етнографічний 

 

У світі давно існує практика внесення до туристичних маршрутів цілого 

ряду етнологічних об’єктів – традиційних сільських поселень, етнографічних 

музеїв, виставок народних майстрів, виступів фольклорних колективів, 

постановки етнографічних звичаїв та обрядів. На жаль, дана практика не 

дістала широкого розповсюдження в туристичній індустрії як Румунії, так і 

України, і особливо Буковини. Одним із найбільших недоліків вищезазначеної 

галузі економіки є слабкий розвиток туристичної інфраструктури (мережа 

туристичних центрів практично відсутня) та некомпетентне використання 

історичної та етнографічної спадщини. Відсутність будь-якої методологічної 

бази для розвитку, нечасте представлення туристичного потенціалу на 

внутрішньому та зовнішньому ринках туристичних послуг, недостатній рівень 

кваліфікації спеціалістів у даній галузі також свідчить про некомпетентний 

рівень професійного підходу до проблеми. Існує необхідність довести рівень 

якості туристичних послуг до існуючих міжнародних стандартів. Всі вище 

перераховані проблеми дають у результаті хаотичний характер надання 

туристичних послуг на території Буковини, відсутність чіткої, науково 

обґрунтованої туристичної мережі.  

Етнічний туризм (етнотуризм) – вид туризму, що передбачає перебування 

(участь, споглядання) туристів (екскурсантів) у місцях проведення заходів з 

метою всестороннього задоволення їх потреб у: 

- пізнанні поширення окремих етнічних рис (компонентів етнічності), 

спільних для усієї спільноти або її частини: цінностей, норм, традицій, вірувань 

та віри, смаків, історичної пам’яті, мови, побутових елементів матеріальної 

культури, способів організації та ведення господарства, форм соціальної та 

політичної організації етнічних спільнот; 

- з’ясуванні меж етнічної території, чисельності етнічної спільноти, 

щільності заселення, форм розселення, типів поселень та зразків оборонних 

споруд, форм урбанізації; 
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- реалізації відповідних етнокультурних, релігійних, пізнавальних, 

розважальних програм та заходів. 

Етнотуризм як тимчасовий виїзд громадян конкретної країни з постійного 

місця проживання з метою пізнання чинників та територіальної організації 

етносфери чи її складових частин, для відпочинку, оздоровлення чи в 

професійно-ділових цілях в конкретних умовах життєдіяльності етнічних 

спільнот (етносів) виключає заняття оплачуваною діяльністю [51]. 

Етнотуризм невіддільний і неможливий у своєму розвитку без етносфери, 

що є, за Л. Гумільовим, земною оболонкою, яка представляє собою етнічну 

мозаїчну людську сферу і яка формується на усій сукупності природних систем 

Землі [97, с. 141]. Етносфера матеріалізується в конкретних етнокультурних 

ландшафтах, де етнічні спільноти (корінна нація, етнічні меншини, етнічні 

групи, етнографічні групи) розвиваються і функціонують у взаємозв’язку з 

іншими сферами суспільства і природи (господарською, екологічною, 

соціальною, духовною та ін.). 

Таким чином, йдеться про етнотуристичне природокористування – галузь 

теорії і практики, спрямовану на пошук оптимальних напрямів освоєння 

етнічних, історичних, соціально-економічних, природних ресурсів з 

туристичною метою [302; 330]. 

Етнотуризм, як і етноекологія, покликані розглядати етнос, його 

культуру, його виробничу діяльність та освоюване етносом природне 

середовище у динамічній єдності, тобто він подає його як систему, що 

всесторонньо розвивається. 

Такий підхід в етнотуризмі потребує спеціальних методів аналізу і 

синтезу, що базуються: 

- по-перше, на вичленуванні найважливіших складових систем і 

пізнанні між ними внутрішніх зв’язків; 

- по-друге, на кількісній оцінці основних функціональних потоків у 

системі та їх картографічному моделюванні; 
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- по-третє, на поєднаному (спряженому) розгляді виробничих, 

демографічних, історичних та природних ландшафтів як просторового 

(географічного) полігону комплексного, збалансованого розвитку етнотуризму. 

Основою розвитку етнотуризму, його невичерпним ресурсом, джерелом, 

безсумнівно, є етнічна культура – один з видів культури, що характеризується 

певною організацією духовної, соціальної та матеріальної життєдіяльності та 

світосприйняття, в основу якої покладено звичаї, традиції, норми та цінності, 

притаманні даному етносу [97, с. 106]. Етнокультура закладається в ході 

етногенезу або процесу адаптації певного етносу до умов довкілля, «що його 

годує» (Л. М. Гумільов), а далі в процесі етнічної історії етнокультура зазнає 

еволюційних змін і трансформації. 

Етносфера – частина антропосфери, що характеризується мозаїчністю та 

полілінійністю. Етнокультура консолідує націю як вищий рівень саморозвитку 

етносу. Основні рушійні етноконсолідуючі сили – 1) національна еліта, 

об’єднана етнічними та світовими цінностіми; 2) органічні носії етнічної 

культури, що розвинулись у локальному етнокультурному середовищі. А звідси 

– толерантність і нетерпимість як два шляхи взаємодії традиційної та масової 

культури. 

Збереження етнокультурного розмаїття людства – завдання ще більш 

важливе, ніж збереження біологічного різноманіття на нашій планеті Земля. 

Етнічна культура населення країни є невичерпним ресурсом, джерелом 

розвитку туризму.  

Туристів і візитерів Буковини приваблює матеріальна культура краю, що 

виявляється в неповторних витворах дерев’яної народної архітектури, відомих 

у всьому світі виробах ужиткового мистецтва. А впродовж останніх років 

спостерігають пожвавлення інтересу до Буковини як осередку етнографічного 

туризму, що стає можливим завдяки культурним комунікаціям. У регіоні 

зростає кількість (і якість) довідково-рекламної продукції та публікацій з 

туристичної тематики, значною мірою ініційованих завдяки впровадженню 

транскордонних українсько-румунських проектів за фінансової підтримки 
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Євросоюзу «Спільна культурна спадщина», «Info Bucovina (Розвиток 

туристичної індустрії в транскордонному контексті», «ROUA Bucovinei (Roots, 

People, Unity, Attractions – культурне коріння, люди і місця, єдність традицій, 

природні туристичні атракції Буковини)», «Історична та етнографічна 

спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині». Значну увагу 

приділяють проведенню етнографічних свят та фестивалів, учасниками яких є 

представники багатьох європейських держав.  

У процесі реалізації одного з транскордонних проектів («Історична та 

етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині») 

автором виконано ряд польових досліджень щодо визначення привабливості 

території Буковини для історико-етнографічного туризму, визначено ключові 

об’єкти та дестинації перспективного розвитку транскордонного туризму, 

сформовано базу даних об’єктів історико-етнографічного туризму, яка включає  

понад 400 об’єктів на території Чернівецької області (Додаток И) за 

категоріями (Додаток Ж), розроблено транскордонні маршрути територією 

Буковини (Чернівецької області та Сучавського повіту Румунії), укладено (у 

співавторстві) 10 путівників з інформацією про ці маршрути та розроблено 

карту історичного та етнографічного туризму Чернівецької області та 

Сучавського повіту (Додаток Л). 

 За результатами транскордонної діяльності в галузі туризму на Буковині 

помітне розширення спектру послуг етнокультурного туризму, зокрема 

подієвого фестивального. Грантову підтримку отримав щорічний Міжнародний 

фестиваль «Буковинські зустрічі», Петрівський ярмарок, святкування дня міста 

Чернівці. Вперше відбулися фестивалі «Буковинська тайстра» та «Спадщина», 

Міжнародний фестиваль гірських професій. Зокрема, автор дослідження була 

залучена до роботи організаційного комітету трьох міжнародних фестивалів, 

що відбулися в Чернівцях (фестиваль «Спадщина», 2014 р), Миговому 

(Міжнародний фестиваль гірських професій, 2017 р.) та на горі Томнатик в 

Путильському районі (Фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта», 

2018 р.). Усі фестивалі включали проведення конференцій та круглих столів, де 
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обговорювалися проблеми розвитку туризму на території українсько-

румунсько-молдовського транскордоння. 

Важливим результатом транскордонної проектної діяльності в регіоні 

стало обгрунтування й розробка маршрутів історичного та етнографічного 

туризму на Буковині. Як зазначалося раніше (і це опубліковано в наших 

попередніх розробках), «мережу таких маршрутів становили 8 міжнародних, 

20 регіональних (по 10 територією Чернівецької області та Сучавського повіту), 

4 локальні (по 2 у м. Чернівці та м. Сучава) [301-312]. Маршрути охоплюють 

найцікавіші історичні та етнографічні об’єкти прикордоння за категоріями: 

археологічні пам’ятки, пам’ятки військово-історичного характеру, громадські 

будівлі, музеї (зокрема музеї-садиби), релігійні об’єкти, кінно-спортивні 

комплекси, фестивалі й традиційні свята, промислово-історичні об’єкти, центри 

народних промислів, місця національної кухні, пам’ятники. Прокладені 

маршрути лягли в основу розробленої карти історичного та етнографічного 

туризму території Чернівецької області та Сучавського повіту» [51] (Додаток Л).  

Докладніші параметри маршрутів наведені в таблиці 4.14. З восьми 

розроблених 4 автомобільні, 2 велосипедні, 2 піші. Загальна протяжність 

маршрутів становить 1 325 км [51].  

Таблиця 4.14 
Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму на Буковині 

(розроблено за результатами комплексних експедиційних досліджень в рамках 
проекту «Спадщина») 

 
Маршрут Тип 

побудови 
Спосіб 
пересу- 
вання 

Протяж-
ність, км 

Тематика 

Ватра Дорней – Кимполунг 
Молдавенеск – Садова – 
Молдовіца – Сучевіца – 
Редеуць – Сірет – Біла 
Криниця – Глибока – Димка 
– Валя Кузьмина – Чернівці 
– Лужани – Неполоківці 

лінійний автомо- 
більний 

150 сакрально-
історич- 

ний 
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Продовження таблиці 4.14 
Фальтічень – Гура-Гуморалуй 
– Манастірея Гуморалуй – 
Солка – Марджіня – Вішеу де 
Жос –Путна – Вішеу де Сус –
Красноїльськ – Чудей – 
Сторожинець – Берегомет – 
Вижниця 

лінійний автомо- 
більний 

220 історико-
етнографі-

чний 

Кимполунг Молдавенеск – 
Фунду Молдавей – Бреаза – 
Молдова Суліца – Ізвоареле 
Сучевей – Бродіна – Улма – 
Стража – Вішеу де Сус –
Красноїльськ – Череш – 
Банилів-Підгірний – 
Берегомет – Вижниця – 
Підзахаричі – Путила – 
Селятин 

лінійний автомо- 
більний 

325 історико-
етнографі-

чний 

Фалтічень – Сучава – Мітоцу 
Драгомірней –Драгомірна – 
Патрауці – Калінешть – 
Калафіндешть – Сірет – 
Чернівці – Бояни – Динівці – 
Хотин 

лінійний автомо- 
більний 

180 історич- 
ний 

Вижниця – Усть-Путила – 
Путила – Сергії – Руська – 
Ульма – Бродіна – Путна – 
Вішеу де Сус – Красноїльськ – 
Чудей – Череш – Банилів-
Підгірний – Мигове – 
Берегомет – Вижниця 

кільцевий велоси- 
педний 

210 історико-
етнографі-

чний 

Путила – Плоска – Селятин – 
Ульма – Бродіна – Бродіна де 
Жос – Ізвоареле Сучевей – 
Шепіт – Нижній Яловець – 
Яблуниця – Усть-Путила – 
Дихтинець – Путила 

кільцевий велоси- 
педний 

150 історич- 
ний 

Красноїльськ – Вішеу де Сус – 
Білка – Баінет – Манастіоара – 
Сірет 

лінійний піший 50 історико-
краєзнав-

чий 
Нижній Яловець – Перкалаб – 
Сарата – Яровиця – Верхній 
Яловець – Шепіт – Ізвоареле 
Сучевей 

лінійний піший 40 історико-
етнографі-

чний 
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Деякі із запропонованих транскордонних маршрутів нині не можуть 

функціонувати через проблеми їх неврегульованого митного забезпечення. 

Зазначено, що «єдиний діючий пункт пропуску на українсько-румунському 

кордоні Порубне-Сірет здатен забезпечити використання лише двох, 

автомобільних, маршрутів. Інші ж розроблялися на перспективу, позаяк 

упродовж останніх років ведуться роботи з облаштування пунктів пропуску 

«Красноїльськ – Вішеу де Сус» та шукаються можливості відновлення 

колишніх «Руська – Ульма» та «Шепіт – Ізвоареле Сучевей». Завдяки цьому 

Буковина зробить ще один крок для покращення інфраструктури, що 

відкриватиме нові перспективи розвитку малого і середнього бізнесу та 

туристичної сфери» [31]. 

Важливу роль у реалізації етнотуризму відіграють його організатори, які 

відповідають за налагодження контактів між етнографічною спільнотою та 

туристами, зменшують значну культурну дистанцію, намагаються 

задовольнити очікування туристів. Тому таку роль переважно виконують 

представники місцевих чи регіональних груп. Серед туристів популярним стає 

користування послугами невеликих, локальних туристичних агенцій, створених 

представниками місцевої спільноти. 

Для виявлення зростання популярності етнографічного туризму нами 

було проведено соціологічне дослідження ліцензованих підприємств 

туріндустрії Чернівецької області [43]. Метою анкетування було виявлення 

туристичних фірм міста Чернівці, що надають послуги етнографічного туризму; 

види послуг, що надаються і кількість туристів, що придбали такі послуги. Із 

102-х зареєстрованих в області суб'єктів туристичної діяльності було опитано 

71, тобто близько 70% від загальної кількості. Із даної вибірки лише 20 

турпідприємств надають послуги етнографічного спрямування, а планують 

впровадження таких турів у майбутньому ще 7 туристичних фірм.  

Серед послуг ми виділили такі тури: 1) пізнавальні з відвідуванням 

етнографічних музеїв; 2) пізнавальні з відвідуванням ярмарків та фестивалів; 3) 

пізнавально-обрядові; 4) етнографічно-побутові (майстер-класи). Пізнавальні 
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тури з відвідуванням етнографічних музеїв, ярмарків і фестивалів надають всі 

20 фірм: тури переважно до м. Коломия з відвідуванням музеїв «Писанка» та 

«Гуцульщина ім. Кобринського», м. Косів з музеєм «Гуцульщина», 

с. Криворівня «Музей-Гражда» та музей Івана Франка, м. Вашківці – музей 

народної буковинської вишивки Г. Гараса, с. Підзахаричі «Етнографічний 

музей Гуцульщини», смт. Верховина «Приватний музей Гуцульщини Романа 

Кумлика» де демонструють гру на всіх народних інструментах, представлених 

в музеї, доповнюючи гру співом, а також відвідування сувенірних ярмарків у 

м. Яремче, відвідування фестивалів «Буковинська Маланка» в м. Вашківці, 

«Захарецький гарчик» в с. Підзахаричі, «Вихід на полонини» смт. Путила та 

«Гуцульський фестиваль». Дані послуги етнографічного туризму одні з 

найпопулярніших серед туристів і надаються такими туроператорами та 

турагентами міста, як «Німчич», «Навколо світу», «Чернівці-Турист», «Бона-

СВ», «Кнаус», «Калімера», «Туркомпас», «Мавіді», «Золоті ворота», «Sky-

tour», «Гранд Вікторія» та ін.  

 
Рисунок 4.4. Структура надання послуг етнотуризму туроператорами та 

турагентами м. Чернівці 

Пізнавально-обрядові тури надають тільки 7 фірм, послуги передбачають 

відвідування народних свят та обрядів, участь в них. Найпопулярнішими є 

святкування Різдва в Карпатах з народними гуцульськими традиціями, 

святкування Великодня, участь в інсценованому гуцульському весіллі та 

різноманітних народних гуляннях.  
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Найбільш рідкісною послугою етнотуризму на ринку туристичних послуг 

міста є етнографічно-побутові тури, що передбачають організацію майстер-

класів для туристів з того чи іншого виду народного ремесла, народної 

творчості тощо, або побут в гуцульській родині. Такі види послуг надає 

туристичний оператор «Навколо світу» та туристичний комплекс «Німчич». 

Зокрема останній пропонує тур «В гостях у Гуцулки Ксені», що передбачає 

відвідування гуцульської родини, ознайомлення з її побутом, обід з народними 

гуцульськими стравами та супровід народної музики – гра на сопілках у 

виконанні господаря.  

Проведене опитування показало, що більшість підприємств туріндустрії 

краю зовсім не займаються розробкою чи впровадженням етнографічного 

турпродукту, в той час як саме ця послуга набуває все більшої популярності у 

світі. Для порівняння зазначимо, що лише один туроператор м. Івано-

Франківська «Карпати. Туризм. Відпочинок» не тільки пропонує більше 

десятка історико-етнографічних турів, фестивальних турів, а також організовує 

етнофестивалі й свята.  

Інтерес до етнотуризму виявляють і державні управлінські структури, 

зокрема зокрема відділом з питань туризму ОДА та відділом туризму 

Чернівецької міської ради щороку здійснюється ряд заходів з популяризації 

різних аспектів етнокультурного туризму: проведення свят, фестивалів та їх 

інформаційна підтримка. Найвідомішими подіями в календарі міста й області є 

проведення зимових обрядових фестивалів: Маланка-фест, Вашковецька 

переберія, Красноїльська Маланка. Останніми роками ряд українських 

туроператорів на підставі цих подій формують комплексний етнотуристський 

продукт, куди включають відвідування цих масштабних подій. 

Для успішного розвитоку транскордонного туризму важливим є 

врахування взаємних інтересів у розвитку міждержавних та міжрегіональних 

зв’язків сусідніх країн. Це сприятиме координації діяльності зі спільної 

реалізації туристичних проектів, забезпеченню безпеки туристів, покращить 

систему прикордонного контролю. Планова реалізація транскордонних 
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туристичних маршрутів зробить неоціненний вклад у збереження історичної та 

етнокультурної спадщини Буковини, покращить інфраструктуру на 

прикордонних територіях та сприятиме вирішенню питань зайнятості 

населення на транскордонних територіях. 

 

4.4. Перспективи та стратегічні пріоритети розвитку 

транскордонного туризму в регіоні 

 

Конструктивно-географічними основами стретегічних пріоритетів 

розвитку сталого туризму в межах регіональних ТКРТК та зокрема 

Буковинсько-Бессарабсько ТКРТК вбачаємо такі: 1) сталий розвиток туризму 

базується на Концепції сталого розвитку, головною ідеєю якої є зміна 

парадигми взаємин людини і природи задля розширення можливостей 

економічного зростання та розробки скоординованої глобальної стратегії 

виживання людства; 2) завдання подальшого розвитку туризму полягає у 

скороченні його негативного впливу на довкілля; 3) туризм повинен приносити 

користь місцевому населенню, створювати додаткові робочі місця, посилювати 

економіку приймаючої країни; 4) туристична індустрія має значний потенціал, 

який дозволяє внести конструктивні зміни у сталий розвиток країн та регіонів, 

сприяти досягненню екологічної та соціальної стабільності; 5) сталий розвиток 

туризму передбачає збереження природної, історичної та етнокультурної 

спадщини; 6) сталий розвиток туризму – це свідомо підтримуваний розвиток, в 

силу чого зростає роль держави, оскільки тільки вона здатна забезпечити 

стратегічні основи планування розвитку індустрії туризму. 

При формуванні нових туристичних продуктів для транскордонного 

туризму доцільно зосередитися на використанні унікальних ресурсів регіону: 

природних, архітектурної спадщини, збережених традицій, народних ремесел, 

місцевої кухні (лікарські трави, мед, вино), об’єктів спорту і відпочинку. 

На основі аналізу найцікавіших унікальних туристичних можливостей 

необхідно «змоделювати» цільову аудиторію туристів, відповідно до 
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сформованих вище туристичних продуктів. Слід ініціювати створення нових та 

забезпечити підтримку цікавих традиційних культурних і спортивних заходів, з 

формуванням на їх основі туристичних продуктів фестивального туризму 

національного та міжнародного масштабу (фольклорно-етнографічних, 

музичних, гастрономічних). Слід приділити увагу розвиткові сталих видів 

туризму - екологічного та сільського зеленого.  Завдяки цьому (у поєднанні з 

етнокультурним туризмом) зростає самозайнятість населення територій, 

розвивається інфраструктура. Туристи отримують від спілкування з природою 

певний фізичний, психологічний, інтелектуальний та емоційний запас міцності 

та здоров'я, а природа при цьому зазнає мінімальних впливів і втрат, місцеві 

мешканці отримують соціальні та економічні стимули до збереження природи 

та традиційного природокористування. Розвиток екотуризму часто 

розглядається як важливий засіб збереження навколишнього середовища для 

майбутніх поколінь. Він часто включає волонтерську роботу, інші активні 

заходи зі збереження навколишнього середовища та навчальні програми, що 

допомагають зменшувати негативні аспекти впливу людини на природу. 

Одним з завдань місцевої влади є підтримка усіх форм зеленого туризму 

та розвиток агротуристичних осель і екопоселень на території транскордоння, в 

тому числі через формування інформаційної субрегіональної політики, 

програми малих грантів. Розвитку цього виду туризму сприятиме 

професіоналізація агентів зеленого туризму через навчання і консультації, 

сертифікацію та стандартизацію послуг у цій галузі тощо, що слугуватиме 

підвищенню якості послуг. Навчанню сприятиме створення бізнес-інкубатору 

зеленого туризму, де зручним може бути впровадження програм гостинності. 

Важливим у цій справі є також налагодження співпраці між об’єктами 

природно-заповідного фонду та туристичними операторами для розвитку 

екологічного туризму. 

