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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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, 
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 
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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 
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 
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організації та виявлення тенденцій транскордонного туризму України в 
контексті євроінтеграційних процесів. 

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). 

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; 
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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 
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 
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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 
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; 

- 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; 
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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 
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 
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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-
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 
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 
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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 
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), 
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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).  

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.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У першому розділі «Транскордонні рекреаційно-туристичні 

комплекси (ТКРТК): організаційні форми та особливості функціонування» 
обґрунтовано вчення про транскордонний рекреаційно-туристичний комплекс 
як новий конструктивно-географічний і водночас міждисциплінарний напрям; 
запропоновано авторське трактування ТКРТК – такого просторового утворення, 
яке формується на суміжних прикордонних територіях та його мотивовано 
методологічне підґрунтя; проведено систематизацію методів дослідження 
ТКРТК; визначено наукові підходи та показано особливості використання 
кожного з них на різних етапах дослідження; сформульовано поняттєво-
термінологічний апарат, що розкриває сутність концепції ТКРТК.  

У роботі показано, що транскордонні процеси у галузі туризму є 
результатом співпраці прикордонних регіонів сусідніх держав та впливу цієї 
співпраці на їх соціально-економічний розвиток. Вагомими передумовами 
дослідження є особливості імплементації Угоди України і ЄС, законодавче поле 
України стосовно посилення міжнародних зв’язків і туристичної діяльності та 
розробка Стратегії сталого розвитку «Україна-2030». 

Встановлено, що важливим етапом впровадження транскордонного 
туризму є його географічне дослідження. Воно полягає у вивченні комплексу 
природно-господарських зв’язків між суміжними територіями, які спрямовані 
на реалізацію рекреаційних потреб і призводять до формування єдиного 
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туристичного простору. Для цього використано традиційні для рекреаційної 
географії методи: аналіз статистичних показників, офіційних документів та 
літературних джерел, польові спостереження, соціологічні опитування; 
застосовано прийоми геоінформаційного моделювання. Розміщена в ГІС-
середовищі інформація про природні та культурні ресурсні об’єкти, центри та 
напрями туристичних потоків стала основою рекреаційної диференціації 
суміжних територій. Виявлено смуги транскордонної взаємодії, ареали 
рекреаційного освоєння, проведено рекреаційне районування. Кожне з таких 
територіальних утворень сприймається як сегмент рекреаційного простору й 
характеризується відповідною галузевою спеціалізацією. 

Важливими аспектами географічних досліджень транскордонного 
туризму як чинника євроінтеграції України стають: 

- дослідження природно-ресурсного потенціалу прикордонних 
територій; 

- картографування об’єктів туризму та рекреаційно-туристської 
інфраструктури; 

- аналіз туристичних потоків на транскордонних територіях; 
- розробка геоінформаційних систем.  
Організація транскордонного туристичного простору і процеси, що його 

формують, визначаються складними взаємозв’язками природних, соціально-
економічних та ментальних чинників. Природні чинники забезпечують 
географічну цілісність простору і утворюють територіальні рекреаційно-
туристичні 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 забезпечують регіональну політику в контексті розвитку 
транскордонного співробітництва. Набувають актуальності аналітичні та 
оцінкові дослідження прикордонних територій. Процеси транскордонної 
співпраці мають безпосередній вплив на функціонування транскордонного 
туризму через розвиток туристичної інфраструктури, зростання туристичних 
потоків та в кінцевому результаті на формування на транскордонних територіях 
специфічних утворень – транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів 
(рис. 1). 

Отже, у процесі розвитку транскордонного туризму на територіях 
пограниччя формуються транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси 
(ТКРТК), які можна визначити як «територіальні утворення сусідніх держав або 
їх частин на основі єдиних взаємодоповнюючих контрастних чи унікальних 
природних, історико-культурних, інфраструктурних та інших ресурсів для 
розвитку міжнародного туризму». Вони є важливою складовою 
транскордонного співробітництва, яке реалізовується за їх участю у 
прикордонних регіонах сусідніх держав.  
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Діяльність 
Єврорегіонів

 
 

Рис. 1. Транскордонний туризм в системі транскордонного 
співробітництва 

 
На формування транскордонних рекреаційно-туристичних комплексів 

безпосередній вплив має ряд чинників, які об’єднаємо у дві групи: зовнішні 
(екзогенні) та внутрішні (ендогенні). Окремої уваги заслуговують внутрішні 
чинники: екстенсивні, інтенсивні та стримуючі (рис. 2). 

Функціональними складовими ТКРТК є ряд базових інфраструктурних 
об’єктів: підприємства туроперейтингу, заклади проживання та харчування, 
туристичні комплекси, система управління туризму та туристичної інформації. 
До супутних складових ТКРТК належать: заклади перевезень, пункти 
прикордонної інфраструктури, банківсько-страхові установи, підприємства 
виробництва товарів туристичного споживання, освітній компекс, який 
забезпечує підготовку фахівців туристичної галузі, послуги безпеки тощо). 
Функціональна структура транскордонного рекреаційно-туристичного 
комплексу показана на рисунку 3. 