Високоякісна інфраструктура, що має бути у регіоні, забезпечує 

максимальне використання цільових туристичних продуктів, є важливим 

чинником розвитку туризму. Туристичний бізнес має дуже тісні зв’язки з 
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багатьма супутніми галузями, від розвитку яких залежить його стан і темпи 

зростання. Розвитку бізнесів, пов’язаних з обслуговуванням туристів може 

ефективно сприяти об’єднання їх у туристичні кластери – це концентрація на 

певній території підприємств індустрії туризму, які взаємодіють між собою з 

метою створення комплексного туристичного продукту. Групи підприємств 

спільно використовують туристичні ресурси, інфраструктуру, ринок праці та 

взаємодоповнюють один одного. 

Найважливіше завдання в сфері туристичних послуг регіону – 

забезпечити створення та розвиток інфраструктури та створення можливостей 

оптимального перетину кордону, що забезпечить максимально можливу 

інтенсивність використання турподуктів. Для кожного туристичного об’єкту 

доцільно створити Веб-сайт, який, зокрема, використовувати для дистанційного 

бронювання послуг туристичних об’єктів через світові мережі, такі як 

Booking.com. 

Рівень задоволення туристів залежить від загального рівня якості надання 

послуг у туристичній сфері, які мають орієнтуватися на потреби туриста. 

Недостатній рівень професіоналізму обслуговуючого персоналу (зокрема 

працівників готелів і ресторанів - володіння іноземними мовами, мала кількість 

якісних екскурсоводів, гідів, однотипність екскурсій) є однією з проблем 

регіону. 

Для забезпечення належної координації туристичної діяльності в межах 

регіону необхідно створити систему управління проектами, складовою якої має 

бути координаційний орган у сфері туризму регіону, його регіональні 

підрозділи, екологічні та туристичні громадські спілки  та об’єднання 

представників туристичного бізнесу. 

 

Висновки до Розділу 4 

1. Аналіз чинників, що впливають на процеси транскордонного туризму в 

межах Буковинсько-Бессарабського ТКРТК, дозволяє об'єднати їх в такі групи: 

1) історико-етнографічні (історія розвитку регіону, етнічний склад, мова, 
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менталітет, гостинність, фольклор, культура, історичні та архітектурні 

особливості); 2) природні (географічне розташування, рельєф, клімат, водні 

ресурси, ландшафтна структура); 3) соціально-економічні умови та наявність 

транскордонної інфраструктури: транспорт і засоби комунікації (в т. ч. 

наявність мобільного зв’язку); 4) спеціальна інфраструктура туризму: засоби 

розміщення, харчування, розваги тощо; 5) адміністративно-правовий чинник 

сприяння активізації транскордонного туризму. На розвиток туризму в 

Чернівецькій області упродовж останніх років істотний вплив мають програми 

транскордонної співпраці. Завдяки їм разом з румунськими та молдавськими 

колегами у рамках Спільної операційної програми «Румунія – Україна – 

Республіка Молдова 2007–2013» в області вдалося успішно реалізувати 

28 проектів транскордонного співробітництва на суму більше 13 млн. євро, 

зокрема 5 у сфері туризму за безпосередньої участі автора дослідження. 

Завдяки їх впровадженюю у туристичну галузь транскордонного регіону було 

залучено понад два з половиною мільйонів євро, які дозволили покращити 

транскордонну інфраструктуру. Зокрема, створено інформаційно-туристичні 

центри, сенсорні туристично-інформаційні кіоски, музейні експозиції, 

проведено тренінги-навчання для різних цільових груп (працівників турагенцій, 

музеїв, студентів, бізнесменів). Усі проекти завдяки досягненням та 

результатам мали транскордонний ефект і стали підґрунтям успішного 

розвитку сталого туризму в Карпатському регіоні.  

2. У процесі реалізації одного з транскордонних проектів («Історична та 

етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині») 

автором виконано ряд польових досліджень щодо визначення привабливості 

території Буковини для історико-етнографічного туризму, визначено ключові 

об’єкти та дестинації перспективного розвитку транскордонного туризму, 

сформовано базу даних об’єктів історико-етнографічного туризму на території 

Чернівецької області (понад 400 об’єктів), розроблено транскордонні маршрути 

територією Буковини (Чернівецької області та Сучавського повіту Румунії), 

укладено (у співавторстві) 10 путівників з інформацією про ці маршрути та 
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розроблено карту історичного та етнографічного туризму Чернівецької області 

та Сучавського повіту. 

3. Виокремлено головні й першочергові напрями транскордонного 

туризму в Буковинсько-Бессарабському ТКРТК: екологічний, історико-

краєзнавчий, етнокультурний, паломницький та шопінг-туризм. Формуються й 

стають дедалі популярнішими спортивно-оздоровчий, ностальгійний, 

лікувальний, науковий та професійно-діловий. 

4. Розроблено транскордонні маршрути: 8 міжнародних, 20 регіональних 

(по 10 територією Чернівецької області та Сучавського повіту), 4 локальні (по 2 

у м. Чернівці та м. Сучава). Маршрути охоплюють найцікавіші історичні та 

етнографічні об'єкти прикордоння за категоріями: археологічні пам’ятки, 

пам'ятки військово-історичного характеру, громадські будівлі, музеї (зокрема 

музеї-садиби), релігійні об’єкти, кінно-спортивні комплекси, фестивалі й 

традиційні свята, промислово-історичні об’єкти, центри народних промислів, 

місця національної кухні, пам’ятники. Прокладені маршрути лягли в основу 

розробленої нами (у співавторстві) карти історичного та етнографічного 

туризму території Чернівецької області та Сучавського повіту.  

  

Перелік посилань із списку використаних джерел: 

[74, 97, 112, 142, 233, 241, 242, 243, 244, 261, 263, 281, 283, 284, 294, 325, 

327] 

Перелік посилань із списку використаних джерел на власні наукові праці: 

[9, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 51, 265, 303-312, 323] 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні вирішено важливу наукову проблему – 

обґрунтування теоретико-методологічних засад конструктивно-географічного 

дослідження транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів, з’ясування 

ролі транскордонного співробітництва як дієвого чинника диверсифікації ринку 

послуг, розробка рекомендацій щодо ефективного розвитку туризму та виходу 

України на зовнішні ринки. Результати дослідження дозволили зробити такі 

висновки: 

1. Транскордонний туризм доцільно визначити як різновид 

туристичної діяльності, безпосередньо пов’язаний з транскордонним 

співробітництвом прикордонних регіонів, яке здійснюється як 

міжтериторіальне, міжрегіональне та транскордонне. Основою цього 

співробітництва є удосконалення туристичної інфраструктури та організація 

туристичних маршрутів на транскордонній території, а також безпосередньо 

поблизу неї. Цей різновид економічної діяльності – важливий механізм 

розвитку міжнародних відносин і зміцнення економічного співробітництва. В 

основі транскордонного туризму лежить не просто перетин кордону з метою 

відпочинку в іншій країні, а саме туризм на транскордонній території (як 

єдиному цілому) з обов’язковим перетинанням кордону. Успішне 

функціонування такого туризму можливе завдяки створенню транскордонних 

рекреаційно-туристичних комплексів – специфічних територіальних утворень 

сусідніх держав або їх частин на основі єдиних взаємодоповнюючих 

контрастних чи унікальних природних, історико-культурних, інфраструктурних 

та інших ресурсів для розвитку міжнародного туризму.  

2. Поняття «транскордонний туризм» є об’єктом дослідження, що 

базується на селективному відборі туристичних ознак, характерних для 

конкретного регіону. Уточнення ознак туристичних регіонів як конкретних 

об’єктів дослідження здійснюється на основі запропонованої автором 

класифікації туристичних регіонів, яка враховує специфічну суть і особливості 

кожного туристичного регіону. Відповідно до цього формуються транскордонні 
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рекреаційно-туристичні комплекси, складовими яких є базові інфраструктурні 

об'єкти (підприємства туроперейтингу, заклади проживання, заклади 

харчування, заклади розваг, органи управління туризмом, система туристичної 

інформації) та супутні складові ТКРТК (заклади перевезень, банківсько-

страхові, підприємства виробництва товарів туристичного споживання, 

туристичний освітній комплекс). 

3. Комплексна модель транскордонного рекреаційно-туристичного 

комплексу враховує особливості умов, чинників та результату їх взаємовпливів 

на транскордонній території. Ключовими елементами комплексу є об’єкти 

туристичної інфраструктури, завдяки яким реалізовуються туристичні послуги. 

Через галузь туроперейтингу споживачі отримують комплексний 

транскордонний турпродукт. Для прикладу, в Буковинсько-Бессарабському 

транскордонному регіоні виокремлені послуги за напрямками: екологічний, 

історико-краєзнавчий, етнокультурний, паломницький та шопінг-туризм. 

Формуються й стають дедалі популярнішими спортивно-оздоровчий, 

ностальгійний, лікувальний, науковий та професійно-діловий. У просуванні 

транскордонного туристичного продукту, зокрема реалізації та впровадженні 

транскордонних проектів, важливу роль відіграють організації та установи, які 

є аплікантами таких проектів. Координуюча роль належить Управлінню 

міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. У розробці та 

впровадженні транскордонної туристичної діяльності в регіонах вагома участь 

належить Відділам туризму ОДА та закладам вищої освіти. 

4. За результатами досліджень і аналізу характерних тенденцій в 

розвитку туризму та транскордонної співпраці на кордонах України автором 

виділено 3 транскордонні регіони (ТКР): Східний, Північний та Західний. 

Кожному з них притаманні свої особливості. У Східному та Північному ТКР 

розвивається внутрішній та в’їзний туризм на основі природних та історико-

культурних ресурсів з диверсифікацією туристичних послуг. У регіональних 

Стратегіях цих регіонів проблеми туризму порушуються переважно в одній 

операційній цілі. У Західному ТКР посилена увага приділяється транскордонній 
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співпраці в галузі туризму. Тут в регіональних Стратегіях питання туризму 

сформульовані в окремих стратегічних цілях, кожна з яких включає 3-4 

операційні.  

5. Як одна з організаційних форм міжнародного туризму – 

транскордонний туризм пов’язаний з перетином державних кордонів. Його 

характерна відмінна особливість – взаємозалежний та узгоджений рекреаційний 

розвиток двох і більше відокремлених одна від одної державним кордоном 

територій, що утворюють єдиний рекреаційний простір і прилягають до певних 

транскордонних коридорів (шляхів) з пунктами прикордонного й митного 

контролю. Аналіз статистичних показників міжнародного туризму України за 

2006-2017 роки дав можливість виявити такі тенденції. Протягом кількох років 

поспіль спостерігалось стабільне зростання кількості іноземних громадян, які 

відвідували Україну: у 2008 р., зокрема, 25,4 мільйонів. В 2009 р. у зв’язку з 

кризою кількість туристів зменшилася на 22,7% по відношенню до 

попереднього року. Проте, вже з 2010 року ситуація стабілізувалася й Україну 

відвідали на 2% туристів більше, ніж у 2009 році – 21,2 мільйонів іноземних 

громадян. У 2011 році кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, 

збільшилась на 211 тис. осіб (0,9 %), а у 2012 – на 1,59 тис. осіб (7,4 %), що 

пов’язано з проведення чемпіонату з футболу. У 2013 році знову відбулося 

зростання на 7,2 %. Нестабільність 2014 року, війна на сході України зменшили 

кількість відвідувань іноземними туристами країни на 51%, досягнувши рівня 

2004 року. У 2015 році ситуація майже не змінилася, а кількість туристів 

зменшилася на 291,3 тис. осіб. Упродовж 2016 та 2017 років відзначена 

позитивна динаміка туристичних прибуттів. Щодо мети візитів іноземних 

громадян до України, то переважає приватний туризм, і тенденції його 

динаміки мають пряму кореляцію з загальними показниками прибуттів. На 

другому місці за метою культурний, спортивний обмін та релігійна мотивація. 

У порівнянні з 2016-им роком у 2017-му цей показник зріс майже удвічі. 

Найбільші ж його значення були характерні для 2012–2014 років. 
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Для виїзних туристичних потоків характерною тенденцією останніх років 

є стабільність і зростання. Переважаючою мотивацією є також приватні 

поїздки. На показниках відобразилася криза 2008-го року та 2014-го. У 2017 

році у структурі показників виїзду за метою громадян України за кордон 

приватний туризм становив 99,7%. У 2017 році у структурі показників в’їзду за 

метою громадян України за кордон приватний туризм становив 99,1%. 

6. Аналіз чинників, що впливають на процеси транскордонного туризму в 

межах Буковинсько-Бессарабського ТКРТК, дозволяє об'єднати їх в такі групи: 

1) історико-етнографічні (історія розвитку регіону, етнічний склад, мова, 

менталітет, гостинність, фольклор, культура, історичні та архітектурні 

особливості); 2) природні (географічне розташування, рельєф, клімат, водні 

ресурси, ландшафтна структура); 3) соціально-економічні умови та наявність 

транскордонної інфраструктури: транспорт і засоби комунікації (в т. ч. 

наявність мобільного зв’язку); 4) спеціальна інфраструктура туризму: засоби 

розміщення, харчування, розваги тощо; 5) адміністративно-правовий чинник 

сприяння активізації транскордонного туризму. На розвиток туризму в 

Чернівецькій області упродовж останніх років істотний вплив мають програми 

транскордонної співпраці. Завдяки їм разом з румунськими та молдавськими 

колегами у рамках Спільної операційної програми «Румунія – Україна – 

Республіка Молдова 2007–2013» в області вдалося успішно реалізувати 28 

проектів транскордонного співробітництва на суму більше 13 млн. євро, 

зокрема 5 у сфері туризму за безпосередньої участі автора дослідження. 

Завдяки їх впровадженюю у туристичну галузь транскордонного регіону було 

залучено понад два з половиною мільйонів євро, які дозволили покращити 

транскордонну інфраструктуру. Зокрема, створено інформаційно-туристичні 

центри, сенсорні туристично-інформаційні кіоски, музейні експозиції, 

проведено тренінги-навчання для різних цільових груп (працівників турагенцій, 

музеїв, студентів, бізнесменів). Усі проекти завдяки досягненням та 

результатам мали транскордонний ефект і стали підґрунтям успішного 

розвитку сталого туризму в Карпатському регіоні.  
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7. Конструктивно-географічними основами стретегічних пріоритетів 

розвитку сталого туризму в межах регіональних ТКРТК визначимо такі: 

1) сталий розвиток туризму базується на Концепції сталого розвитку, головною 

ідеєю якої є зміна парадигми взаємин людини і природи задля розширення 

можливостей економічного зростання та розробки скоординованої глобальної 

стратегії виживання людства; 2) завдання подальшого розвитку туризму 

полягає у скороченні його негативного впливу на довкілля; 3) туризм повинен 

приносити користь місцевому населенню, створювати додаткові робочі місця, 

посилювати економіку приймаючої країни; 4) туристична індустрія має значний 

потенціал, який дозволяє внести конструктивні зміни у сталий розвиток країн 

та регіонів, сприяти досягненню екологічної та соціальної стабільності; 

5) сталий розвиток туризму передбачає збереження природної, історичної та 

етнокультурної спадщини; 6) сталий розвиток туризму – це свідомо 

підтримуваний розвиток, в силу чого зростає роль держави, оскільки тільки 

вона здатна забезпечити стратегічні основи планування розвитку індустрії 

туризму. 

Запропоновано інструменти для досягнення транскордонного ефекту 

співробітництва прикордонних регіонів, що покликані спонукати прикордонні 

регіони до співпраці із досягненням системного цільового транскордонного 

ефекту та ефективної взаємодії між собою з метою покращення регіональної 

політики прикордонних регіонів у галузі туризму та посилення і нарощення 

транскордонного ефекту їх співпраці. 
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Додаток Б 
Таблиця 1 

В’їзд іноземних громадян в Україну з 2006 по 2017 рік 

(за даними Адміністрації Держприкордонслужби України) 

Рік 

Кількість 
іноземних 

громадян, які 
в'їхали в Ук-

раїну 
(усього) 

Із них − за метою поїздки 
службова, 

ділова, дипло-
матична 

туризм приватна навчання працевлаш-
тування 

імміграція 
(постійне мі-
сце прожи-

вання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

2006 18935775 1011230 1210156 16552159 45262 4623 15778 96567 
2007 23122157 908964 1444962 20563044 49481 7814 24032 123860 
2008 25449078 1048370 1693348 22290975 65224 11987 27842 311332 
2009 20798342 741878 1350245 18348128 103501 31812 8628 214150 
2010 21203327 694557 1083015 19089067 67479 14760 48343 206106 
2011 21415296 644992 1225954 19180171 59169 16143 64796 224071 
2012 23012823 350224 940052 16795240 23813 9102 40419 4853973 
2013 24671227 167416 488496 18167742 283 330 5088 5841872 
2014 12711507 49437 146804 9696854 1109 786 2496 2814021 
2015 12428286 41169 137906 11525239 101 1304 2314 720253 
2016 13333096 33397 172848 12953702 2087 26 3145 167891 
2017 14 229 642 88976 38958 13741653 4521 2640 4027 348867 
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Таблиця 2 
 
 

Виїзди громадян України за кордон у 2006-2017 роках 

(за даними Адміністрації Держприкордонслужби України) 

 

Рік 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 
Із них − за метою поїздки

службова поїздка організований туризм приватна поїздка 
2006 16875256 800503 1453690 14621063 
2007 17334653 771027 1898163 14665463 
2008 15498567 923964 1792269 12782334 
2009 15333949 837140 1422923 13073886 
2010 17180034 866014 1275398 15038622 
2011 19773143 897127 1590182 17285834 
2012 21432836 362631 641836 20428369 
2013 23761287 275151 354840 23131296 
2014 22437671 170720 201541 22065410 
2015 23141646 185170 206598 22749878 
2016 24668233 156157 224646 24287430 
2017 26437413 97271 120887 26219255 
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Додаток В 
Таблиця 1 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2006 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 
(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлаш-

тування 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 18935775 1011230 1210156 16552159 45262 4623 15778 96567 
у тому числі з країн        

Білорусь 2127250 53811 319506 1748272 53 11 317 5280 
Молдова 3056433 116260 10972 2921532 5932 32 329 1376 
Польща 3979453 156767 133906 3682069 1022 53 151 5485 
Росія 6429264 280789 276704 5824249 11201 322 4153 31846 
Румунія 349094 19036 3273 324663 193 57 384 1488 
Словаччина 506045 51210 35016 418466 78 3 25 1247 
Угорщина 1159711 32426 90241 1036388 49 10 41 556 
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Таблиця 2 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2007 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлаш-

тування 

імміграція (по-
стійне місце 
проживання) 

культурний та спор-
тивний обмін, релі-

гійна, інша 

Усього 23122157 908964 1444962 20563044 49481 7814 24032 123860 
у тому числі з країн        

Білорусь 2918694 37528 328512 2549707 579 10 421 1937 
Молдова 3998674 60637 16966 3913116 2970 180 730 4075 
Польща 4430140 158809 151079 4107545 1960 416 521 9810 
Російська 
Федерація 7258222 234308 549950 6411785 7901 543 7092 46643 
Румунія 1010065 8522 1305 997262 276 100 458 2142 
Словаччина 664605 41087 5616 616095 109 11 40 1647 
Угорщина 1251724 24897 12514 1213045 120 20 25 1103 
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Таблиця 3 

В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2008 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлаш-

тування 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 25449078 1048370 1693348 22290975 65224 11987 27842 311332 
у тому числі з країн        

Білорусь 3407064 81547 265695 3055661 1010 44 572 2535 
Молдова 4418821 72954 13617 4320100 773 75 1068 10234 
Польща 5242980 201494 310573 4714261 3921 212 604 11915 
Російська 
Федерація 

7638222 268665 663147 6479412 22561 332 8703 195402 

Румунія 1440466 10835 3682 1422724 171 101 292 2661 
Словаччина 644918 36337 9186 597074 294 36 102 1889 
Угорщина 1033376 30366 12367 989691 158 43 18 733 
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Таблиця 4 
 

В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2009 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлашту-

вання 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 20798342 741878 1350245 18348128 103501 31812 8628 214150 
у тому числі з країн        

Білорусь 2984672 32743 172664 2764020 539 879 85 13742 
Молдова 4339138 71918 8138 4249502 1058 1960 118 6444 
Польща 2546132 112052 162097 2252159 5402 868 771 12783 
Російська 
Федерація 

6964435 237980 559258 5998102 55595 9359 442 103699 

Румунія 1077299 7712 3781 1062324 93 416 153 2820 
Словаччина 537511 19125 5134 510235 53 98 68 2798 
Угорщина 814790 20862 10694 781976 19 49 63 1127 

 



Продовження додатку В 
 

386 

 
 

 

 

Таблиця 5 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2010 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлашту-

вання 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 21203327 694557 1083015 19089067 67479 14760 48343 206106 
у тому числі з країн        

Білорусь 3058023 49834 130730 2843308 330 207 1499 32115 
Молдова 4063459 72244 5184 3972877 1515 228 4583 6828 
Польща 2089647 109918 143757 1818838 5037 883 1160 10054 
Російська 
Федерація 

7900436 165300 353961 7278105 18098 3435 14602 66935 

Румунія 910450 9090 3706 895098 33 216 216 2091 
Словаччина 609994 18833 8104 580661 22 96 126 2152 
Угорщина 944777 24743 11402 906650 79 683 131 1089 
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Таблиця 6 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2011 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлашту-

вання 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 21415296 644992 1225954 19180171 59169 16143 64796 224071 
у тому числі з країн        

Білорусь 2643988 32778 104936 2467381 288 226 2043 36336 
Молдова 4071785 70488 4924 3975549 5856 2070 9828 307 
Польща 1720104 96382 137445 1468536 3737 879 1172 11953 
Російська 
Федерація 

9018487 167163 488766 8268063 2578 2046 19574 70297 

Румунія 735233 13129 30665 689016 61 263 306 1793 
Словаччина 564337 28255 9972 522387 69 125 75 3454 
Угорщина 862051 23047 9750 827121 55 125 108 1845 
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Таблиця 7 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2012 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлашту-

вання 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний обмін, 

релігійна, інша 

Усього 23012823 350224 940052 16795240 23813 9102 40419 4853973 
у тому числі з країн 
Білорусь 3091780 16954 234022 2324489 310 769 1178 514058 
Молдова, 
Республіка

4849115 32158 3866 4339244 400 246 5861 467340 

Польща 1404086 47913 56476 904313 1552 706 862 392264 
Російська 
Федерація 

9526695 106314 343435 7325901 6195 482 12473 1731895 

Румунія 791281 6790 2390 537848 27 102 273 243851 
Словаччина 476574 7038 1448 186249 58 81 57 281643 
Угорщина 742445 13195 4342 295016 391 79 58 429364 
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Таблиця 8 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2013 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлашту-

вання 

імміграція (по-
стійне місце 
проживання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 24671227 167416 488496 18167742 283 330 5088 5841872 
у тому числі з країн        

Білорусь 3353652 47081 18320 3119744 9 1 125 168372 
Молдова 5417966 25173 3057 4793326 3 56 90 596261 
Польща 1259209 6670 17908 1133406 − 1 38 101186 
Російська 
Федерація 

10284782 55224 270689 7827097 91 29 3280 2128372 

Румунія 877234 398 758 401344 − − − 474734 
Словаччина 424306 209 366 5745 − − − 417986 
Угорщина 771038 321 325 5022 3 − 30 765337 
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Таблиця 9 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2014 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлашту-

вання 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 12711507 49437 146804 9696854 1109 786 2496 2814021 
у тому числі з країн        

Білорусь 1592935 9198 67446 1423820 3 − 8 92460 
Молдова 4368355 9615 778 4214264 28 − 151 143519 
Польща 1123945 588 266 1096521 1 17 48 26504 
Російська 
Федерація 

2362982 8196 51574 1833224 853 5 791 468339 

Румунія 584774 145 112 351825 − − − 232692 
Словаччина 416158 53 18 6203 − 2 − 409882 
Угорщина 874184 12 2 171997 − − − 702173 
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Таблиця 10 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2015 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 
(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлашту-

вання 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 12428286 41169 137906 11525239 101 1304 2314 720253 
у тому числі з країн        

Білорусь 1891518 9666 86752 1785448 - - - 9652 
Молдова 4393528 597 294 4316124 - - 381 76132 
Польща 1156011 325 97 1147736 3 2 7 7841 
Російська 
Федерація 

1231035 3823 35811 1152969 - - 587 37845 

Румунія 763228 42 - 753174 - - - 10012 
Словаччина 412519 37 - 178177 - - - 234305 
Угорщина 1070035 55 - 874008 - - 1 195971 
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Таблиця 11 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2016 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 

(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлаш-

тування 

імміграція (пос-
тійне місце прожи-

вання) 

культурний та 
спортивний об-
мін, релігійна, 

інша 

Усього 13333096 33397 172848 12953702 2087 26 3145 167891 
у тому числі з країн        

Білорусь 1822261 4680 84361 1726744 − − 88 6388 
Молдова 4296409 4910 190 4289184 − 2 209 1914 
Польща 1195163 96 132 1194097 1 − 582 255 
Російська 
Федерація 

1473633 3622 44497 1399527 − − 558 25429 

Румунія 774585 58 35 742710 − − 4 31778 
Словаччина 410508 13 5 410064 − − 3 423 
Угорщина 1269653 133 3 1184730 − − − 84787 
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Таблиця 12 

 
В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами-сусідами, з яких вони прибули, у 2017 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
в’їхали в 
Україну 
(усього) 

Із них − за метою поїздки 

службова, 
ділова, дип-
ломатична 

туризм приватна навчання 
працевлашту-

вання 

імміграція (пос-
тійне місце про-

живання) 

культурний та 
спортивний обмін, 

релігійна, інша 

Усього 14229642 88976 38958 13741653 4521 2640 4027 348867 
у тому числі з країн 
Білорусь 2727645 66553 17095 2642256 25 10 19 1687 
Молдова 4435664 653 169 4433750 39 2 209 842 
Польща 1144249 305 207 1143070 175 − 56 436 
Російська 
Федерація 

1464764 7064 4830 1413328 3474 2152 2776 31140 

Румунія 791116 125 308 693135 − − 1 97547 
Словач-
чина 

366249 13 5 365448 3 1 − 779 

Угорщина 1119446 19 24 917824 − − − 201579 
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Додаток Д 

 
Таблиця 1 

 
Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2006 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 16875256 800503 1453690 14621063 
у тому числі до країн     
Білорусь 1282972 67865 59949 1155158 
Молдова, Республіка 1124305 39080 57132 1028093 
Польща 4609238 163493 62251 4383494 
Російська Федерація 5856411 143062 223169 5490180 
Румунія 300588 13475 21328 265785 
Словаччина 317964 49412 50673 217879 
Угорщина 1790008 75039 297694 1417275 
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Таблиця 2 
 

Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2007 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 17334653 771027 1898163 14665463 
у тому числі до країн     
Білорусь 1506199 63554 56855 1385790 
Молдова, Республіка 1504752 19511 5689 1479552 
Польща 4380264 184968 431816 3763480 
Російська Федерація 5784814 177160 221171 5386483 
Румунія 559261 14195 13745 531321 
Словаччина 374118 26386 16236 331496 
Угорщина 1367642 27137 231592 1108913 
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Таблиця 3 

 
Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2008 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 15498567 923964 1792269 12782334 
у тому числі до країн     
Білорусь 1242560 56782 50101 1135677 
Молдова, Республіка 1893321 22679 11752 1858890 
Польща 2245876 242843 265094 1737939 
Російська Федерація 5610191 207597 229644 517295 
Румунія 521131 11358 8831 500942 
Словаччина 438412 48272 15456 374684 
Угорщина 1276180 49755 67858 1158567 
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Таблиця 4 

 
Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2009 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 15333949 837140 1422923 13073886 
у тому числі до країн     

Білорусь 1036245 46882 47606 941757 
Молдова, Республіка 1989372 22887 33783 1932702 
Польща 2954199 229540 112259 2612400 
Російська Федерація 4982047 193948 200990 4587109 
Румунія 544864 10144 5630 529090 
Словаччина 377593 23822 13625 340146 
Угорщина 1602608 40574 17820 1544214 
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Таблиця 5 
 

Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2010 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 17180034 866014 1275398 15038622 
у тому числі до країн     

Білорусь 1135094 47365 17969 1069760 
Молдова, Республіка 1889724 23893 14040 1851791 
Польща 3999602 210563 85627 3703412 
Російська Федерація 5233972 221272 147313 4865387 
Румунія 503195 8118 8262 486815 
Словаччина 383961 34783 16864 332314 
Угорщина 1789308 47173 21775 1720360 
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Таблиця 6 
 

Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2011 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 19773143 897127 1590182 17285834 
у тому числі до країн     

Білорусь 1581128 54219 29823 1497086 
Молдова, Республіка 2221379 17478 8073 2195828 

Польща 5102885 207476 113590 4781819 
Російська Федерація 5233972 221272 147313 4865387 

Румунія 556792 23639 66296 466857 
Словаччина 383961 34783 16864 332314 
Угорщина 1726957 48602 28605 1649750 
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Таблиця 7 
 

Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2012 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 21432836 362631 641836 20428369 
у тому числі до країн     

Білорусь 1673717 44965 96275 1532477 
Молдова, Республіка 2174173 4220 419 2169534 

Польща 5765184 173978 69578 5521628 
Російська Федерація 5941305 93074 187732 5660499 

Румунія 549966 3810 22389 523767 
Словаччина 508008 3898 8256 49585 
Угорщина 1759986 5465 8307 1746214 
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Таблиця 8 
 

Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2013 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон −  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 23761287 275151 354840 23131296 
у тому числі до країн     
Білорусь 1738907 78767 20239 1639901 
Молдова, Республіка 2395258 2041 3752 2389465 
Польща 6991778 120242 31905 6839631 
Російська Федерація 6140406 53042 68500 6018864 
Румунія 791845 709 9311 78182 
Словаччина 571266 - - 571266 
Угорщина 1900469 28 - 1900441 
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Таблиця 9 

 
Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2014 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, 

які виїжджали за кордон 
−  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 22437671 170720 201541 22065410 
у тому числі до країн     
Білорусь 1538160 30238 11592 1496330 
Молдова, Республіка 2421169 407 647 2420115 
Польща 7657021 98718 10878 7547425 
Російська Федерація 4671321 25735 31239 4614347 
Румунія 522350 2504 5245 514601 
Словаччина 656102 29 2 656071 
Угорщина 2152512 44 - 2152468 
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Таблиця 10 

 
Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2015 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, 

які виїжджали за кордон 
−  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Усього 23141646 185170 206598 22749878 
у тому числі до країн     
Білорусь 1325546 22849 20631 1282066 
Молдова, Республіка 1727308 515 13093 1713700 
Польща 9505713 103463 10346 9391904 
Російська Федерація 4080414 37785 20396 4022233 
Румунія 678700 3846 1426 673428 
Словаччина 755248 15 - 755233 
Угорщина 2442101 - - 2442101 
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Таблиця 11 
 

Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2016 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, 

які виїжджали за кордон 
−  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Всього 24668233 156157 224646 24287430 
у тому числі до країн     

Білорусь 1114457 14300 9545 1090612 
Молдова, Республіка 1655775 790 2806 1652179 
Польща 10111086 105072 9436 9996578 
Російська Федерація 3859820 4885 172 3854763 
Румунія 857728 3273 2306 852149 
Словаччина 886120 − − 886120 
Угорщина 2893370 − − 2893370 
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Таблиця 12 
 

Виїзд громадян України за кордон за країнами-сусідами, до яких вони виїжджали, у 2017 році 

за даними Адміністрації Держприкордонслужби України 

Країна 
Кількість громадян України, 

які виїжджали за кордон 
−  усього 

Із них − за метою поїздки
службова 
поїздка 

організований 
туризм 

приватна 
поїздка 

Всього 26437 413 97271 120887 26219255 
у тому числі до країн     

Білорусь 1186466 42868 12656 1130942 
Молдова, Республіка 1680353 1554 138 1678661 
Польща 9990978 1789 5059 9984130 
Російська Федерація 4376423 28177 1257 4346989 
Румунія 1045424 3475 5439 1036510 
Словаччина 854657 − − 854657 
Угорщина 3118758 − − 3118758 
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Додаток Е 

 
Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за їх значенням, категоріями та типами  

Категорії об’єктів ПЗФ Об’єкти ПЗФ % площі 
окремих 
катего-
рій до 

загаль-
ної 

площі 
ПЗФ 

загальнодержавного зна- місцевого значення разом 

кіль- 
кість, 

од. 

площа, га 

кіль-
кість, 

од. 

площа, га 

кіль-
кість, 

од. 

площа, га 

усього 

у тому числі 
надана в пос-
тійне корис-

тування 

усього 

у тому числі 
надана в пос-

тійне користу-
вання 

усього

у тому числі 
надана в пос-
тійне корис-

тування 

Природні заповідники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Біосферні заповідники 0 0  0 0 0 0 0 0 0,.00 
Національні природні парки 3 27801,6 11356,1 0 0 - 3 27801,6 11356,1 25,13 
Регіональні ландшафтні па- 0 0  2 36473,3  2 36473,3 0 36,06 
Заказники, усього 10 1261,8 X 47 42875,1 X 57 44136,9 X 43,64 
у тому числі:           

ландшафтні 5 836,5 X 15 5746,8 X 20 6583,3 X 6,51 
лісові 2 276 X 6 860,6 X 8 1136,6 X 1,12 
ботанічні 0 0 X 5 82,9 X 5 82,9 X 0,08 
загальнозоологічні 0 0 X 1 27055,4 X 1 27055,4 X 26,75 
орнітологічні 1 80 X 6 119,9 X 7 199,9 X 0,20 
ентомологічні 0 0 X 1 20 X 1 20 X 0,02 
іхтіологічні 0 0 X 12 8977,4 X 12 8977,4 X 8,88 
гідрологічні 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0,00 
загальногеологічні 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0,00 
палеонтологічні 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0,00 
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Продовження додатку Е 

Категорії об’єктів ПЗФ 

Об’єкти ПЗФ % площі 
окремих 
катего-
рій до 

загаль-
ної 

площі 
ПЗФ 

загальнодержавного зна- місцевого значення разом 

кіль- 
кість, 

од. 

площа, га 

кіль-
кість, 

од. 

площа, га 

кіль-
кість, 

од. 

площа, га 

усього 

у тому числі 
надана в пос-
тійне корис-

тування 

усього 

у тому числі 
надана в пос-

тійне користу-
вання 

усього

у тому числі 
надана в пос-
тійне корис-

тування 

карстово-спелеологічні 2 69,3 X 1 12,1 X 3 81,4 X 0,08 
Пам’ятки природи, усього 9 192,1 X 175 606,76 X 184 798,86 X 0,79 
у тому числі:           

комплексні 1 20,4 X 6 26,6 X 7 47 X 0,05 
ботанічні 4 125 X 67 125,7 X 71 250,7 X 0,25 
зоологічні 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0,00 
гідрологічні 0 0 X 52 54,25 X 52 54,25 X 0,05 
геологічні 4 46,7 X 50 400,21 X 54 446,91 X 0,44 

Заповідні урочища 0 0 X 38 1072.5 X 38 1072.5 X 1.06 
Ботанічні сади 1 3.5  0 0  1 3.5 0 0.00 
Дендрологічні парки 2 22.3  4 41.2  6 63.5 0 0.06 
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Додаток И 
База даних (БД) об’єктів історичного та етнографічного туризму, укладена за результатами комплексних 

екс-педицій під час реалізації проекту «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму 
на Буковині» 

(Розроблено у співавторстві зі Смірновим Я., Скрипником Я., Cristea I., Efros V., Popesku L.) 
 

№ Код 
об’єкту

Назва 
об’єкту 

Географічні коорди-
нати 

Область Район Населе-
ний пункт

Адреса Назва кате-
горії 

Рік засну-
вання / пе-
рша згадка 

Етні-
чна 
група широта довгота 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 SV001 Biserica 

„Tăierea 
Capului 
Sfântului 

Ioan 
Botezătorul” 

47,73317 25,92898 Suceava Arbore Arbore DN 2 K Obiective 
religioase 

1502 Români 

2 SV002 Muzeul de 
Istorie şi 

Etnografie 

47,41873 26,21954 Suceava Baia Baia str. Principala Muzee și 
case 

memoriale 

1998 Români 

3 SV003 Biserica 
„Adormirea 

Maicii 
Domnului” 

47,42025 26,21822 Suceava Baia Baia Str. Petru Rares 
nr.1 

Obiective 
religioase 

1532 Români 

4 SV004 Ruinele 
bisericii 
„Sfânta 

Fecioară” 
(Catedrala 
Catolică) 

47,42196 26,21356 Suceava Baia Baia Str. Principala Obiective 
religioase 

1467 Germani, 
Români 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 SV005 Biserica 

„Sfântul 
Gheorghe”-

Albă 

47,42684 26,20856 Suceava Baia Baia Str. Principala Obiective 
religioase 

1467 Români 

6 SV006 Localitatea 
Negostina 

47,92278 26,08194 Suceava Bălcăuţi Negostina Sat Negostina, 
jud.Suceava 

Aşezări 
tradiţionale 
minorităţi 
naţionale 

 Ucraineni 

7 SV007 Casa-muzeu 
“George 

Muntean” 

47,91587 25,73087 Suceava Bilca Bilca str. George 
Muntean, nr.3 

Muzee și 
case 

memoriale 

2000 Români 

8 SV008 Muzeul 
Memoria 
Satului 

  Suceava Bilca Bilca str. Calea 
Bucovinei, 

nr.257 

Muzee și 
case 

memoriale 

2011 Români 

9 SV009 Biserica de 
lemn 

„Adormirea 
Maicii 

Domnului” 

47,92203 25,77118 Suceava Bilca Bilca str. Calea 
Bucovinei, 

nr.266 

Obiective 
religioase 

1743 Români 

10 SV010 Biserica de 
lemn 

„Adormirea 
Maicii 

Domnului” 

47,35487 26,33686 Suceava Boroaia Boroaia str. Boroaia 
Vale f.n. 

Obiective 
religioase 

1808 Români 

11 SV011 Biserica de 
lemn „Sfântul 

Dumitru” 

47,68110 25,94360 Suceava Botoşa
na 

Botoşana DJ 178 Obiective 
religioase 

1761 Români 

12 SV012 Localitatea 
Brodina 

47,78083 25,27222 Suceava Brodina Brodina jud. Suceava Aşezări 
tradiţionale 
minorităţi 

etnice 

 Huţuli 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 SV013 Biserica de 

lemn „Sfântul 
Nicolae” 

47,24008 25,69644 Suceava Broşteni Broşteni str. Ion Creangă, 
f.n. 

Obiective 
religioase 

Sec. 
XVIII 

Români 

14 SV014 Biserica 
Romano-
Catolica 

47,63787 25,89955 Suceava Cacica Cacica str. Voronet, f.n. Obiective 
religioase 

1904 Poloneză 

15 SV015 Capela 
romano-
catolică 
“Sfanta 

Varvara” 

47,63507 25,89792 Suceava Cacica Cacica str. Voronet, f.n. Obiective 
religioase 

 Poloneză 

16 SV016 Mina de sare 
cu capelă 
ortodoxă 

47,63507 25,89795 Suceava Cacica Cacica str. Voronet, f.n. Obiective 
istorice 

industriale 

 Români 

17 SV017 Localitatea 
Cacica 

47,38455 25,55376 Suceava Cacica Cacica S.Cacica, 
judeţul Suceava 

Aşezări 
tradiţionale 
minorităţi 
naţionale 

 Polonezi 

18 SV018 Dealul lui 
Borodea 

47,72995 26,03013 Suceava Cajvana Cajvana Dealul Bordea - 
Cajvana 

Obiective 
arheologice 

Hallstat
t D 

 

19 SV019 Biserica “Sf. 
Arhangheli 
Mihail si 
Gavril” 

47,70189 25.962013 Suceava Cajvana Cajvana DJ 178 D Obiective 
religioase 

1911 Români 

20 SV020 Şcoala 
generală 

nr.3"Bogdan 
Vodă" 

47,52890 25,56056 Suceava Câmpul
ung 

Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

Calea Bucovinei 
26 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1905 Români 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
21 SV021 Fosta 

primărie 
47,53026 25,55629 Suceava Câmpul

ung 
Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

Calea 
Transilvaniei 2 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1918 Români 

22 SV022 Banca 
Comercială 

Română 

47,53076 25,55531 Suceava Câmpul
ung 

Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

Calea 
Transilvaniei 6 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1940 Români 

23 SV023 Muzeul 
Etnografic 

Ioan 
Grămadă 

47,52141 25,59387 Suceava Câmpul
ung 

Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

Vornic Grigore 
Sabie 19 

Muzee și 
case 

memoriale 

1974 Români 

24 SV024 Muzeul Arta 
Lemnului 

(fosta 
Prefectura a 

județului 
Câmpulung) 

47,53151 25,55388 Suceava Câmpul
ung 

Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

Calea 
Transilvaniei 10 

Muzee și 
case 

memoriale 

1936 Români 

25 SV025 Colecţia de 
linguri din 
lemn „Ioan 

Ţugui” 

47,53254 25,55142 Suceava Câmpul
ung 

Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

Gh. Popovici 
nr.1 

Muzee și 
case 

memoriale 

1978 Români 

26 SV026 Templul 
Havre Gah 

din 
Câmpulung 

Moldovenesc 

47,53051 25,55671 Suceava Câmpul
ung 

Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

str. Arboroasa, 
nr.1 

Obiective 
religioase 

1894 Evrei 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
27 SV027 Port popular   Suceava Câmpul

ung 
Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

Iulie Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

1995 Mixt 

28 SV028 Monumentul 
statuar 

„Dragoș 
Vodă și 

Zimbrul” 

47,52869 25,55804 Suceava Câmpul
ung 

Moldov
enesc 

Câmpulung 
Moldovene

sc 

str. Calea 
Bucovinei, f.n. 

Monumente 1978 Români 

29 SV029 Festivalul 
internaţional 

al 
minorităţilor 

  Suceava Cârliba
ba 

Cârlibaba 29 iunie Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

1998 Ucraineni, 
polonezi 

30 SV030 Monumentul 
comemorativ 

care 
aminteşte de 
trecerea lui 
Bogdan I 

(1359) 

47,57180 25,12635 Suceava Cârliba
ba 

Cârlibaba str. Principala Monumente 1904 Români 

31 SV031 Localitatea 
Cârlibaba 

47,34438 25,07100 Suceava Cârliba
ba 

Cârlibaba S.Cârlibaba, 
Judeţul Suceava 

Aşezări 
tradiţionale 
minorităţi 
naţionale 

 Huţuli, 
germani 

32 SV032 Muzeul 
Naţional al 

47,48350 25,27400 Suceava Ciocăn
ești 

Ciocănești DN 18 în centrul 
localităţii 
Ciocăneşti 

Muzee și 
case 

memoriale 

2007 Români 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ouălor 

Încondeiate 
33 SV033 Casa Muzeu 47,48531 25,26879 Suceava Ciocăn

ești 
Ciocănești DN 18 la 500 m 

de centrul 
localităţii 
Ciocăneşti 

Muzee și 
case 

memoriale 

2009 Români
  

34 SV034 Festivalul 
National de 

Datini si 
Obiceiuri din 

strabuni 

  Suceava Ciocăn
ești 

Ciocănești 25-27 decembrie Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

2003 Români 

35 SV035 Festivalul 
national al 
pastravului 

  Suceava Ciocăn
ești 

Ciocănești august Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

2003 Români 

36 SV036 Festivalul 
Național al 

Ouălor 
Încondeiate 

  Suceava Ciocăn
ești 

Ciocănești martie Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

2002 Români 

37 SV037 Muzeul 
Ciprian 

Porumbescu 

47,56569 26,05872 Suceava Ciprian 
Porumb

escu 

Ciprian 
Porumbes

cu 

Str. Principala, 
DJ 178 

Muzee și 
case 

memoriale 

1953 Români 

38 SV038 Statuia lui 
Ciprian 

Porumbescu 

47,56566 26,05904 Suceava Ciprian 
Porumb

escu 

Ciprian 
Porumbes

cu 

str. Principala, 
DJ 178 

Monumente 1985 Români 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
39 SV039 Mormântul 

lui Ciprian 
Porumbescu 

47,56665 26,05785 Suceava Ciprian 
Porumb

escu 

Ciprian 
Porumbes

cu 

str. Principala, 
DJ 178 

Monumente 2004 Români 

40 SV040 Muzeul local 
(vamă dintre 
Moldova si 

Austro-
Ungaria) 

47,46545 26,14339 Suceava Cornu 
Luncii 

Cornu 
Luncii 

DN 2E Muzee și 
case 

memoriale 

1809 Români 

41 SV041 Biserica de 
lemn „Sfântul 

Dumitru” 

47,77642 26,13457 Suceava Dărmăn
eşti 

Călineşti DJ 209 D Obiective 
religioase 

1794 Români 

42 SV042 Mănăstirea 
Probota 

47,37507 26,62331 Suceava Dolhas
ca 

Probota sat. Probota Obiective 
religioase 

1530 Români 

43 SV043 Muzeul 
Satului 

47,35890 25,23660 Suceava Dorna 
Candre
nilor 

Dorna 
Candrenil

or 

DE 576 Muzee și 
case 

memoriale 

1995 Români 

44 SV044 Casa Eugen 
Lovinescu 

47,46458 26.30060 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Sucevei, 
nr.93 bis 

Muzee și 
case 

memoriale 

 Români 

45 SV045 Galeria 
Oamenilor de 

Seamă din 
Fălticeni 

47,46533 26,29977 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Sucevei, 
nr.95 

Muzee și 
case 

memoriale 

1972 Români 

46 SV046 Muzeul 
apelor 

47,46129 26,29722 Suceava Fălticeni Fălticeni str. N. 
Beldiceanu, nr.8 

Muzee și 
case 

memoriale 

1975 Români 

47 SV047 Muzeul Ion 
Irimescu 

47,46272 26,29674 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Mihai 
Eminescu, nr.2 

Muzee și 
case 

memoriale 

1991 Români 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
48 SV048 Casa lui 

Mihail 
Sadoveanu 

47,46701 26,28374 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Ion Creangă, 
nr.68 

Muzee și 
case 

memoriale 

1987 Români 

49 SV049 Sinagoga 
Mare 

47,45813 26,30354 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Bobulescu, 
nr.35 

Obiective 
religioase 

 Evrei 

50 SV050 Biserica de 
lemn „Sfântul 

Gheorghe” 

47,45698 26,27991 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Mihail 
Sadoveanu 

Obiective 
religioase 

1700-
1706 

Români 

51 SV051 Cimitir 
evreiesc 

47,45175 26,30645 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Ana 
Ipătescu, nr 266 

Monumente 1780 Evrei 

52 SV052 Bustul lui 
Nicu Gane 

47,46300 26,30186 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Sucevei, în 
faţa Colegiului 
Naţional "Nicu 

Gane" 

Monumente 1969 Români 

53 SV053 Bustul 
domnitorului 
Alexandru 
Ioan Cuza 

47,46290 26,30043 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Sucevei, 
nr.80 

Monumente  Români 

54 SV054 Statuia lui 
Mihail 

Sadoveanu 

47,46380 26,29789 Suceava Fălticeni Fălticeni Piaţa 22 
Decembrie 
1989, f.n. 

Monumente  Români 

55 SV055 Statuia 
Grănicerului 

47,45367 26,29597 Suceava Fălticeni Fălticeni str. Maior Ioan, 
f.n. 

Monumente 1948 Români 

56 SV056 Biserica de 
lemn „Sfântul 

Nicolae” 

47,34860 26,46893 Suceava Forasti Forasti Strs. Ţolescu 
Maria f.n. 

Obiective 
religioase 

1766 Români 

57 SV057 Mormântul 
dr. Traian 

Popovici în 
curtea 

47,53830 25,36506 
 

Suceava Fundu 
Moldov

ei 
 

Colacu str. Colacu f.n. Monumente 1946 Români 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
bisericii de 

lemn 
58 SV058 Muzeul 

Etnografic 
47,53770 25,40680 Suceava Fundu 

Moldov
ei 

Fundu 
Moldovei 

str. Principală  
f.n. 

Muzee și 
case 

memoriale 

1990 Români 

59 SV059 Monumentul 
eroilor din 
cele două 
războaie 
mondiale 

47,53780 25,40630 Suceava Fundu 
Moldov

ei 

Fundu 
Moldovei 

str. Principală  
f.n. 

Monumente  Mixt 

60 SV060 Primaria 47,55464 25,88914 Suceava Gura 
Humor

ului 

Gura 
Humorului

Bd. Bucovina, 
nr.10 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1901 Români 

61 SV061 Muzeul 
Obiceiurilor 
Populare din 

Bucovina 

47,55403 25,88898 Suceava Gura 
Humor

ului 

Gura 
Humorului

str. Piaţa 
Repubicii, nr.2 

Muzee și 
case 

memoriale 

1958 Mixt 

62 SV062 Bustul 
scriitoarei 
ucrainene 

Olga 
Kobyleanska 

47,55580 25,89050 Suceava Gura 
Humor

ului 

Gura 
Humorului

Bd. Bucovina, 
f.n 

Monumente 2003 Ucraineni 

63 SV063 Cimitir 
evreiesc 

47,56654 25,88422 Suceava Gura 
Humor

ului 

Gura 
Humorului

str. Mănăstirea 
Humorului, 

nr.150 

Monumente Sec. 
XVIII 

Evrei 

64 SV064 Mănăstirea 
Voroneț 

47,51733 25,86421 Suceava Gura 
Humor

ului 

Voroneţ Com. Voroneţ, 
Gura Humorului 

Obiective 
religioase 

 

1488 Români 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
65 SV065 Biserica de 

lemn „Sfântul 
Dumitru” 

47,84286 25,83908 Suceava Horodn
ic de 
Sus 

Horodnic 
de Sus 

str. Uliţa 
Bisericii, nr.1 

Obiective 
religioase 

1790 Români 

66 SV066 Școala de 
echitație “Cai 
de legendă” 

Hardic 

47,84463 25,75710 Suceava Horodn
ic de 
Sus 

Horodnic 
de Sus 

str. Hardic Nr. 1 
B 

Centre de 
echitație 

2009 Români 

67 SV067 Casa Nicolae 
Istrati 

47,51531 26.19785 Suceava Horodn
iceni 

Horodnice
ni 

DJ 209 A Muzee și 
case 

memoriale 

Sec 
XIX 

Români 

68 SV068 Biserica 
„Adormirea 

Maicii 
Domnului” 

47,60998 26,04158 
 

Suceava Ilişeşti Ilişeşti Str. Sucevei f.n. Obiective 
religioase 

1428 Români 

69 SV069 Muzeul 
Etnografic 
Marginea 

47,80114 25,79421 Suceava Margin
ea 

Marginea Str. Calea 
Rădăuţilor f.n. 

Muzee și 
case 

memoriale 

Sec. 
XIX 

Români 

70 SV070 Târgul de 
Ceramică 
Neagră 

  Suceava 
 

Margin
ea 

Marginea prima zi din mai 
 

Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

 Români 

71 SV071 Casa lui 
Nicolae Labiş 

47,44981 
 

26,08338 Suceava Mălini Mălini str. Nicolae 
Labiş, nr.1 

Muzee și 
case 

memoriale 

1975 Români 
 

72 SV072 Mănăstirea 
Humorului 

47,59356 25,85426 Suceava Mănăsti
rea 

Humor
ului 

Mănăstirea 
Humorului

Str. Mănăstirea 
Humorului f.n. 

Obiective 
religioase 

1530 Români 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
73 SV073 Localitatea 

Poiana 
Micului 

47,65806 25.77 Suceava Mănăsti
rea 

Humor
ului 

Poiana 
Micului 

S.Poiana 
Micului, judeţul 

Suceava 

Aşezări 
tradiţionale 
minorităţi 
naţionale 

 Polonezi 

74 SV074 Biserica 
"Sfinții Enoh, 

Ilie și Ioan 
Teologul" 

47,75678 26,23095 Suceava Mitocu 
Drago
mirnei 

Dragomirna DJ 208 D Obiective 
religioase 

1602 Români 

75 SV075 Mănăstirea 
Dragomirna 

47,75795 26,23005 Suceava Mitocu 
Drago
mirnei 

Dragomirna DJ 208 D Obiective 
religioase 

1602-
1609 

Români 

76 SV076 Lipoveni 47°43′28″ 26°13′32″ Suceava Mitocu 
Drago
mirne 

Lipoveni DJ 208 D Aşezări 
tradiţionale 
minorităţi 
naţionale 

1724 Ruşi 
lipoveni 

77 SV077 Biserica 
„Adormirea 

Maicii 
Domnului”-
Hagigadar 

47,62111 26,23222 Suceava Moara Bulai str.Hagigadar, 
f.n. 

Obiective 
religioase 

1513 Armeană 

78 SV078 Localitatea 
Lucina 

47,37437 25,13095 Suceava Moldov
a Suliţa 

Lucina S.Lucina, 
judeţul Suceava 

Aşezări 
tradiţionale 
minorităţi 
naţionale 

 Huţuli 

79 SV079 Herghelia 
Lucina 

47,65136 25,17304 Suceava Moldov
a-Suliţa

Moldova-
Suliţa 

Str. Lucina 
Fn, 727380 

Centre de 
echitație 

1856 Mixt 

80 SV080 Festivalul 
Huţulilor 

47,65163 25.174653 Suceava Moldov
a-Suliţa

Moldova-
Suliţa 

luna iulie Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 

 Ucraineni 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
cu specific 
tradițional 

81 SV081 Muzeul 
Ouălor 

Încondeiate 
Lucia 

Condrea 

47,68651 25,54130 Suceava Moldov
iţa 

Moldoviţa str. Stadionului, 
nr.87 

Muzee și 
case 

memoriale 

1993 Români 
 

82 SV082 Muzeul 
Satului 

47,68698 25,53839 Suceava Moldov
iţa 

Moldoviţa str. Principala, 
nr.421 

Muzee și 
case 

memoriale 

2003 Români, 
ucraineni 

 
83 SV083 Festivalul 

oualor 
incondeiate 

  Suceava Moldov
iţa 

Moldoviţa de Florii Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

 Români, 
ucraineni 

84 SV084 Centrul de 
echitație 
Călimani 
Mountain 

Ranger 

47,23832 25,32478 Suceava Neagra 
Şarului 

 

Neagra 
Şarului 

 

sat. 
Neagra Şarului, 
nr.138 

Centre de 
echitație 

2005 Români 
 
 

85 SV085 Biserica 
„Înălțarea 

Sfintei Cruci” 

47,72943 26,19287 Suceava Pătrăuţi Pătrăuţi DJ 208 V Obiective 
religioase 

1487 Români 

86 SV086 Cetatea 
Preutesti 

47,48820 26,40485 Suceava Preutești Preutești Sat. Mănăstioara Obiective 
arheologice 

 Hallstatt A 

87 SV087 Casa muzeu 
“Bukowina” 

47,87087 25,61117 Suceava Putna Putna str. Principala 
nr.288 

Muzee și 
case 

memoriale 

Sec.XI
X 

Români 



Продовження додатку И 
 

420 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
88 SV088 Muzeul 

Manastirii 
Putna 

47,86607 25,59602 Suceava Putna Putna Str. Mănăstirii 
f.n. 
 

Muzee și 
case 

memoriale 

 Români 

89 SV089 Chilia lui 
Daniil 

Sihastrul 

47,86527 
 

25,61802 
 

Suceava Putna Putna str. Piriul Chilia, 
f.n. 

Obiective 
religioase 

Sec. 
XV 

Români 

90 SV090 Mănăstirea 
Putna 

47,86607 25,59652 Suceava Putna Putna Str. Mănăstirii 
f.n. 

Obiective 
religioase 

1470 Români 

91 SV091 Bustul lui 
Mihai 

Eminescu 

47,86622 25,59722 Suceava Putna Putna Str. Mănăstirii 
f.n. 

Monumente 1926 Români 

92 SV092 Biserica 
Sfântul 

Mercurie şi 
Sfânta 

Ecaterina 

47,49549 26,22441 Suceava Rădăşe
ni 

Lămăşeni Str. Principala 
f.n. 

Obiective 
religioase 

1622 
 
 

Români 
 

93 SV093 Biserica de 
lemn „Sfântul 
Mercurie şi 

Sfânta 
Ecaterina” 

47,46263 26,25404 
 

Suceava Rădăşe
ni 

Rădăşeni sat. Rădăşeni Obiective 
religioase 

1622 Români 
 

94 SV094 Colegiul 
Național 
„Eudoxiu 

Hurmuzachi” 

47,84167 25,92360 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Calea 
Bucovinei, nr. 5 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1863 Români 

95 SV095 Banca 
Comercială 

Română 

47,84346 25,91662 Suceava Rădăuţi 
 

Rădăuţi 
 

str. Unirii, nr.65 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1940 Români 



Продовження додатку И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
96 SV096 Casa 

Germană 
47,84669 25,91574 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Piaţa Unirii, 

nr.10 
Construcții 

civile 
(clădiri și 

ansambluri 
de clădiri) 

1926 Germani 

97 SV097 Muzeul de 
arta 

medievala 
Bogdana 

47,84259 25.917373 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Bogdan 
Vodă, nr.4-6 

Muzee și 
case 

memoriale 

 Români 

98 SV098 Muzeul de 
Etnografie 
"Samuil si 
Eugenia 
Ionet" 

47,84388 25,91626 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Piaţa Unirii, 
nr. 62 

Muzee și 
case 

memoriale 

1934 Români 

99 SV099 Catedrala 
„Pogorârea 
Sfântului 

Duh” 

47,84462 
 

25,91663 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Piaţa Unirii, 
nr.1 

Obiective 
religioase 

1962 Români 

100 SV100 Templu 
evreiesc 

47,84703 25,91445 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. 1 Mai, nr.2 Obiective 
religioase 

1883 Evrei 

101 SV101 Biserica 
romano-
catolică 

„Naşterea 
Sfintei 

Fecioare 
Maria” 

47,84298 25,91313 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Ştefan cel 
Mare, nr.12 

Obiective 
religioase 

1824 Germani 

102 SV102 Herghelia 
Rădăuţi 

47,83048 25.925394 Suceava Rădăuţi Rădăuţi Str. Bogdan 
Vodă Nr. 114 

Centre de 
echitație 

1792 Mixt 

103 SV103 Târgul 
Olarilor 

  Suceava Rădăuţi Rădăuţi Iulie 
 

Festivaluri, 
serbări și 

 Mixt 
 



Продовження додатку И 
 

422 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
“Ochi de 

Păun” 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

104 SV104 Gospodăria-
atelier a 
olarului 

Constantin 
Colibaba 

47,85541 25,91797 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Lungă, nr.8 Ateliere de 
artă 

populară 

1875 Români 

105 SV105 Bustul lui 
Eudoxiu 

Hurmuzachi 

47,84143 25,92327 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Calea 
Bucovinei, nr. 5 

Monumente 1972 Români 

106 SV106 Statuia 
ecvestra a lui 

Bogdan I 

47,84283 25,91818 Suceava Rădăuţi Rădăuţi str. Bogdan 
Vodă f.n. 

Monumente 1987 Români 

107 SV107 Muzeul 
Ctitoriilor 

Voievodului 
Petru Rareş 

47,35708 
 

26,23179 Suceava Râșca Râșca sat. Râşca 
 

Muzee și 
case 

memoriale 

2009 Români 

108 SV108 Mănăstirea 
Râșca 

47,35349 26,21029 Suceava Râşca Râşca sat. Rîşca Obiective 
religioase 

1542 Români 

109 SV109 Dealul Ruina 47,94868 26,08568 Suceava Siret Siret Siret, Dealul 
Ruina 

Obiective 
arheologice 

 Hallstatt A 

110 SV110 Casa din 
Siret în care a 
locuit preotul 

Simion 
Florea 

Marian între 
1877-1883 

47,94891 26,06030 Suceava Siret Siret str. Laţcu Vodă, 
nr.42 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

Sec. 
XIX 

Români 



Продовження додатку И 
 

423 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
111 SV111 "Casa 

Sbierenilor" 
din Siret, 

fostul sediu 
al 

Jandarmeriei 
austriece 

47,94839 26,06026 
 

Suceava 
 

Siret Siret 
 

Str. Laţcu Vodă, 
nr. 55 

 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

Sec. 
XIX 

Români 

112 SV112 Muzeul de 
Istorie 

47,95115 26,07006 Suceava Siret Siret str. 9 Mai, nr.12 Muzee și 
case 

memoriale 

1871 Mixt 

113 SV113 Biserica 
„Sfântul 
Onufrie” 

47. 56366 26. 01579 Suceava Siret Siret sat. Mănăstioara 
 

Obiective 
religioase 

1673 Români 

114 SV114 Biserica 
„Sfânta 
Treime” 

47,94975 
 

26,07344 Suceava Siret Siret str. Ana 
Ipătescu, nr. 88 

Obiective 
religioase 

Sec. 
XIV 

Români 

115 SV115 Biserica 
„Sfântul Ioan 
Botezătorul” 

47,95079 26,06767 Suceava Siret Siret sttr. Parcului, 
nr.1 

Obiective 
religioase 

1673 Români 

116 SV116 Templul 
evreiesc din 

Siret 

47,95081 26,06552 Suceava Siret Siret str. Ana Ipătescu 
f.n. 

Obiective 
religioase 

1840 Evrei 

117 SV117 Biserica 
“Nasterea 

Sfintei 
Fecioare 
Maria” 

47,95228 26,06526 Suceava Siret Siret str. Castanilor 
nr.9 

Obiective 
religioase 

1824 Germani, 
polonezi 

 

118 SV118 Bustul lui 
Simeon 
Florea 

47.57038 26.04054 Suceava Siret Siret str. Parcului, 
nr.1 

Monumente  Români 



Продовження додатку И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Marian din 

Siret 
119 SV119 Statuia 

Margaretei 
Musat 

47.57071 26.03989 Suceava Siret Siret str. Arcaşilor 
f.n. 

Monumente 1986 Români 
 

120 SV120 Cimitir 
evreiesc 

47,95049 26,07593 Suceava Siret Siret str. Ana 
Ipătescu, nr. 88 

Monumente 1560 Evrei 

121 SV121 Mănăstirea 
Slatina 

47,43367 25,95933 Suceava Slatina Slatina str. Suha Mică, 
f.n 

Obiective 
religioase 

1564 Români 

122 SV122 Casa Muzeu-
Etnografie 
din Solca 

47,70678 25,84497 Suceava Solca Solca str. Rădăuţilor, 
nr.7 

Muzee și 
case 

memoriale 
 

Sec. 
XVII 

Români 

123 SV123 Biserica 
„Sfinții 
Apostoli 
Petru și 

Pavel” / Măn. 
Solca 

47,69796 25,82538 Suceava Solca Solca str. Gheorghe 
Doja, f.n. 

Obiective 
religioase 

1614 
 

Români 

124 SV124 Mănăstirea 
Bogdana 

47,84258 25,91751 Suceava Suceava Rădăuţi Bogdan Vodă  
4-6 

Obiective 
religioase 

1359 Români 

125 SV125 Complexul 
arheologic 

Curtea 
Domnească 

47,64549 26,26321 Suceava Suceava Suceava Ana Ipătescu 
 

Obiective 
arheologice 

1500 Români 

126 SV126 Cetatea de 
Scaun 

47,64480 26,27029 Suceava Suceava Suceava Parcul Șipot-
Cetate 

Obiective 
de istorie 
militară 

1388 Români 

127 SV127 Ruinele 
cetăţii Șcheia 

47,66130 26,24146 Suceava Suceava Suceava Pădurea Zamca Obiective 
de istorie 
militară 

1390 Români 



Продовження додатку И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
128 SV128 Gara Suceava 

(Burdujeni) 
47,67062 26,26628 Suceava Suceava Suceava Nicolae Iorga  7 Construcții 

civile 
(clădiri și 

ansambluri 
de clădiri) 

1902 Români 

129 SV129 Casa 
Polonă (Dom 

Polski) 

47,64297 26,26161 Suceava Suceava Suceava Ion Vodă 
Viteazul  5 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1903 Polonezi 

130 SV130 Palatul 
administrativ 

47,64313 26,25870 Suceava Suceava Suceava Ștefan cel Mare 
36 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1904 Mixt 

131 SV131 Casa Pruncu 47,64531 26,25780 Suceava Suceava Suceava N. Bălcescu 3 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1909 
 

Armeni 
 

132 SV132 Casă 47,64743 26,25723 Suceava Suceava Suceava Armenească 7 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1900 Români 

133 SV133 Liceul 
"Ștefan cel 

Mare" 

47,64644 26,25720 Suceava Suceava Suceava Vasile 
Alecsandri 3 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1895 Români 



Продовження додатку И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
134 SV134 Casa 

Hopmeier 
47,64803 26,25607 Suceava Suceava Suceava Armenească 19 Construcții 

civile 
(clădiri și 

ansambluri 
de clădiri) 

1900 Germani 

135 SV135 Casa Hagi 47,64741 26,25545 Suceava Suceava Suceava Dragoş Vodă 10 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1900 Armeni 

136 SV136 Casa Pâțu 47,64881 26,25535 Suceava Suceava Suceava Armenească 18 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1900 
 

Români 

137 SV137 Casa 
Seserman 

47,64917 26,25493 Suceava Suceava Suceava Armenească 24 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1800 Români 

138 SV138 Casă 47,64994 26,25471 Suceava Suceava Suceava Ion Creangă 17 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1900 Români 

139 SV139 Casă 47,64944 26,25460 Suceava Suceava Suceava Armenească 26 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1900 Români 



Продовження додатку И 
 

427 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
140 SV140 Casa 

Colonescu 
47,64765 26,25434 Suceava Suceava Suceava Dragoş Vodă 15 Construcții 

civile 
(clădiri și 

ansambluri 
de clădiri) 

1900 Români 

141 SV141 Casa Roşu 47,64965 26,25426 Suceava Suceava Suceava Armenească 28 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1800 Români 

142 SV142 Casa Frățian 47,64923 26,25418 Suceava Suceava Suceava Armenească 45 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1700 Români 

143 SV143 Casă 47,64947 26,25397 Suceava Suceava Suceava Armenească  47 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1750 Români 

144 SV144 Palatul de 
Justiţie 

47,64097 26,25315 Suceava Suceava Suceava Ștefan cel Mare 
58 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1885 Mixt 

145 SV145 Casa 
Ignătescu 

47,64851 26,25302 Suceava Suceava Suceava Dragoş Vodă 25 Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1900 Români 



Продовження додатку И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
146 SV146 Gara Suceava 

Nord (Iţcani) 
47,67619 26,23569 Suceava Suceava Suceava Gării 4 Construcții 

civile 
(clădiri și 

ansambluri 
de clădiri) 

1871 Germani 

147 SV147 Muzeul 
satului 

bucovinean 

47,64356 26,27165 Suceava Suceava Suceava Parcul Șipot-
Cetate 

Parcul 
Șipot-Cetate

1971 Români 

148 SV148 Muzeul de 
ştiinţele 
naturii 

47,64331 26,25964 Suceava Suceava Suceava Ștefan cel Mare 
23 

Muzee și 
case 

memoriale 

1977 Mixt 

149 SV149 Muzeul 
judeţean de 

istorie 

47,64125 26,25762 Suceava Suceava Suceava Ștefan cel Mare 
33 

Muzee și 
case 

memoriale 

1903 Mixt 

150 SV150 Muzeul 
judeţean de 
etnografie 
("Hanul 

Domnesc") 

47,64465 26,25757 Suceava Suceava Suceava Ciprian 
Porumbescu 5 

Muzee și 
case 

memoriale 

1968 Mixt 

151 SV151 Casa 
memorială 
"Simion 
Florea 

Marian" 

47,64510 26,25507 Suceava Suceava Suceava Simeon Florea 
Marian  4 

Muzee și 
case 

memoriale 

1907 Români 

152 SV152 Observatorul 
astronomic 

47,64215 26,24516 Suceava Suceava Suceava Universităţii 
13A 

Muzee și 
case 

memoriale 

1982 Români 

153 SV153 Cimitirul 
armenesc 

47,64992 26.253437 Suceava Suceava Suceava I.G. Sbiera 51 Obiective 
religioase 

Sec. 
XVII 

Armeni 

154 SV154 Catedrala 
Ortodoxă 

47,64704 26.249253 Suceava Suceava Suceava str. Mărăşeşti, 
f.n. 

Obiective 
religioase 

1990 Români 



Продовження додатку И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
"Naşterea 
Domnului 

155 SV155 Mănăstirea 
Teodoreni 
(Todireni) 

47,67632 26,28989 Suceava Suceava Suceava Cuza Voda 19 Obiective 
religioase 

1597 Români 

156 SV156 Biserica 
„Sfântul 

Gheorghe”-
Mirăuți 

47,64678 26,26675 Suceava Suceava Suceava Mirăuți 17 Obiective 
religioase 

1390 Români 

157 SV157 Biserica 
„Nașterea Sf. 

Ioan 
Botezătorul” 
(a Coconilor) 

47,64529 26,26382 Suceava Suceava Suceava Ștefăniță Vodă  
3 

Obiective 
religioase 

1643 Români 

158 SV158 Mănăstirea 
Sf. Ioan cel 

Nou 

47,64159 26,26285 Suceava Suceava Suceava Ioan Vodă 
Viteazul 2 

Obiective 
religioase 

1522 Români 

159 SV159 Complexul 
bisericii 
„Sfântul 
Dumitru” 

47,64637 26,26156 Suceava Suceava Suceava Ștefan cel Mare 
1 

Obiective 
religioase 

1535 Români 

160 SV160 Biserica 
„Învierea 

Domnului”- 
Voscresenia 

47,64339 26,26121 Suceava Suceava Suceava Ana Ipătescu 14 Obiective 
religioase 

1551 Români, 
ucraineni 

161 SV161 Biserica 
romano-
catolică 

Sfântul Ioan 
Nepomuk 

47,64303 26,25947 Suceava Suceava Suceava Stefan cel Mare Obiective 
religioase 

1832-
1836 

Polonezi 



Продовження додатку И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
162 SV162 Sinagoga 

"Gah" 
47,64598 26,25832 Suceava Suceava Suceava Dimitrie Onciul 

7 
Obiective 
religioase 

1870 Evrei 

163 SV163 Biserica 
„Adormirea 

Maicii 
Domnului”-
Ițcanii Vechi 

47,65519 26,25794 Suceava Suceava Suceava Nicoale Labiș 
17 

Obiective 
religioase 

1639 Români 

164 SV164 Biserica Sf. 
Cruce 

47,64714 26,25785 Suceava Suceava Suceava
  

Armenească 1 Obiective 
religioase 

1521 Armeni 

165 SV165 Biserica Sf. 
Nicolae 

47,64595 26,25626 Suceava Suceava Suceava Mihai Viteazul 2 Obiective 
religioase 

1611 Români 

166 SV166 Complexul 
bisericii 
„Sfântul 
Simion” 

47,64994 26,25366 Suceava Suceava Suceava
  

I.G. Sbiera 51 Obiective 
religioase 

1513 Armeni 

167 SV167 Capela 
Pruncul din 
Cimitirul 
armenesc 
„Sfântul 
Simion” 

47,65087 26,25011 Suceava Suceava Suceava
  

Armeneasca Obiective 
religioase 

1902 Armeni 

168 SV168 Mănăstirea 
Zamca 

47,65269 26,24397 Suceava Suceava Suceava Zamca Obiective 
religioase 

1606 Armeni 

169 SV169 Biserica 
romano-
catolică 
Sfânta 

Elisabeta din 
Ițcani 

47,67504 26,23922 Suceava Suceava Suceava Gării 13 Obiective 
religioase 

1902 Germani 

170 SV170 Biserica 
Sfinții 

47,67522 26,23827 Suceava Suceava Suceava Gării 17 Obiective 
religioase 

1933-
1938 

Germani 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Arhangheli 
Mihail și 

Gavriil din 
Ițcani 

171 SV171 Târgul de 
Sânziene 

47,64367 26.271397 Suceava Suceava Suceava august Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

 Mixt 

172 SV172 Festivalul de 
Artă 

Medievală 
“Ştefan cel 

Mare” 

47,64515 26.270735 Suceava Suceava Suceava jumatatea lui 
august 

Festivaluri, 
serbări și 
expoziții 

temporare 
cu specific 
tradițional 

 Mixt 

173 SV173 Fosta Uzină 
de Apă 

47,65416 26,26171 Suceava Suceava Suceava Apeductului 4 Obiective 
istorice 

industriale 

1912 Austrieci 

174 SV174 Mormântul 
logofătului 

George 
Cantacuzino 

47,64021 26,27225 Suceava Suceava Suceava Cimitirul Pacea Monumente 1812 Români 

175 SV175 Cripta-cavou 
a familiei dr. 
Otto Binder 

47,63969 26,27218 Suceava Suceava Suceava Cimitirul Pacea Monumente 1914 Germani 

176 SV176 Mormântul 
lui Grigore 
Vindereu 

47,63983 26,27200 Suceava Suceava Suceava Cimitirul Pacea Monumente 1826 Români 

177 SV177 Mormântul 
lui Simeon 

47,63982 26,27178 Suceava Suceava Suceava Cimitirul Pacea Monumente 1907 Români 



Продовження додатку И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Florea 
Marian 

178 SV178 Cripta-cavou 
a familiei 
Rodzina 
Sessuski 

Hasenorzow 

47,63982 26,27162 Suceava Suceava Suceava Cimitirul Pacea Monumente 1834 Polonezi 

179 SV179 Monumentul 
lui Ștefan cel 

Mare 

47,64227 26,26954 Suceava Suceava Suceava Parcul Șipot-
Cetate 

Monumente 1975 Români 

180 SV180 Statuia lui 
Petru I Mușat 

47,64449 26,25926 Suceava Suceava Suceava Piața 22 
Decembrie 

Monumente 1976 Români 

181 SV181 Mănăstirea 
Sucevița 

47,77807 25,71113 Suceava Suceviţa Suceviţa DN 17 A, nr. 
179 

Obiective 
religioase 

1596 Români 

182 SV182 Complex 
turistic Forest 
Ecvestru Park 

47,78970 25,76077 Suceava Suceviţa Suceviţa com Suceviţa, 
nr. 622A 

Centre de 
echitație 

2009 Români 

183 SV183 Monument 
comemorativ 

47,79116 25,76370 Suceava Suceviţa Voievodea
sa 

DN 17 A la 
intrare în 
localitatea 

Voievodeasa 

Monumente 1887 Germani 

184 SV184 Muzeul 
Megalitilor 

47,19324 25,25395 Suceava Şaru 
Dornei 

Gura 
Haitii 

DN 174 F Muzee și 
case 

memoriale 

1990  

185 SV185 Centrul de 
echitație Şaru 

Dornei 

  Suceava Şaru 
Dornei 

Şaru 
Dornei 

sat. Neagra 
Şarului nr. 138 

Centre de 
echitație 

2008 Români 

186 SV186 Biserica 
„Sfântul Ilie” 

47,63705 26,21703 Suceava Şcheia Sfântu Ilie Str. Victoriei 
f.n. 

Obiective 
religioase 

1488 Români 

187 SV187 Conacul 
Domnesc 

47,65864 26,23133 Suceava Șcheia Șcheia Agronomului 52 Locuri în 
care se 

2006 Români 
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mancare 

tradițională 
188 SV188 Casa 

documentară 
Vasile 

Eminovici 

47,80550 26,15029 Suceava Şerbăuţi Călineşti - 
Cuparencu

DJ 209 D Muzee și 
case 

memoriale 

2005 Români 

189 SV189 Biserica 
„Duminica 

Tuturor 
Sfinților” 

47,70479 26,09836 Suceava Todireş
ti 

Părhăuţi DJ 178 A Obiective 
religioase 

1522 Români 

190 SV190 Biserica de 
lemn „Sfinții 
Arhangheli” 

47,70354 26,06706 Suceava Todireş
ti 

Todireşti DN 178 A Obiective 
religioase 

Sec. 
XVIII 

Români 

191 SV191 Casa lui 
Eusebiu 
Camilar 

47,57679 26,40615 Suceava Udeşti Udeşti com Udeşti Muzee și 
case 

memoriale 

1984 Români 

192 SV193 Muzeul Oului 
Vama 

47,56677 25,69367 Suceava Vama Vama com.Vama, str. 
Gării 

Muzee și 
case 

memoriale 

 Români 

193 SV194 Biserica de 
lemn „Sfântul 

Nicolae” 

47,55613 25,67407 Suceava Vama Vama com. Vama, str. 
Gării 

Obiective 
religioase 

1796 Români 

194 SV195 Cimitirul 
eroilor 

47,56013 25,69674 Suceava Vama Vama com. Vama Monumente 1987 Mixt 

195 SV196 Stâlpul lui 
Vodă 

47,55428 25,67019 Suceava Vama Vama com.Vama, DN 
17 A 

Monumente  Români 

196 SV197 Casa 
Vladimir, azi 
Întreprindere

47,34764 25,35979 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str. Miniera, nr.1 Construcții 
civile 

(clădiri și 

1915 Români 
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a Minieră 

Vatra Dornei 
ansambluri 
de clădiri) 

197 SV198 Gara Vatra 
Dornei Băi 

47,34634 25,35676 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str. Dornelor, 
f.n. 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1910 Mixt 

198 SV199 Primărie 47,34730 25,35598 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str. Mihai 
Eminescu, nr.17 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1897 Mixt 

199 SV200 Cladirea 
Izvorului 
„Unirea” 

47,34480 25,35560 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str.Republicii, 
f.n. 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1828 Români 

200 SV201 Izvorul 
Sentinela 

47,34396 25,35517 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str.Republicii, 
f.n. 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1896 Români 

201 SV202 Cazinoul 
Băilor 

47,34497 25,35504 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

Str. Republicii 
f.n. 

Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1898 Români 

202 SV203 Biblioteca 
orășenească 

47,34732 25,34934 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str. Mihai 
Eminescu, nr.56 

Construcții 
civile 

(clădiri și 

1898 Mixt 
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ansambluri 
de clădiri) 

203 SV204 Muzeul de 
Etnografie 

47,34734 25,35620 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str. Mihai 
Eminescu, nr.17 

Muzee și 
case 

memoriale 

1987 Români 

204 SV205 Grup statuar 47,34234 25,35568 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str. Republicii, 
f.n. 

Monumente 1964 Români 

205 SV206 Templul 
evreiesc 

47,34740 25.350013 Suceava Vatra 
Dornei 

Vatra 
Dornei 

str. Mihai 
Eminescu 

Obiective 
religioase 

 Evrei 

206 SV207 Colectia 
muzeala a 
Manastirii 
Moldoviţa 

47,65726 25,57045 Suceava Vatra 
Moldov

iţei 

Vatra 
Moldoviţei 

sat. Vatra 
Moldoviţei 

Muzee și 
case 

memoriale 

 Români 

207 SV208 Mănăstirea 
Moldovița 

47,65701 25,57104 Suceava Vatra 
Moldov

iţei 

Vatra 
Moldoviţei 

sat. Vatra 
Moldoviţei 

Obiective 
religioase 

1532 Români 

208 SV209 Moara de apă 
„Philip 

Ghottel” 

  Suceava Vicovu 
de Sus 

Vicovu de 
Sus 

str. Dragoş 
Vodă, nr.334 

Obiective 
istorice 

industriale 

1915  

209 SV210 Dealul Burlei 47,79422 25,90776 Suceava Volovăț Volovăț Dealul Burlei la 
care se ajunge 

din DJ 178 

Obiective 
arheologice 

 Hallstatt D 

210 SV211 Biserica 
„Înălțarea 

Sfintei Cruci” 

47,81438 25,90027 Suceava Volovăţ Volovăţ str. Principală, 
DJ 178 

Obiective 
religioase 

1893 Români 

211 SV212 Conacul 
Mavrodin 

47,54232 26,41699 Suceava Vulture
şti 

Mereşti DJ 208 C Construcții 
civile 

(clădiri și 
ansambluri 
de clădiri) 

1925 Români 
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212 CV1 Резиденція 

православ-
них митро-
политів Бу-
ковини і Да-

лмації 

48,297286 25,924345 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Вул. Коцюбин-
ського Ми-

хайла, 2 

Релігійні 
об’єкти 

1864-
1882 
р.р. 

 

213 CV2 Музично-
драматич-
ний театр 

імені Ольги 
Кобилянсь-

кої 

48,291773 25,930843 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Театральна 
площа,1 

Громадські 
будівлі 

1905 р.  

214 CV3 Ратуша 48,291624 25,93479 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Центральна 
Площа, 1 

Громадські 
будівлі 

1847-
1848 
р.р. 

 

215 CV4 Музей на-
родної архі-
тектури та 

побуту 

48,289884 25,983506 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці Вул. Московсь-
кої олімпіади, 

38-б 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1986р.  

216 CV5 Костел Се-
рця Ісуса 

48,284172 25,934322 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Шевченка, 
2 

Релігійні 
об’єкти 

1869-
1875 
р.р. 

 

217 CV6 Миколаїв-
ська дерев'-
яна церква 

48,292027 25,944138 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Сагайдач-
ного Петра ге-
тьмана, 87-а 

Релігійні 
об’єкти 

1748р.  

218 CV7 Успенська 
церква 

48,295903 25,960752 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Новоуши-
цька, 2 

Релігійні 
об’єкти 

1783р.  



Продовження додатку И 
 

437 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
219 CV8 Церква Різ-

два Пресвя-
тої Богоро-

диці 

48,289831 25,990471 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Троянів-
ська, 1 

Релігійні 
об’єкти 

1767р.  

220 CV9 Спиридонів-
ська церква 

48,361943 25,967036 Черніве-
цька 

Садгір-
ський 

Чернівці вул. Квітковсь-
кого Дениса, 8 
вулиця Толь-

ятті, 8 

Релігійні 
об’єкти 

1709-
1715р.

р. 

 

221 CV10 Вознесен-
ська церква 

48,276706 25,999357 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Бориспіль-
ська, 13 

Релігійні 
об’єкти 

1730р.  

222 CV11 Вірменська 
церква 

48,289017 25,938962 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Україн-
ська, 30 (28) 

Релігійні 
об’єкти 

1869-
1875 
р.р. 

 

223 CV12 Художній 
музей 

48,291767 25,934373 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Центральна 
Площа, 10 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1900р.  

224 CV13 Палац Юс-
тиції 

48,290657 25,932344 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Грушевсь-
кого, 1 

Громадські 
будівлі 

1904-
1906 
р.р. 

 

225 CV14 Ленківецьке 
городище 

48,335135 25,893949 Черніве-
цька 

Садгір-
ський 

Чернівці вул. Коломий-
ська 

Археологі-
чні 

пам’ятки 

ХІІ-
ХІІІ ст. 

 

226 CV15 Римо-като-
лицький кос-
тел Святого 

Хреста 

48,294483 25,936242 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Головна, 
20 

Релігійні 
об’єкти 

1787-
1814 
р.р. 

 

227 CV16 Церква Свя-
тої Парас-

кеви 

48,295586 25,935931 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Занькове-
цької Марії, 23 

(24) 

Релігійні 
об’єкти 

1843-
1864 
р.р. 
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228 CV17 Миколаївсь-

кий кафед-
ральний со-

бор 

48,291049 25,943752 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Руська, 35 Релігійні 
об’єкти 

1936-
1939 
р.р. 

 

229 CV18 Успенська 
греко-като-
лицька цер-

ква 

48,290899 25,940828 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Руська, 28 Релігійні 
об’єкти 

1820р.  

230 CV19 Темпль 48,293171 25,933099 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Універси-
тетська, 10 

Релігійні 
об’єкти 

1877р.  

231 CV20 Будинок 
"Корабель" 

(Шіфа) 

48,294954 25,936779 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Головна, 
25-вул.Шолом 
Алейхема, 1 

Громадські 
будівлі 

поч. 
ХХ ст. 

 

232 CV21 Румунський 
національ-
ний палац 

48,292327 25,932257 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Театральна 
площа, 3 

Громадські 
будівлі 

1937р.  

233 CV22 Палата буко-
винських ре-

месел 

48,291396 25,932235 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Театральна 
площа, 2 

Громадські 
будівлі 

1910-
1912 
р.р. 

 

234 CV23 Краєзнавчий 
музей 

48,288583 25,937203 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Кобилян-
ської, 28 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1863р.  

235 CV24 Єврейський 
народний 

дім 

48,292165 25,931653 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Театральна 
площа, 6 (5) 

Громадські 
будівлі 

1907-
1908 
р.р. 

 

236 CV25 Будинок 
крайового 

уряду Буко-
вини 

48,286876 25,934488 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Поповича 
Омеляна, 2 - 

Кафедральна, 2 

Громадські 
будівлі 

1871 - 
1873р.

р. 
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237 CV26 Залізничний 

вокзал 
48,301067 25,930068 Черніве-

цька 
Пер-

шотра-
вневий 

Чернівці вул. Гагаріна 
Юрія, 38 

Громадські 
будівлі 

1907р.  

238 CV27 Залізничне 
управління 

48,291827 25,929966 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Гете Йо-
гання Вольфга-
нга фон, 1 - Ші-
ллера Фрідріха, 

4 - Лисенка 
Миколи, 13 

Громадські 
будівлі 

1908р.  

239 CV28 Зал музич-
ного товари-

ства 

48,29449 25,934647 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Філармонії 
площа, 10 

Громадські 
будівлі 

1877р.  

240 CV29 Готель "Брі-
столь" 

  Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Занькове-
цької Марії, 11 

Громадські 
будівлі 

1905 - 
1906 
р.р. 

 

241 CV30 Будівля еле-
ктростанції 

48,290565 25,929985 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Українки 
Лесі, 7 

Промис-
лово-істо-

ричні 
об’єкти 

1897р.  

242 CV31 Кінотеатр 
"Скала" 

48,291256 25,929867 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Шіллера 
Фрідріха, 11-

Українки Лесі, 
20 

Громадські 
будівлі 

кін. 
ХІХ ст.

 

243 CV32 Бібліотека 
університету 

48,292208 25,928194 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Українки 
Лесі, 23 - Київ-

ська, 2 

Громадські 
будівлі 

1838-
1956 
р.р. 

 

 

244 CV33 Навчальний 
корпус уні-

верситету № 
1 

48,292845 25,929009 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Універси-
тетська, 19 

Громадські 
будівлі 

1874 – 
1875 
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245 CV34 Навчальний 

корпус уні-
верситету № 

2 

48,293332 25,929889 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Універси-
тетська, 28 

Громадські 
будівлі 

1882 – 
1883 

 

246 CV35 Лютеран-
ська кірха 

48,294127 25,927346 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Універси-
тетська, 23 

Релігійні 
об’єкти 

1847-
1849 
р.р. 

 

247 CV36 Пам'ятник 
Юрію Федь-

ковичу 

48,293414 25,928193 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Універси-
тетська 

Пам’ят-
ники 

1995р.  

248 CV37 Пам'ятник 
Сидору Во-
робкевичу 

48,295914 25,925049 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Універси-
тетська - Коцю-
бинського Ми-

хайла 

Пам’ят-
ники 

1991р.  

249 CV38 Пам'ятник 
Міхаю Емі-

неску 

48,292889 25,932576 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Універси-
тетська - вул. 

Ватутіна 

Пам’ят-
ники 

2000р.  

250 CV39 Промисло-
вий музей 

48,290608 25,933574 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Франка 
Івана, 8 - вул.  

Міцкевича 
Адама, 2 - 

вул.Ватутіна 
Миколи, 13 

Громадські 
будівлі 

1894 – 
1895 

 

251 CV40 Церква Свя-
того Антонія 

48,300742 25,927225 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Нікітіна 
Павла стар-

шого лейтена-
нта, 31 

Релігійні 
об’єкти 

1903-
1908 
р.р. 

 

252 CV41 Генеральсь-
кий дім 

48,294422 25,937498 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Шкільна, 1 
- Ужгородська, 

1 

Пам'ятки 
військово-

1780р.  
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історич-

ного харак-
теру 

253 CV42 Будинок 
полковника 

48,294116 25,936278 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Головна, 
22 

Пам'ятки 
військово-
історич-

ного харак-
теру 

1782р.  

254 CV43 Готель "Мо-
лдавія" 

48,295185 25,936162 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Головна, 
14 

Громадські 
будівлі 

80-ті 
р.р. 

ХІХ ст.

 

255 CV44 Готель "Зо-
лотий Лев" 

48,292851 25,93451 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Худякова 
Олександра, 1 

Громадські 
будівлі 

1904р.  

256 CV45 Готель "Чор-
ний Орел" 

48,292391 25,934719 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Центральна 
площа, 7 

Громадські 
будівлі 

Поч. 
ХІХ ст.

 

257 CV46 Будівля "То-
вариства ру-
мунської ку-

льтури" 

48,292036 25,934423 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Центральна 
площа, 9 

Громадські 
будівлі 

Кін. 
ХІХ ст.

 

258 CV47 Кафедраль-
ный собор 

Святого 
Духа 

48,287697 25,936719 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Головна, 
85 

Релігійні 
об’єкти 

1864р.  

259 CV48 Комплекс 
будівель Че-
рнівецької 

48,279175 25,942645 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Головна, 
137 

Громадські 
будівлі 

1886р.  
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обласної клі-
нічної ліка-

рні 
260 CV49 Німецький 

народний 
дім 

48,286381 25,939615 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Кобилян-
ської Ольги, 53 

Громадські 
будівлі 

Поч. 
ХХ ст. 

 

261 CV50 Польський 
народний 

дім 

48,286689 25,938521 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Кобилян-
ської Ольги, 36 

Громадські 
будівлі 

Кін. 
ХІХ 
ст., 

1902-
1905 

(пере-
бу-

дова) 

 

262 CV51 Український 
народний 

дім 

48,289047 25,939665 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Ломоно-
сова Михайла, 

2 

Громадські 
будівлі 

Кінець 
ХІХ ст.

 

263 CV52 Городище на 
горі Цецин 

48,295727 
 

25,842349 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Гора Цецино на 
східній околиці 
міста (терито-

рія телевізійної 
вежі) 

Археологі-
чні 

пам’ятки 

ХІ-ХІІІ 
ст. 

 

264 CV53 Велика Си-
нагога 

48,297143 25,938469 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Барбюса 
Анрі, 23 

Релігійні 
об’єкти 

Перша 
поло-
вина 

ХІХ ст.

 

265 CV54 Православ-
ний жіночий 

48,282241 25,947208 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Буковин-
ська, 10 

Релігійні 
об’єкти 

 

1908р.  
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Свято-Вве-
денський 
монастир 

 

266 CV55 Петропав-
ловська цер-

ква 

48,277594 25,928454 
 

Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 
 

Чернівці вул. Сторожи-
нецька, 25 

Релігійні 
об’єкти 

1937р. 
 

 

267 CV56 Єврейський 
культурно-

освітній 
центр «Той-
нбі-Галлє» 

48,294136 25,939842 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Турецька, 
32 

Громадські 
будівлі 

1913р.  

268 CV57 Кав'ярня 
"Європа" 

48,290833 25,936337 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. О.Кобиля-
нської, 5 

Громадські 
будівлі 

1883р. 
 

 

269 CV58 Кав'ярня 
"Габсбург" 

48,291456 25,935822 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. О.Кобиля-
нської, 1 

Громадські 
будівлі 

1898р.  

270 CV59 Музей Буко-
винської діа-

спори 

48,298911 25,92161 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Й.Главки, 
1а 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1992р.  

271 CV60 Літературно-
меморіаль-
ний музей 

Ольги Коби-
лянської 

48.284905 25,942669 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Г. Димит-
рова, 5 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1944р.  

272 CV61 Літературно-
меморіаль-
ний музей 

48,288319 25,933351 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці Соборна 
площа, 10 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1945р.  
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Юрія Федь-

ковича 
 

273 CV62 Меморіаль-
ний музей 

Володимира 
Івасюка 

48,287808 25,945211 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

 

Чернівці вул. Маяковсь-
кого, 40 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1999р.  

274 CV63 Літературно-
меморіаль-
ний музей 
Міхая Емі-

неску 

48,282932 25,929022 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. А. Пу-
мнула, 19 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1992р.  

275 CV64 Музей істо-
рії життя єв-

реїв краю 

48,292165 25,931653 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Театральна 
площа, 5 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

2008р.  

276 CV65 Фестиваль 
"Буковин-

ські зу-
стрічі" 

48,292152 25,935086 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Центральна 
площа 

Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

1989р.  

277 CV66 «Обнова-
фест» 

48,289884 25,983506 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Світловод-
ська, 2 

Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

2008р.  

278 CV67 «Маланка-
фест» 

48,294929 25,934091 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Площа Філар-
монії 

Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 
 

2011р.  
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279 CV68 Фестиваль  

«Від Різдва 
Христового 
до Йордана» 

48,289884 25,983506 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Світловод-
ська, 2 

Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

2007р.  

280 CV69 "Майстерня-
світлиця на-
родних ре-

месел та де-
коративного 
мистецтва» 

48,298911 25,92161 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Йосипа 
Главки, 1а 

Центри на-
родних 

промислів 

2012р.  

281 CV70 Кінно-спор-
тивна школа 

«Цецино» 

48,296157 
 

25,852107 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Краматор-
ська, 29б 

Кінноспор-
тивні ком-

плекси 

2007р.  

282 CV71 Корчма «Ко-
лесо» 

48,291122 25,935526 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. О. Кобиля-
нської, 6 

Місця наці-
ональної 

кухні 

  

283 CV72 Ресторан 
«Кайзер» 

48,305287 25,922205 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Гагаріна, 
51 

Місця наці-
ональної 

кухні 

  

284 CV73 Ресторан 
«Гопачок» 

48,28483 25,932795 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Червоноа-
рмійська, 36а-

38 

Місця наці-
ональної 

кухні 

  

285 CV74 Кафе «Кор-
чма «У Ва-

кули» 

48,275814 25,930145 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Червоноа-
рмійська, 45б 

Місця наці-
ональної 

кухні 

  

286 CV75 Арт-паб 
«Гойра» 

48,258298 25,937148 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Парковий 
проїзд, 2 

Місця наці-
ональної 

кухні 

  



Продовження додатку И 
 

446 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
287 CV76 Ресторан 

«Садиба» 
48,25066 25,949281 Черніве-

цька 
Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Південно-
Кільцева, 6 

Місця наці-
ональної 

кухні 

  

288 CV77 Пам'ятник 
Тарасу Шев-

ченку 

48,292887 25,935234 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Центральна 
площа 

Пам’ят-
ники 

1999р.  

289 CV78 Пам'ятник 
"Колиска 

миру" 

48,285624 25,9337 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Червоноа-
рмійська, 5 

Пам’ят-
ники 

1992р.  

290 CV79 Пам'ятник 
"Милосердя" 

48,279871 25,944226 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Буковин-
ська, 4 

Пам’ят-
ники 

 

1910р.  

291 CV80 Пам'ятник 
Паулю Це-

лану 

48,283989 
 

25,93845 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Головна, 
111 

Пам’ят-
ники 

 

1992р. 
 

 

292 CV81 Пам'ятник 
Ользі Коби-

лянській 

48,29182 25,931398 
 

Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Театральна 
площа 

Пам’ят-
ники 

1963р.  

293 CV82 Пам'ятник 
Йосифу Гла-

вці 

48,297434 25,924017 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Михайла 
Коцюбинсь-

кого, 2 

Пам’ят-
ники 

1937р.  

294 CV83 Пам'ятник 
Героям Бу-

ковинського 
куреня 

48,291242 25,940936 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Руська - 
Садовського 

Миколи 

Пам’ят-
ники 

1995р.  

295 CV84 Танк екі-
пажу гв. 

лейтенанта 
П. Ф. Нікі-

тіна 

48,299704 25,933651 Черніве-
цька 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці вул. Гагаріна, 
36 

Пам’ят-
ники 

1946р.  
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296 CV85 Монумент 

Перемоги 
1941-1945 

р.р. 

48,287798 25,933185 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці Соборна площа Пам’ят-
ники 

1946р.  

297 CV86 Будівля 
поштамту 

48,29395 25,93512 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Худякова, 
6 

Громадські 
будівлі 

1889р.  

298 CV87 Памятник 
Францу Йо-

сифу І 

48,28392 
 

25,93502 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці вул. Мирона 
Кордуби 

Пам'ятники 2009р.  

299 CV88 Памятник 
полеглим со-

лдатам 41 
піхотного 

полку 

48,2889 
 
 

25,93443 Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці на розі вулиць 
Головна та Че-
рвоноармійська

Пам'ятники
 
 

1902р.  

300 CV89 Історико-ку-
льтурний за-

повідник 
християнсь-
кого та іу-
дейського 
цвинтарів 
Горечої 

48,29354 25,9584 Черніве-
цька 

 
 

Пер-
шотра-
вневий 

Чернівці 
 

вул. Зелена, 
Кишинівська 

Пам'ятники   

301 CV90 Костел Свя-
того Архан-

гела Ми-
хайла 

48,34985 25,95698 Черніве-
цька 

Садгір-
ський 

Чернівці 
 

вул. Підкови 
Івана, 10 

 

Релігійні 
об’єкти 

 

1815р. Поляки 

302 CV91 Палац і сад 
баронів 
Мустяц 

48,35225 25,9554 Черніве-
цька 

Садгір-
ський 

Чернівці 
 

вул. Підкови 
Івана,11 

Громадські 
будівлі 

кінець 
XVIII 
сто-
ліття 
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303 CV92 Християн-

ське та єв-
рейське кла-
довища Сад-

гори 

48,35256 25,95866 Черніве-
цька 

Садгір-
ський 

Чернівці 
 

вул. Налепки 
Яна 

Пам'ятники кінець 
XIХ - 
поча-

ток XХ 
сто-
ліття 

 

304 CV93 Комплекс 
резиденції 
Буковинсь-
кого цадика 

48,34587 25,95559 Черніве-
цька 

Садгір-
ський 

Чернівці 
 

вул. Тореза 
Моріса, 198 

Релігійні 
об’єкти 

1842р. Євреї 

305 CV94 Ресторан 
"Орлине гні-

здо" 

48,30549 25,80678 
 

Черніве-
цька 

Шевче-
нківсь-

кий 

Чернівці урочище "Це-
цино" 

Місця наці-
ональної 

кухні 

1985  

306 CV95 Музей істо-
рії с. Банилів 

48,36647 25,3496 
 

Черніве-
цька 

 

Виж-
ниць-
кий 

с. Банилів  Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

307 CV96 Ресторан 
«Стіжок» 

48,16842 25,32045 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

смт. Бере-
гомет 

 Місця наці-
ональної 

кухні 

  

308 CV97 Фестиваль 
«Вашкове-

цька перебе-
рія» 

48,38301 25,51804 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

м. Вашкі-
вці 

біля будинку 
культури 

Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

  

309 CV98 Церква Івана 
Сучавського 

48,22553 25,17163 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

с. Виже-
нка 

Релігійні 
об’єкти 

   

310 CV99 Миколаїв-
ська церква 
та капличка 

48,21292 25,18106 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

с. Виже-
нка 

Релігійні 
об’єкти 
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311 CV100 Ресторан 

«Купальська 
ніч» 

48,23944 25,17761 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

 

м. Виж-
ниця 

 

вул. Довбуша, 
1 

Місця наці-
ональної 

кухні 

  

312 CV101 Дерев’яна 
церква Свя-
того Дмитра 

48,24144 25,15519 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

 

с. Рівня  Релігійні 
об’єкти 

  

313 CV102 Музей-са-
диба Назарія 
Яремчука у 
м. Вижниця 

48,24501 25,15956 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

с. Рівня вул. Н.Ярем-
чука, 45 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

314 CV103 Музей Виж-
ницького ко-
леджу деко-

ративно-
прикладного 

мистецтва 
ім. Василя 
Шкрібляка 

48,24711 25,18708 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

м. Виж-
ниця 

вул. Україн-
ська, 74 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

315 CV104 Ресторан 
«Гетьман» 

48,133978 25,34827 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

с. Мигове  Місця наці-
ональної 

кухні 

  

316 CV105 Рештки залі-
зоплавної 

печі 

48,11726 25,33162 
 

Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

с. Мигове ур. "Майдан" Промис-
лово-істо-

ричні 
об’єкти 

  

317 CV106 Церква Воз-
несіння Гос-

поднього 

48,30244 25,27608 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

с. Іспас  Релігійні 
об’єкти 

1992  
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318 CV107 Музейний 

комплекс Іс-
паської зага-
льноосвіт-
ньої школи 

І-ІІІ ступенів 
імені Ми-

коли Марфі-
євича 

48,3037 25,2715 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

с. Іспас вул.Шевченка, 
76 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

319 CV111 Вижницький 
коледж де-
коративно-

прикладного 
мистецтва 

імені Василя 
Шкрібляка 

48,24663 25,19197 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

м. Виж-
ниця 

вул. Загула, 13 
 

Центри на-
родних 

промислів 

  

320 CV130 Ритуальна 
хасидська 

міква 

48,20674 25,17268 Черніве-
цька 

Виж-
ниць-
кий 

с. Виже-
нка 

 Релігійні 
об’єкти 

1998  

321 CV157 Свято-Воз-
несенський 
чоловічий 
монастир 

48,18411 26,20447 Черніве-
цька 

Герца-
ївський

с. Бан-
чени 

 Релігійні 
об’єкти 

 

  

322 CV158 Спири-
донiвська 

церква 

48,14707 26,26148 Черніве-
цька 

Герца-
ївський

м. Герца  Релігійні 
об’єкти 

  

323 CV159 Благовiщен-
ська церква 
з дзвіницею 

48,1629 26,0762 Черніве-
цька 

Герца-
ївський

c. Круп'-
янське 

 Релігійні 
об’єкти 
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324 CV160 Церква Свя-

того Архан-
гела Миха-
їла з дзвіни-
цею, 1663 

48,10123 26,10144 Черніве-
цька 

Герца-
ївський

с. Петра-
шiвка 

 Релігійні 
об’єкти 

  

325 CV187 Білокрини-
цький старо-
обрядниць-

кий ком-
плекс 

47,97674 25,88321 Черніве-
цька 

Герца-
ївський

с. Біла 
Криниця 

 Релігійні 
об’єкти 

  

326 CV188 Глибоцький 
районний 

краєзнавчий 
музей 

48,08596 25,92976 Черніве-
цька 

Глибо-
цький 

смт. Гли-
бока 

центр селища Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

327 CV189 Літературно-
меморіаль-
ний музей-

садиба 
Ольги Коби-

лянської 

48,08843 25,96742 Черніве-
цька 

Глибо-
цький 

с. Димка  Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

2005  

328 CV190 Музей архе-
ології та ет-
нографії ім. 
Максимі-
ляна Гак-

мана 

48,05038 26,01835 Черніве-
цька 

Глибо-
цький 

с. Опри-
шени 

вул. Ніколає 
Рошка 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

 

1628 
(1618-
1648) 

 

329 CV191 Церква Свя-
того Мико-

лая 

48,05249 26,11086 Черніве-
цька 

Глибо-
цький 

с. Поляна 50 м від голов-
ної дороги 

Релігійні 
об’єкти 
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330 CV192 Краєзнавчий 

музейний 
комплекс 

48,00611 
 

25,93793 
 

Черніве-
цька 

Глибо-
цький 

с. Старий 
Вовчи-

нець 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

331 CV193 Комплекс 
"Козацький 

хутір" 

48,13354 25,9989 Черніве-
цька 

Глибо-
цький 

с. Тара-
шани 

 Місця наці-
ональної 

кухні 

1796  

332 CV194 Архангель-
ська церква 
з дзвінни-

цею 

48,04627 26,13786 Черніве-
цька 

Глибо-
цький 

с. Турятка 50 м від до-
роги, на кладо-

вищі 

Релігійні 
об’єкти 

  

333 CV238 Музей істо-
рії села Ва-

силів 

48,6046 25,84131 Черніве-
цька 

Застав-
нівсь-
кий 

с. Василів Будинок куль-
тури 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

334 CV239 Городище 
давньорусь-

кого часу 

48,61491 25,85189 Черніве-
цька 

Застав-
нівсь-
кий 

с. Василів північно-за-
хідна окраїна 

села 

Археологі-
чні 

пам’ятки 

  

335 CV240 Українська 
Православна 
Церква Пре-
святої Бого-

родиці 

48,6025 25,84015 Черніве-
цька 

Застав-
нівсь-
кий 

с. Василів вул. Головна 32 Релігійні 
об’єкти 

1794 
 

 

336 CV241 Успенська 
дерев'яна це-

рква 

48,54174 25,7481 Черніве-
цька 

Застав-
нівсь-
кий 

с. Верен-
чанка 

центр села, у 
дворі нового 

храму 

Релігійні 
об’єкти 

  

337 CV242 Комплекс 
могил Авст-
рійським со-
лдатам учас-
никам I Сві-
тової війни 

48,61972 25,73914 Черніве-
цька 

Застав-
нівсь-
кий 

с. Звеня-
чин 

при вїзді із 
шосе у село 

 

Пам'ятки 
військово-
історич-

ного харак-
теру 
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338 CV243 Кострижів-

ський істо-
ричний му-

зейї 

48,65585 25,7105 Черніве-
цька 

Застав-
нівсь-
кий 

смт. Кост-
рижівка 

вул. Заводська, 
60-Б 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

 

  

339 CV244 Свято-Іо-
анно Бого-
словський 

Хрещатиць-
кий чолові-
чий монас-

тир 

48,638 25,75032 Черніве-
цька 

Застав-
нівсь-
кий 

с. Хреща-
тик 

 Релігійні 
об’єкти 

  

340 CV287 Музей Ліп-
ковської 

  Черніве-
цька 

Кель-
мене-
цький 

c. Бабин  Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

341 CV288 Музей кили-
марства 

48,544224 26,787743 Черніве-
цька 

Кель-
мене-
цький 

с. Наго-
ряни 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1860  

342 CV290 Церква Оле-
ксандра Нев-

ського 

48,48843 27,03393 Черніве-
цька 

Кель-
мене-
цький 

с. Іванівці  Релігійні 
об’єкти 

1847  

343 CV291 Свято-Ми-
хайлівська 

церква 

48,44675 26,64423 Черніве-
цька 

Кель-
мене-
цький 

с. Перкі-
вці 

 Релігійні 
об’єкти 

  

344 CV309 Успенська 
церква з 

дзвіницею 

48,43539 25,83529 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Валява  Релігійні 
об’єкти 

  

345 CV310 Успенська 
церква з 

дзвіницею 

4835191 2571457 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Дубівці  Релігійні 
об’єкти 
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346 CV311 Кіцманський 

районний іс-
торичний 

музей 

48,44217 25,76108 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

м. Кіц-
мань 

вул. Незалеж-
ності, 50 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

347 CV312 Церква Воз-
несіння Гос-

поднього 

48,39697 25,76769 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Лужани  Релігійні 
об’єкти 

  

348 CV313 Церква Іоана 
Хрестителя 
(козацька) 

48,35406 25,81422 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Мамаї-
вці 

 Релігійні 
об’єкти 

  

349 CV314 Майстерня 
Ярослави 
Щербань 

(вишивка бі-
сером, ткац-

тво) 

48,4218 25,70442 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

c. Оших-
ліби 

 Релігійні 
об’єкти 

  

350 CV315 Церква Св. 
Констянтина 
і Єлени 1779 

р. 

48,42686 25,69936 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

c. Оших-
ліби 

 Релігійні 
об’єкти 

  

351 CV316 Кінно-спор-
тивний ком-
плекс «Буко-

винська 
Троя» 

48,37228 25,67782 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Ревакі-
вці 

 Кінноспор-
тивні ком-

плекси 

  

352 CV317 Археологіч-
ний музей 

48,33308 25,82467 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Стріле-
цький Кут

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

353 CV318 Чорторийсь-
кий мисте-

48,37193 25,56957 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Чорто-
рия 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 
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цько-мемо-

ріальний му-
зей-садиба 

Івана Мико-
лайчука 

354 CV319 Палац Мане-
ску 

48,37256 25,55772 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Чорто-
рия 

 Громадські 
будівлі 

  

355 CV320 Церква Різ-
два Пресвя-
тої Богоро-

диці 

48,37393 25,55683 Черніве-
цька 

Кіцма-
нський 

с. Чорто-
рия 

на території 
психоневроло-
гічного диспан-

серу 

Релігійні 
об’єкти 

  

356 CV372 Історичний 
музей 

48,23409 26,54299 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Дра-
ниця 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

357 CV373 Церква 
Різдва Бого-
родиці (Св. 
Марії 1846 і 
поряд нова 

2000р.) 

48,22721 26,53415 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Дра-
ниця 

 Релігійні 
об’єкти 

  

358 CV374 Церква Ар-
хангела Ми-

хайла 

48,34977 26,56802 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Балкі-
вці 

 Релігійні 
об’єкти 

1818  

359 CV375 «Сонячна 
долина» 

48,30542 26,12171 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Бояни  Місця наці-
ональної 

кухні 

  

360 CV377 Троїцька 
церква 

48,29683 26,03593 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Магала  Релігійні 
об’єкти 

1910  
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361 CV378 Свято-Ми-

колаївська 
церква 

48,21618 26,29365 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Марши-
нці 

вул. Косовсь-
кого 10 

Релігійні 
об’єкти 

  

362 CV379 Кафе-бар 
"Speranza" 

48,21899 26,2954 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Марши-
нці 

 Місця наці-
ональної 

кухні 

  

363 CV380 Музей 
історії 

48,22117 26,29823 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Марши-
нці 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1905  

364 CV381 Будівля 
залізничного 

вокзалу 

48,22387 
 

26,2801 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

м. Ново-
селиця 

 Громадські 
будівлі 

1858  

365 CV382 Церква Свя-
того Георгія 

48,2179 26,27008 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

м. Ново-
селиця 

 Релігійні 
об’єкти 

  

366 CV383 Історичний 
музей 

48,29887 26,61829 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Подві-
рне 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1886  

367 CV384 Церква 
Різдва Бого-

родиці 

48,2956 26,6229 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Подві-
рне 

 Релігійні 
об’єкти 

1560 
 

 

368 CV385 Церква Свя-
того Про-
рока Іллі 

48,38114 26,08404 Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Топорі-
вці 

 Релігійні 
об’єкти 

  

369 CV387 Церква 
Успіння Бо-

городиці 

48,26434 26,1335 
 

Черніве-
цька 

Ново-
сели-
цький 

с. Бояни  Релігійні 
об’єкти 

 

  

370 CV416 Дмит-
ріївська 
церква 

48,0705 24,97174 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Довго-
пілля 

 Релігійні 
об’єкти 
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371 CV417 Дмит-

ріївська 
церква 

48,05621 25,04405 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Дихти-
нець 

 Релігійні 
об’єкти 

 

1790 
 

 

372 CV418 Церква Свя-
того Василія 

Великого 

48,04193 24,94456 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Коня-
тин 

 Релігійні 
об’єкти 

1877  

373 CV419 Церква Пре-
подобного 
Семеона 

Стовпника 

48,12752 
 

25,04124 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Мари-
ничі 

 Релігійні 
об’єкти 

 

  

374 CV420 Ресторан 
«Червона 

рута» 

48,18874 25,156994 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Підза-
харичі 

перевал Німчич Місця наці-
ональної 

кухні 

  

375 CV421 Фестиваль 
"Захарець-

кий гарчик" 

48,20615 25,12207 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Підза-
харичі 

 Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

  

376 CV422 Музейний 
комплекс 
"Перлина 
Гуцуль-
щини" 

48,20615 25,12207 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Підза-
харичі 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

377 CV423 Музей Юрія 
Федьковича 

47,99964 25,08467 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

смт. Пу-
тила 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

378 CV424 Памятник 
Юрію Федь-

ковичу 

47,995 25,08516 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

смт. Пу-
тила 

 Пам'ятники   
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379 CV425 Фестиваль 

«Полонин-
ська ватра» 

 25,08541 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

смт. Пу-
тила 

 Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

  

380 CV426 Гуцульський 
фестиваль 

47,99791 25,08541 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

смт. Пу-
тила 

 Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

  

381 CV428 Лісосплавна 
гребля-кля-
уза "Сарата" 

47,745971 25,000366 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Сарата  Промис-
лово-істо-

ричні 
об’єкти 

  

382 CV429 Залишки 
РЛС "Памір" 

47,763493 25,032994 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Сарата Хребет Томна-
тик 

Пам'ятки 
військово-
історич-

ного харак-
теру 

  

383 CV430 Музей-са-
диба Лук'яна 

Кобилиці 

47,93434 25,16413 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Сергії Хутір Красний 
Діл Сергіївсь-
кої сільської 

ради 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

1898  

384 CV431 Іллінська 
церква 

47,79933 25,15272 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Шепіт  Релігійні 
об’єкти 

  

385 CV432 Гребля водо-
забору міні-
ГЕС, міні-

ГЕС 

48,029289 24,917647 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Яблу-
ниця 

 Промис-
лово-істо-

ричні 
об’єкти 

2008  
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386 CV433 Історичний 

музей "Гу-
цульщина" 

48,02777 24,91593 Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Яблу-
ниця 

 Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

387 CV454 Свято-
Успенська 

церква 1846 
р. 

48,17871 25,10135 
 

Черніве-
цька 

Пу-
тильсь-

кий 

с. Розтоки  Релігійні 
об’єкти 

  

388 CV465 Свято-Ми-
колаївський 

печерний 
чоловічий 
монастир 

48,59454 
 

27,32196 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Галиця  Релігійні 
об’єкти 

1805  

389 CV466 Старообряд-
ницька 

церква По-
крови Пре-
святої Бого-

родиці 

48,46243 27,06324 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Грубна  Релігійні 
об’єкти 

1794 
 

 

390 CV467 Дерев'яна 
Дмит-

ріївська ко-
зацька 
церква 

48,52933 27,339 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Білоусі-
вка 

 Релігійні 
об’єкти 

1891  

391 CV468 Церква Свя-
того Архан-

гела 
Михаїла 

48,41087 27,1245 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Вашкі-
вці 

 Релігійні 
об’єкти 

1893  

392 CV469 Залізнична 
станція Вас-

кауци 

48,46611 27,13847 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Вашкі-
вці 

 Громадські 
будівлі 
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393 CV470 Родинна 

усипальниця 
(склеп) Ка-

зимірів 

48,410828 27,124538 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Вашкі-
вці 

 Пам'ятники 2005  

394 CV471 Музей гон-
чарства 

48,5059 27,37531 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Кобол-
чин 

обійстя школи Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

395 CV473 Ресторан 
"Казан" 

48,6222 27,3545 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Ло-
мачинці 

 Місця наці-
ональної 

кухні 

2008  

396 CV474 Новод-
ністровсь-

кий історич-
ний музей 

48,5824 27,43147 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

м. Ново-
дніс-

тровськ 

мікрорайон Ді-
брова, ЗОШ 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

 

1943  

397 CV475 Братська мо-
гила румун-
ських воїнів 
- учасників 
2-ї світової 

війни 

48,55474 27,4692 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Ожеве кладовище Пам'ятники 1893  

398 CV476 Залізнична 
станція Ро-

манківці 

48,49632 27,25087 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

ст. Роман-
ківці 

 Громадські 
будівлі 

1894 
 

 

399 CV477 Дерев'яна 
Ми-

хайлівська 
церква 

48,47906 27,20973 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Роман-
ківці 

центр села Релігійні 
об’єкти 

2006  

400 CV478 Ро-
манківець-
кий літера-

48,48321 27,21195 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

с. Роман-
ківці 

вул. Головна, 
36 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 
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турно-ме-

моріальний 
музей К. Ф. 
Поповича 

401 CV479 Єврейський 
кіркут та 

Братська мо-
гила радян-

ських грома-
дян, роз-

стріляних у 
1941 р. 

48,437566 27,416964 Черніве-
цька 

Соки-
рянсь-

кий 

м. Соки-
ряни 

вул. Давиденка, 
Єврейське кла-

довище 

Пам'ятники   

402 CV511 костел Пре-
ображення 

Господнього 

48,00989 25,7159 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Ар-
шиця 

  1987-
1989 

 

403 CV512 Музей 
історії села 

Великий Ку-
чурів "Бере-

гиня" 

48,19771 25,89542 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Вели-
кий Кучу-

рів 

вул. Головна, 
20-а 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

404 CV513 римо-като-
лицький ко-
стел Святого 

Антонія 

48,04822 25,73318 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Верхні 
Петрівці 

 Релігійні 
об’єкти 

  

405 CV514 Етно-
графічний 

музей школи 

48,02894 25,73188 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

 
 

с. Нижні 
Петрівці 

навпроти 
школи, Буди-

нок колишньої 
сілської ради 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 
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406 CV515 Церква 

Успіння 
Пресвятої 

Богородиці 

48,03576 25,73314 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

 
 

с. Нижні 
Петрівці 

 Релігійні 
об’єкти 

  

407 CV516 Церква 
Різдва Бого-

родиці 

48,0555 25,441 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Бани-
лів-Підгі-

рний 

хутірГільча, 
поблизу турко-

мплексу 

Релігійні 
об’єкти 

  

408 CV517 Костел Пре-
святої Трійці 

48,09882 25,50665 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Бани-
лів-Підгі-

рний 

 Релігійні 
об’єкти 

  

409 CV518 Дмитрівська 
церква 

48,11165 25,4189 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Бани-
лів-Підгі-

рний 

хутір Кошелі-
вка 

Релігійні 
об’єкти 

1799-
1803 

 

410 CV519 Церква Св. 
Архангелів 
Михаїла та 

Гавріїла 

48,08941 25,64578 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Буде-
нець 

на подвірї но-
вої церкви 

Св.Серафима 

Релігійні 
об’єкти 

1891  

411 CV520 Костел-кап-
лиця 

Успіння 
Пресвятої 
Діви Марії 

48,102 25,65404 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Буде-
нець 

 Релігійні 
об’єкти 

1907  

412 CV521 Греко-като-
лицька 

церква Свя-
тої Трійці 

48,15883 25,53461 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Давиді-
вка 

на межі села 
Давидівки та 

Старої Жадови, 
поблизу лісу 

Релігійні 
об’єкти 

  

413 CV522 Історико-ет-
нографічний 

музей 

48,12048 25,57076 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Давиді-
вка 

вул. Центра-
льна, 136, ЗОШ

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 
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414 CV524 Туристично-

відпочинко-
вий ком-

плекс "Аква 
Плюс" 

48,20749 25,79951 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Камяна  Місця наці-
ональної 

кухні 

1812  

415 CV525 Свято-
Успенська 

церква 

48,19967 25,56984 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Комарі-
вці 

 Релігійні 
об’єкти 

1882  

416 CV526 костел-кап-
лиця Св. Ар-
хангела Ми-

хайла 

48,17368 25,6411 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Панка  Релігійні 
об’єкти 

1792  

417 CV527 Церква 
Різдва 

Іоанна Пред-
течі 

48,01854 25,55924 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

смт. Крас-
ноїльськ 

в тіні нового 
великого храму 
"Покрови Бого-

родиці" 

Релігійні 
об’єкти 

1999  

418 CV528 Красноїльсь-
кий істо-

рико-етно-
графічний 
музейний 
ансамбль 

48,01854 25,55924 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

смт. Крас-
ноїльськ 

На території 
храмового под-
вір’я у старо-
винній хаті 

Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 

  

419 CV529 Свято "Ма-
ланка" 

48,01818 25,55364 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

смт. Крас-
ноїльськ 

 Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

1893  

420 CV530 Палац графа 
Сикантина 

48,21432 25,52025 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Стара 
Жадова 

 Громадські 
будівлі 
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421 CV531 Дерев'яна 

церква Свя-
того Ар-

хистратига 
Михайла 

48,20564 25,51679 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Стара 
Жадова 

 Релігійні 
об’єкти 

1836 
 
 

 

422 CV532 Костел 
Божої Ма-
тері Скор-

ботної 

48,03651 25,52959 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Стара 
Красно-

шора 

 Релігійні 
об’єкти 

 

  

423 CV533 Палац Орен-
штайна 

48,16332 25,71953 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

м. Сторо-
жинець 

вул. Крейтера 1 Громадські 
будівлі 

  

424 CV534 Костел Свя-
тої Анни 

48,15872 25,72345 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

м. Сторо-
жинець 

вул. Шевченка 
32 

Релігійні 
об’єкти 

 

  

425 CV535 Церква Свя-
тих архан-

гелів 
Міхаїла та 
Гавриїла 

48,14698 25,70353 
 

Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

м. Сторо-
жинець 

вул. Б. Хмель-
ницького 1 - 2-

й провулок 
Б.Хмельниць-

кого 

Релігійні 
об’єкти 

  

426 CV536 Церква Свя-
того Георгія 

48,15905 25,72387 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

м. Сторо-
жинець 

вул. Шевченко 
34 

Релігійні 
об’єкти 

  

427 CV537 Свято-По-
кровська 
церква 

48,27943 25,66619 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Ясени  Релігійні 
об’єкти 

1910  

428 CV540 Храм Святої 
Рози з Ліми 

48,10889 25,54055 Черніве-
цька 

Сторо-
жине-
цький 

с. Давиді-
вка 

вул. Банилів-
ська 

Релігійні 
об’єкти 

1459 р.  



Продовження додатку И 
 

465 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
429 CV612 Оборонна 

церква 
Різдва Бого-

родиці 

48,52019 26,19877 Черніве-
цька 

Хотин-
ський 

с. Рухо-
тин 

на окраїна села, 
лівий берег рі-
чки Рухотинки 

Релігійні 
об’єкти 

  

430 CV613 Рухотинське 
Городище 

Вал 

48,51391 26,21993 Черніве-
цька 

Хотин-
ський 

с. Рухо-
тин 

при вїзді у село Археологі-
чні 

пам’ятки 

  

431 CV614 Курган-мо-
гила на полі 
Ставчансь-
кої битви 
1739 р. 

48,39349 26,40017 Черніве-
цька 

Хотин-
ський 

с. 
Ставчани 

 Пам'ятки 
військово-
історич-

ного харак-
теру 

  

432 CV615 Фестиваль 
"Середнь-

овічний Хо-
тин" 

48,51843 26,49816 Черніве-
цька 

Хотин-
ський 

м. Хотин  Фестивалі, 
традиційні 
свята, тим-
часові екс-

позиції 

  

433 CV616 Хотинська 
фортеця 

48,52147 26,49876 Черніве-
цька 

Хотин-
ський 

м. Хотин  Пам'ятки 
військово-
історич-

ного харак-
теру 

  

434 CV617 Хотинський 
районний 

історичний 
музей 

48,50457 26,49337 Черніве-
цька 

Хотин-
ський 

м. Хотин  Музеї, у 
т.ч. буди-
нки-музеї 
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Додаток К 
Легенда карти історичного та етнографічного туризму Чернівецької області та 

Сучавського повіту 
 

Map of historical and ethnographic tourism of Chernivtsi region and Suceava County 
MAP LEGEND 

 
КОРДОНИ ТА МЕЖІ *  FRONTIERE ȘI LIMITE 

TERITORIALE 
BOUNDARIES AND LIMITS* 

Держав Naționale States 
Областей  Regionale (județene) Regions (oblast) 
Районів    Raionale Districts (raion) 
Територій, підпорядкованих 
міським, селищним і сільським 
радам 

Unități administrative subordonate 
consiliilor locale urbane sau rurale 

Areas subordinated to City, Town and 
Village Councils 

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ  LOCALITĂȚI LOCALITIES 
За типом поселення Tipuri de localități Type of Localities 
міста Municipii Cities 
селища Orașe Towns 
села  Sate Villages 
Дата заснування населеного 
пункту або першої письмової 
згадки про нього 

Data primei atestări documentare The date of foundation the settlement or the 
first reference to it 

ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ CĂI DE TRANSPORT COMMUNICATIONS 
 Залізниці  Căi ferate Railways 
 Нормальні колії - Cu ecartament normal Broad-gauge lines 
 Вузькоколійні - Cu ecartament îngust Narrow-gauge lines 
Залізничні станції Gări Railways stations 
Автомобільні шляхи* Drumuri Roads* 
Міжнародні - Internaționale International roads 
Національні - Naționale National roads 
регіональні               -      Județene Regional roads 
територіальні - Comunale Roads of local importance 
місцеві       - Locale local roads 
нумерація автомобільних шляхів    Indicative rutiere road numbers 
Аеропорти Aeroporturi Airports 
Пункти пропуску через 
державний кордон 

Puncte de trecere a frontierei Border crossing points 

діючі - Funcționale functional 
тимчасово недіючі і 
перспективні 

- Închise temporar sau perspective temporarily closed and perspective 

Перевали Pasuri Passes 
РЕЛЬЄФ RELIEF RELIEF 
Орографічні назви Oronime Orography names 
Позначки висот над рівнем моря Cote altitudinale Altitude marks in meters 
ГІДРОГРАФІЯ *  HIDROGRAFIE HYDROGRAPHY 
Річки Râuri Rivers 
Озера та водосховища Lacuri Lakes and reservoirs 
Мінеральні джерела Izvoare minerale Mineral springs 
ЛІСИ SUPRAFEȚE FORESTIERE FORESTS 
ОБ’ЄКТИ ІСТОРИЧНОГО ТА 
ЕТНОГРАФІЧНОГО 
ТУРИЗМУ 

OBIECTIVE DE INTERES ISTORIC 
ȘI ETNOGRAFIC 

HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC 
TOURIST OBJECTS 

Археологічні пам’ятки Obiective arheologice Archaeological memorable places 
Пам’ятки військово-історичного 
характеру 

Obiective de istorie militară Military historic sites 

Громадські будівлі Construcții civile (clădiri și ansambluri de 
clădiri) 

Civil constructions (building, complex of 
buildings) 

Музеї, у т. ч. будинки-музеї Muzee și case memoriale Museums, including house museums 
Релігійні об’єкти Obiective religioase Religious sites 
Кінні спортивні комплекси Centre de echitație Sports horse centres 
Фестивалі, традиційні свята, 
тимчасові експозиції 

Festivaluri, serbări și expoziții temporare 
cu specific tradițional 

Festivals, traditional holidays, temporary 
exhibitions  

Промислово-історичні об’єкти Obiective istorice industriale Industrial historical sites 
Центри народних промислів Ateliere de artă populară Folk craft centers 
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Місця національної кухні Locuri în care se poate servi mancare 
tradițională 

Places serving national cuisine 

Пам’ятники Monumente Monuments 
ТУРИСТИЧНА 
ІНФРАСТРУКТУРА *  

INFRASTRUCTURA TURISTICĂ TOURIST INFRASTRUCTURE 

Курорти, санаторії, бази 
відпочинку 

Stațiuni, centre balneare și de recreere Resorts, health spa, recreation centers 

Туристичні комплекси Complexe turistice Tourist complexes 
Садиби сільського туризму Agropensiuni Rural tourism farmsteads 
Готелі, мотелі Hoteluri, moteluri Hotels, motels 
Кемпінги Camping-uri Camping sites 
Туристично-інформаційні 
центри 

Centre de informare turistică Tourist information centres 

МАРШРУТИ ІСТОРИЧНОГО 
ТАЕТНОГРАФІЧНОГО 
ТУРИЗМУ 

RUTE TURISTICE ISTORICE ȘI 
ETNOGRAFICE 

ROUTES OF HISTORICAL AND 
ETHNOGRAPHIC TOURISM 

Пішохідні маршрути Rute pedestre Walking routes 
Велосипедні маршрути Trasee cicloturistice Cycling routes 
Автомобільні маршрути Trasee rutiere Car routes 
Кінні маршрути Trasee ecvestre Equestrian trials 
Міжнародні маршрути Trasee turistice internaționale International routes 
Регіональні маршрути Trasee turistice regionale Regional routes 
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Додаток Л 
Транскордонні маршрути територією Чернівецької області та Сучавського повіту 

(фрагмент) 
 

 
 



Продовження додатку В 
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Додаток М 

 
Категорії туристичних об’єктів, які використані в Базі даних історичного та етнографічного туризму  

Code / Код / Cod Categories Категорії Categorii 

1 Archaeological sites Археологічні пам’ятки  Situri şi obiecte arheologice 

2 Objects of military history 
Пам'ятки військово-історичного 

характеру 
Obiective cu caracter istoric-militar 

3 
Civil constructions (building, com-

plex of buildings) 
Громадські будівлі  

Construcţii civile (clădiri, complexe de 

clădiri) 

4 Museums and house-museum Музеї, у т.ч. будинки-музеї  Muzee, inclusiv case-muzeu 

5 Religious sites Релігійні об’єкти  Obiective religioase  

6 Sport horse centres Кінноспортивні комплекси Herghelii  

7 
Festivals, folk traditions, temporary 

exhibitions 

Фестивалі, традиційні свята, тим-

часові експозиції 

Festivaluri, manifestări tradiţionale, 

expoziţii temporare 

8 Industrial sites Промислово-історичні об’єкти  Facilităţi industriale/de producţie 

9 Folk craft centres  Центри народних промислів Centre de artă populară  

10 Places serving  national cuisine  Місця національної кухні  
Locuri  care servesc mâncăruri din 

bucătăria naţională  

11 Monuments Пам’ятники  Monumente 
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Додаток Н 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Додаток Н 1 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Бучко Ж. Можливості і перспективи використання та збереження 

естетичних якостей ландшафтів Чернівецької області / Ж. Бучко // Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С.115-120. 

2. Бучко Ж. Екотуризм та можливості його розвитку в Буковинських 

Карпатах / Ж. Бучко // Наукові записки Тернопільського державного 

педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль. – №2. – Ч.1. – 2004. 

– С. 251-255. 

3. Бучко Ж. Естетичне оцінювання гірських ландшафтів для потреб 

туризму / Ж. Бучко // Фізична географія та геоморфологія. Зб. наук. праць. – К.: 

ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46, Т.1. – С. 177-181. 

4. Бучко Ж. Принципи розробки маршрутів екотуризму з урахуванням 

естетичної цінності ландшафтів / Ж. Бучко // Фізична географія та 

геоморфологія. Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ «Обрії», 2005. – Вип. 48. – С. 122-127. 

5. Клапійчук Г. Екологічні знання у формуванні екологічної свідомості 

молоді / Г. Клапійчук, Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наукових праць. Вип. 304: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 

2006. – С. 34-39. (Особистий внесок автора: запропоновано й апробовано 

анкетне опитування щодо екологічних знань).  

6. Бучко Ж. І. Картографо-інформаційне забезпечення активного туризму 

в Українських Карпатах / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Чернівецького 
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університету: Збірник наукових праць. Вип. 480-481: Географія. – Чернівці: 

Рута, 2009. – С. 207-209. 

7. Бучко Ж. І. Етнотуристичні дослідження Буковини / Ж. Бучко // 

Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та 

ін. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 6. – С. 154-158. 

8. Антал А. Ю. Оцінка привабливості Закарпатської області для потреб 

екотуризму / А. Ю. Антал, Ж. І. Бучко // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Географія. – 

Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 27). – 2010. – С. 359-364. (Особистий 

внесок автора: запропоновано методику оцінки екотуристичної привабливості 

регіону для туризму). 

9. Грицку-Андрієш Ю. П. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-

туристської діяльності / Ю. П. Грицку-Андрієш, Ж. І. Бучко // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 519-520: Географія. 

– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 56-60. 

(Особистий внесок автора: запропонована типізація фестивального туризму 

за видами). 

10. Бучко Ж. І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної 

інфраструктури туризму у Чернівецькій області /Ж. І. Бучко, Г. Я. Круль // 

Географія та туризм: Наук. збірн. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – 

К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41. (Особистий внесок автора: 

здійснена оцінка готельної та ресторанної мереж Чернівецької області). 

11. Бучко Ж. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / 

Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових 

праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 744-745: Географія. – 

С. 109-111.  

12. Бучко Ж. Показники транскордонного туризму України та Польщі / 

Ж. Бучко, Я. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник 

наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 

Вип. 762-763: Географія. – С. 127-134. (Особистий внесок автора: 
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проаналізовані українсько-польські туристичні потоки та вплив на них 

програм транскордонної співпраці). 

13. Бучко Ж. Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму 

на Буковині / Ж. Бучко // Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: 

Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 137-143. 

14. Бучко Ж. Аналіз туристичних потоків України – Румунії у контексті 

транскордонного туризму / Ж. Бучко, Е. Антоняк // Географія та туризм: 

Науковий збірник / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 

2016. – Вип. 35. – С. 26-35. (Особистий внесок автора: проаналізовані 

українсько-румунські туристичні потоки та вплив на них програм 

транскордонної співпраці). 

15. Buchko Z. Ethnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-

border tourism / Zhanna Buchko, Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko, Hanna 

Yeremiia // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 20 (1). – Харків, 

2016. – С. 75-79. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus). (Особистий внесок автора: проаналізована етнічна складова у 

розвитку транскордонного туризму). 

16. Бучко Ж. І. Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті 

регіональних стратегій розвитку / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 7. – Херсон, 2017. – 

С. 179-184. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus). 

17. Bozhuk T. I., Buchko Z. I. Cross-Border Ukrainian-Hungarian 

Cooperationin the Sphere of Tourism / T. I. Bozhuk, Z. I. Buchko // Journal of 

Geology, Geography and Geoecology. Dnipro: Oles Gonchar Dnipro National 

University, 2018. – 27(1). – P. 35-42. (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science). (Особистий внесок автора: 

проаналізовано українсько-угорські туристичні потоки). 

18. Бучко Ж. Інфраструктурні чинники транскордонного туризму в 

Чернівецькій області / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького 
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університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2019. – Вип. 808: Географія. – С. 93-99. (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). 

 

Статті у наукових періодичних фахових виданнях інших держав 

19. Rudenko V. Social-geographic bases for the formation of component 

structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming 

economies in Ukraine / Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, 

Zhanna Buchko // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available 

online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – P. 47-51. 

(Особистий внесок автора: здійснена оцінка аграрних кластерів для розвитку 

туризму). 

20. Rudenko V. Territorial Productivity of Nature-Resource Potential of 

Ukrainian Regions: Cartographic Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, 

Zhanna Buchko and Inha Sandulyak // International Journal of Environmental 

Engineering and Natural Resources (USA). – 2014. – Volume 1, Number 2. – P. 70-

76. (Особистий внесок автора: оцінена територіальна продуктивність 

рекреаційної складової природно-ресурсного потенціалу). 

21. Rudenko V., Rudenko S., Zayachuk M., Buchko Z., Hudikovska V., 

Lapushniak M. Dominant and Subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: 

Regional Analysis / Natural Resources, 2014. – Vol.5, No.2. – P. 73-77. Published 

Online February 2014. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

Web of Science) (Особистий внесок автора: здійснено оцінку рекреаційних 

ресурсів для організації туризму). 

22. Buchko Z. Festivals and traditional holidays in the ethnic tourism in 

Chernivtsi region / Zhanna Buchko // Tourist Bucovina. Issue І. – Bucharest, 2015. – 

P. 128-133. 

23. Rudenko V. Ethnotouristic Bukovyna: trends and opportunities/ Valeriy 

Rudenko, Zhanna Buchko // Tourist Bucovina. Issue ІІ. – Bucharest, 2015. – P. 3-6. 
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(Особистий внесок автора: здійснено оцінку етнічної складової в розвитку 

туризму на Буковині). 

24. Rudenko V. Theoretical-Methodological Basis for Studying the 

Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of 

Chernivtsi City, Ukraine // Valeriy Rudenko, Vasyl Dzhaman, Zhanna Buchko, 

Yaroslav Dzhaman, Petro Mruchkovstyy // Journal of Settlement and Spatial 

Planning. – Vol. 7, No. 2/2016, Cluj-Napoka, 2016. – P. 157-165. (журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus). (Особистий внесок 

автора: запропоновано окремі аспекти методики оцінки етнокультурної 

привабливості регіону для туризму). 

25. Rudenko V. Farming economies in Ukraine by resource potential aggregate 

Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko and Hanna Ieremiia / Human 

Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography. – Vol. 11, 

No. 2. – Bucharest, 2017. – P. 231-240. (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus). (Особистий внесок автора: обґрунтовано 

аспекти використання фермерської продукції в сільському туризмі). 

26. Buchko Z. I. Cross-Border Tourism In Bukovina / Scientific Review of 

Physical Culture, volume 8, issue 1. – University of Rzeszów, 2018. – P. 37-42. 

(журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

27. Бучко Ж. І. Естетична цінність ландшафтів Українських Карпат у 

контексті гуманістичного ресурсного потенціалу регіону / Ж. І. Бучко // 

Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського регіону: збірник 

наукових праць. – Хуст: Університет «Україна», 2004. – С. 39-40. 

28. Грицку Ю. П. Виховне значення екотуризму / Ю. П. Грицку, 

Ж. І. Бучко // Четверта наукова конференція «Молодь у вирішенні регіональних 

та транскордонних проблем екологічної безпеки»: Матеріали. – Чернівці: 

Зелена Буковина, 2005. – С. 411-414. (Особистий внесок автора: обґрунтовано 

роль екотуризму в процесі виховання молоді).  
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29. Бучко Ж. Рекреаційно-туристська привабливість Глибоцького району 

/ Ж. Бучко О. Кожокар, В. Чернат // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури 

України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм». 

– Частина 1. – Чернівці, 23-24 вересня 2006 р. – С.29-34. (Особистий внесок 

автора: здійснено оцінювання рекреаційно-туристської привабливості на 

основі вивчення ресурсів району). 

30. Бучко Ж. Народні звичаї та традиції населення Українських Карпат у 

контексті фестивального туризму / Ж. Бучко // Вісник наукових досліджень. 

Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького 

інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – Випуск 1. – С.183-185. 

31. Бучко Ж. Народні традиції в туристичній індустрії Карпатського 

регіону / Ж. Бучко, А. Гольча, В. Чупак // Сфера розваг – важлива складова у 

підвищенні ефективності туристичного бізнесу. Матеріали міжнародної 

конференції. – Донецьк, 2006. – С. 231-234. (Особистий внесок автора: 

обґрунтовано роль традицій та свят у організації туризму в Карпатах). 

32. Антал А. Екотуризм у Закарпатській області: тенденції, проблеми, 

перспективи / А. Антал, Ж. Бучко // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах – 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Рахів, 2007. – С.11-

15. (Особистий внесок автора: проаналізовано проблеми розвитку екотуризму 

в Закарпатті).  

33. Бучко Ж. Територіальна структура туристичних ресурсів Буковини / 

Ж. Бучко, В. Явкін, В. Ефрос // Дністровський каньйон – унікальна територія 

туризму: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2009. – С. 169-171. (Здійснена типізація території 

Чернівецької області за туристичними ресурсами).  

34. Бучко Ж. І. Картографічне та інформаційне забезпечення туристичних 

маршрутів Українських Карпат / Ж. І. Бучко // Українська історична географія 

та історія географії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (7-
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10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 162-

163. 

35. Грицку-Андрієш Ю. П. Фестивалі як прояв синергії сільського 

туризму в Чернівецькій області / Ю. П. Грицку-Андрієш, Ж. І. Бучко // 

Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: 

сучасний стан і перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (21-23 жовтня 2010 р. – Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2010. – С. 50-54. (Особистий внесок автора: обґрунтовано роль 

фестивалів в осередках сільського зеленого туризму Чернівецької області).  

36. Бучко Ж. Рекреаційно-туристські ресурси Кіцманського району 

Чернівецької області: стан, проблеми та перспективи використання / Ж. Бучко, 

М. Куриш // Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку 

туристичних послуг: регіональний аспект: матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції. – Київ: Національний авіаційний університет, 2010. – С. 91-97. 

(Особистий внесок автора: проаналізовано роль рекреаційно-туристичних 

ресурсів у розвитку району).  

37. Бучко Ж. І. Проблеми функціонування мережі туристично-

інформаційних центрів Карпатського регіону України / Ж. І. Бучко // 

Географічна освіта та національна самосвідомість: актуальні проблеми їх 

формування: Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів і молодих учених 31 березня 2011 року. – Донецьк: ДІСО, 2011. – 

С. 253-255. 

38. Вишиван Л. М. Перспективи розвитку етнотуризму в Чернівецькій 

області / Л. М. Вишиван, Ж. І. Бучко // География, геоэкология, геология: опыт 

научных исследований: Материалы VIII Международной научной 

конференции. – К.: ГНПП «Картография», 2011. – Вып. 8. – С. 319-321. 

(Особистий внесок автора: обґрунтовано проблеми та перспективи розвитку 

етнотуризму в області).  

39. Бучко Ж. І. Фестивалі Карпатського регіону як чинник розвитку 

етнотуризму / Ж. І. Бучко // Розвиток етнотуризму: проблеми і перспективи: 
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збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених (Львів, 2-3 березня 2011 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С. 332-337. 

40. Явкін В.Г. Привабливість рекреаційно-туристичних ресурсів за 

пропозиціями вартості землі / В. Г. Явкін, А. В. Морар, Ж. І. Бучко // Розвиток 

прикладної екології на Буковині: Матеріали конференції з нагоди 15-річчя 

кафедри екології і права Чернівецького факультету Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». – Чернівці-Харків: НТУ 

«ХПІ», 2012. – С. 225-228. (Особистий внесок автора: обґрунтовано 

методичні критерії інвестиційної привабливості рекреаційно-туристичних 

ресурсів).  

41. Бучко Ж. Еколого-просвітницькі орієнтири у роботі зі студентами / 

Ж. Бучко // Стан та перспективи розвитку заповідної справи в Україні. – 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2013. – 

С. 32-34. 

42. Бучко Ж.Транскордонні проекти у галузі туризму на Буковині (на 

прикладі співпраці між географічними факультетами ЧНУ ім. Федьковича та 

Сучавського університету Штефан чел Маре) / Ж. Бучко, В. Ефрос // Географія, 

картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Родовід, 2014. – 

С. 242-243. (Особистий внесок автора: проаналізовано вплив транскордонних 

проектів на розвиток туризму в Чернівецькій області).  

43. Ефрос В. Досвід реалізації транскордонних проектів у галузі туризму 

на Буковині / В. Ефрос, Ж. Бучко, В. Руденко // Географія, екологія, туризм: 

теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (21-23 травня 2015 р.). – Тернопіль: СМП Тайп, 2015. – С. 307-309. 

(Особистий внесок автора: проаналізовано транскордонні проекти, що 

реалізовувалися спільно з науковцями Сучавського університету та їх вплив на 

розвиток туризму на Буковині).  

44. Бучко Ж. Географічні аспекти транскордонного туризму в контексті 

євроінтеграції України/ Ж. Бучко // Туризм як пріоритетний напрям соціально-
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економічного розвитку регіону: Матеріали міжнарожної науково-практичної 

конференції (23-24 квітня 2015 р.). – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 370-372. 

45. Бучко Ж. Транскордонні аспекти екотуризму в Карпатському регіоні/ 

Ж. Бучко // IV Всеукраїнські наукові читання пам’яті Cергія Таращука. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 квітня 

2015 р.). – Миколаїв, 2015. – С. 43-49.  

46. Бучко Ж. Проблеми ідентифікації, візуалізації та туристичної 

доступності об’єктів природно-заповідного фонду м. Чернівці / Ж. Бучко // 

Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті 

збалансованого розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції. – Берегомет, 2015. – С. 133-136.  

47. Бучко Ж. Проблеми міжкультурної комунікації в транскордонному 

туризмі на прикладі України та Польщі / Ж. Бучко, Я. Меленко // Карпатський 

край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ, 2015. – 

С. 212-217. (Особистий внесок автора: проаналізовано аспекти міжкультурної 

комунікації у транскордонному туризмі).  

48. Бучко Ж. Буковина етнотуристична: можливості та тенденції для 

транскордонного туризму / Ж. Бучко // Розвиток українського етнотуризму: 

проблеми та перспективи: Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених (Львів, 25 лютого 2016 р.). – Львів: 

ЛІЕТ, 2016. – С. 37-42. 

49. Бучко Ж. Об’єкти геотуризму Чернівецької області у транскордонних 

маршрутах Буковиною / Ж. Бучко // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали 

ІІ міжнародної науково-практичної конференції (5-7 травня 2016, Львів). – 

Львів: НВФ «Карти і атласи», 2016. – С. 46-48. 

50. Бучко Ж. Транскордонні географічні структури у формуванні 

туристичного регіону Буковини / Ж. Бучко // Українська географія: сучасні 

виклики. Збірник наукових праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – 

С. 45-47. 
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51. Бучко Ж. Проблеми реалізації історико-етнографічного туризму на 

транскордонній території Буковини / Ж. Бучко // Екологічні та соціально-

економічні аспекти розвитку прикордонних територій Мараморощини. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (2-4 вересня 2016 р., 

Рахів). – Хмельницький: ФОП Петришин, 2016. – С. 30-34. 

52. Бучко Ж. Українсько-словацька співпраця в галузі транскордонного 

туризму / Ж. Бучко // Від географії до географічного українознавства: еволюція 

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

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали 

міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2016. – С. 124-125. 

53. Бучко Ж. Тренди транскордонного туризму в Україні / Ж. Бучко // 

Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації. Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри 

туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ / Гол. ред. К.Д. Гурова, ред. колегія 

Олійник Н.Ю. та інші. – Харків: «Цифра-Принт», 2017. – С. 133-136. 

54. Бучко Ж.І. Транскордонний туризм як об’єкт конструктивно-

географічного дослідження / Ж. І. Бучко // Географія в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та 

перспективи. – Київ, 2018. – С. 212-215. 

55. Oameni si locuri in Bucovina / [V. Efros, S. Purici, V. Iavkin, S. Baisanu, 

A. Dorneanu, Z. Buchko]. – Suchava, 2009. – 248 p. (Особистий внесок автора: 

зібрано та узагальнено інформацію про природні та культурні ресурси 

Північної Буковини в розвитку туризму). 

56. Map of historical and ethnographic tourism of Chernivtsi Region and 

Suceava County / [Zhanna Buchko, Ionut A. Cristea, Vasile Efros, Liviu Popescu, 

Valery Rudenko, Iaroslav Skrypnyk, Yaroslav Smirnov]. – Suceava, 2015. 

(Особистий внесок автора: зібрано та узагальнено інформацію для бази даних 

історичного та етнографічного туризму Північної Буковини).  



480 
 

57. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Chernivtsi // Zhanna 

Buchko, Oleksandr Korol, Yaroslav Skrypnyk, Yaroslav Smirnov. – Suceava: 

University Publishing house, 2015. – 75 p. (Особистий внесок автора: зібрано та 

узагальнено інформацію про ресурси для розвитку етнічного туризму на 

Буковині. Розроблено 2 маршрути етнотуризму по м. Чернівці). 

58. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. The cross-border area // 

Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. – Suceava: University Publishing 

house, 2015. – 163 p. (Особистий внесок автора: зібрано та узагальнено 

інформацію про ресурси для розвитку етнічного туризму на Буковині. 

Розроблено й описано 2 регіональні та 2 міжнародні маршрути етнотуризму 

по Буковині). 

59. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Bukovina’s 

Subcarpathions // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. – Suceava: 

University Publishing house, 2015. – 152 p. (Особистий внесок автора: зібрано 

та узагальнено інформацію про ресурси для розвитку етнічного туризму 

передгірської території Буковини. Розроблено й описано 4регіональні та 

2 міжнародні маршрути етнотуризму по Буковині). 

60. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Bukovina’s Carpathions // 

Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu, Valeriy Rudenko. – Suceava: 

University Publishing house, 2015. – 106 p. (Особистий внесок автора: зібрано 

та узагальнено інформацію про ресурси для розвитку етнічного туризму 

передгірської території Буковини. Розроблено й описано 6регіональних та 

2 міжнародні маршрути етнотуризму по Буковині). 

61. Efros V. Bukovina: Unicity through diversity. History and religion // Vasile 

Efros, Liviu Popescu, Zhanna Buchko. – Suceava: University Publishing house, 

2015. – 78 p. (Особистий внесок автора: зібрано та узагальнено інформацію 

про ресурси для розвитку етнічного туризму території Буковини. Розроблено й 

описано 6 регіональних маршрутів історичної та релігійної тематики по 

Буковині). 
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62. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Hikin Rotes // Zhanna 

Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. – Suceava: University Publishing house, 2015. 

– 56 p. (Особистий внесок автора: зібрано та узагальнено інформацію про 

ресурси для розвитку етнічного туризму території Буковини. Розроблено й 

описано 4 регіональні та 2 міжнародні маршрути з пішохідним способом 

пересування по Буковині). 

63. Popescu L. Bukovina: Unicity through diversity. Cycling throuhg 

Bukovina // Liviu Popescu, Vasile Efros, Zhanna Buchko. – Suceava: University 

Publishing house, 2015. – 138 p. (Особистий внесок автора: зібрано та 

узагальнено інформацію про ресурси для розвитку етнічного туризму 

Буковини. Розроблено й описано 4 регіональні та 2 міжнародні веломаршрути 

етнотуризму по Буковині). 

64. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Cycling through Bukovina 

and Bessarabia // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. – Suceava: 

University Publishing house, 2015. – 49 p. (Особистий внесок автора: зібрано та 

узагальнено інформацію про ресурси для розвитку етнічного туризму на 

території Буковини. Розроблено й описано 2 регіональні веломаршрути 

етнотуризму по Буковині та Бессарабії). 

65. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Equestrian Rotes in 

Bukovina // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. – Suceava: University 

Publishing house, 2015. – 139 p. (Особистий внесок автора: зібрано та 

узагальнено інформацію про ресурси для розвитку етнічного туризму на 

території Буковини. Розроблено й описано 1 регіональний та 1 міжнародний 

маршрути етнотуризму по Буковині). 

 

Додаток Н 2 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

Результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Основні з них: V 

конгрес Міжнародної асоціації україністів – (2004, Чернівці), четверта наукова 
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конференція «Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем 

екологічної безпеки» (Чернівці, 2005), Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури 

України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм» 

(Чернівці, 23-24 вересня 2006 р.), Міжнародна конференція «Сфера розваг – 

важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу» (Донецьк, 

2006), шоста Міжнародна наукова конференція «Молодь у вирішенні 

регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки» (Чернівці, 

2007), Міжнародна науково-практична конференція «Екотуризм і сталий 

розвиток у Карпатах» (Рахів, 2007), Міжнародна конференція «Проблеми 

розвитку депресивних регіонів» (Ніжин, 2007), Міжнародна науково-практична 

конференція «Дністровський каньйон – унікальна територія туризму» (16-

18.05.2009, Тернопіль), Міжнародна наукова конференція «Українська 

історична географія та історія географії в Україні» (7-10.10.2009, Чернівці), 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти» (Харків, 2009), 

Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-

ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (17-19 

березня 2010 р.,Черкаси), Міжнародна науково-практичноа конференція 

студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні 

аспекти» (Харків, 2010), Міжнародна науково-практична конференція 

«Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському 

регіоні: сучасний стан і перспективи» (21-23 жовтня 2010 р. Чернівці), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції, проблеми і 

перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний 

аспект» (Київ, 2010), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Рекреаційний потенціал Прикарапття: історія, сучасний стан, перспективи» 

(Ів.-Франківськ, 2010), Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів і молодих учених «Географічна освіта та національна самосвідомість: 

актуальні проблеми їх формування» (31 березня 2011 року, Донецьк), VIII 
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Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень в контексті 

міжнародної співпраці та інтеграції» (11-14.05.2011, Дніпропетровськ), 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Розвиток 

етнотуризму: проблеми і перспективи» (2-3.03.2011, Львів), конференція з 

нагоди 15-річчя кафедри екології і права Чернівецького факультету 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

«Розвиток прикладної екології на Буковині» (2012,Чернівці-Харків), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку 

заповідної справи в Україні (Миколаїв, 2013), Міжнародна науково-практична 

конференція «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, 

практика» (2014, Чернівці), Міжнародна науково-практична конференція 

«Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика» (21-23.05. 2015, 

Тернопіль), міжнародна науково-практична конференція «Туризм як 

пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону» (23-24.04.2015, 

Чернівці – Сучава), IV Всеукраїнські наукові читання пам’яті Cергія Таращука. 

(23-24.04.2015, Миколаїв), Міжнародна науково-практична конференція 

«Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті 

збалансованого розвитку» (Берегомет, 2015), IV Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених «Розвиток українського етнотуризму: 

проблеми та перспективи» (25.02.2016, Львів), ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Геотуризм: практика і досвід» (5-7.05.2016, Львів), 

ХІ з’їзд українського географічного товариства «Українська географія: сучасні 

виклики» (05.2016, Вінниця), Міжнародна науково-практична конференція 

«Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку прикордонних територій 

Мараморощини» (2-4.09.2016, Рахів), Всепольська наукова конференція 

«Туризм на транскордонних територіях» (22-23.09.2016, Жешув, Польща), 

Міжнародна наукова конференція до 140-річчя започаткування географії у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича «Від 

географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей 
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та пошуків» (11-13.10.2016, Чернівці), Всеукраїнська науково-практична 

конференція, присвячена 10-річчю кафедри туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ 

«Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації» (19-21.10.2017, 

Харків), Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та 

перспективи» (30-31.03.2018, Київ).  
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