Комплексну модель транскордонного рекреаційно-туристичного 
комплексу, яка враховує особливості умов, чинників та результати їх 
взаємовпливів на транскордонній території, показано на рис. 4. 
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Рис. 2. Чинники формування транскордонного рекреаційно-

туристичного комплексу (ТКРТК) 
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Базові інфраструктурні об’єкти Супутні складові ТКРТК

Підприємства туроперейтингу Заклади перевезень
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Рис. 3. Функціональна структура транскордонного рекреаційно-
туристичного комплексу 

 
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 сформовані послуги за напрямками: екологічний, історико-краєзнавчий, 
етнокультурний, паломницький та шопінг-туризм. Формуються й стають дедалі 
популярнішими такі види туризму: спортивно-оздоровчий, ностальгійний, 
лікувальний, науковий та професійно-діловий.  
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Рис. 4. Модель транскордонного рекреаційно-туристичного комплексу 
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У просуванні транскордонного туристичного продукту, зокрема реалізації 
та впровадженні транскордонних проектів, важливу роль відіграють організації 
та установи, які є аплікантами таких проектів. Координуючу роль виконує 
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. У 
розробці та впровадженні транскордонної туристичної діяльності в регіонах 
вагома участь належить Відділам туризму ОДА та закладам вищої освіти. 

Важливим елементом дослідження є виявлення стратегічних проблем 
розвитку туризму та транскордонної співпраці в Україні загалом та зокрема в 
областях, які безпосередньо є прикордонними. Для цього проаналізовано 
тенденції в розвитку туризму й транскордонної співпраці в галузі туризму, 
викладені в Державній стратегії економічного розвитку України до 2020 року 
та регіональних Стратегіях. У розділі подано й розкрито напрямки розвитку 
внутрішнього та транскордонного туризму у п’ятнадцяти адміністративних 
областях відповідно до прийнятих регіональних Стратегій розвитку.  

Узагальнена картина представленості стратегічних та операційних цілей у 
регіональних стратегіях відображена в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
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. 

За характерними тенденціями в розвитку туризму та транскордонної 
співпраці виділено 3 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 
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ресурсів з диверсифікацією туристичних послуг. У регіональних Стратегіях цих 
областей проблеми туризму порушуються 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.  

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. 

У другому розділі «Територіальна організація транскордонних 
рекреаційно-туристичних комплексів» розглянуто еволюцію та особливості 
транскордонної співпраці України у сфері туризму.  

На державних кордонах України за 1993–2015 рр. створено десять 
єврорегіонів: Буг, Верхній Прут, Нижній Дунай, Карпатський, Дніпро, 
Слобожанщина, Ярославна, Донбас і Дністер, які є організаційними формами 
співробітництва адміністративно-територіальних одиниць прилеглих держав. 
До їх функціонування залучено Вінницьку, Волинську, Донецьку, 
Закарпатську, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Одеську, Сумську, 
Харківську, Чернівецьку та Чернігівську області (рис. 5).  

У більшості єврорегіонів рекреаційно-туристична діяльність визначена як 
напрям транскордонної співпраці. Значна увага приділяється питанням охорони 
природної та культурної спадщини як ресурсів розвитку туризму (Єврорегіони 
Верхній Прут, Карпати, Буг). Для усіх єврорегіонів важливим напрямом 
діяльності, що сприяє розвитку туризму, є покращення інфраструктури: шляхів 
сполучення, закладів розміщення та харчування. Актуальними є питання 
розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема пунктів пропуску за 
спрощеним режимом, особливо в межах територій малого прикордонного руху. 
Для ряду єврорегіонів, особливо західної частини України, актуальним 
напрямом є використання в організації туристичних послуг етнокультурних 
традицій.  

На даний час почалася розробка Концепцій 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.  

Ряд єврорегіонів України (Буг, Верхній Прут, Нижній Дунай та 
Карпатський) орієнтовані на підтримку розвитку інфраструктури транскордонного 
туризму (зокрема фольклорного, культурно-етнічного, релігійного, сільського, 
екологічного) як одного з найефективніших шляхів використання унікального 
ландшафтно-рекреаційного потенціалу регіону, підвищення рівня зайнятості та 
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швидкого залучення європейського досвіду та кредитів, а також – найбільш 
сприятливого бізнесу для розвитку системи транскордонних транспортних 
сполучень. На території 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. 

У роботі визначено також чинники, 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 
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. 

У третьому розділі «Міжнародний туризм України та країн-сусідів у 
контексті транскордонних зв’язків» проаналізовано загальні тенденції 
міжнародного туризму України. Протягом кількох років поспіль спостерігалося 
стабільне зростання кількості іноземних громадян, які відвідують Україну. За 
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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 тис. осіб. Упродовж 2016 та 2017 років відзначена позитивна динаміка 
туристичних прибуттів. 

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. Уже в 2015 році кількість туристів зросла на 
3,13 %, що, звісно, не досягло показника 2013 року, але склало понад 23 
мільйони осіб. Упродовж останніх двох років спостерігається також позитивна 
динаміка (рис. 6). 

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. Показник кількості в’їздів з названою 
метою у 2017 році зріс майже вдвічі порівняно з 2016 роком. Найбільші ж його 
значення були характерні для 2012–2014 років. 

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. 

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%. 
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Рис. 5. Транскордонні єврорегіони за участі України 
 

 
 

Рис. 6. Міжнародні туристичні потоки за 2006-2017 р.р. 
(за даними Адміністрації Держприкордонслужби України) 

 
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 трьох років. На фоні зростаючої конкуренції на 
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світовому ринку туристичних послуг і внаслідок дії ряду факторів, відрив 
України від провідних туристичних країн збільшується, переміщуючи її на 
«периферію» туристичних потоків. Проте впродовж останніх років між 
Україною та сусідніми державами впроваджується ряд транскордонних 
програм та проектів, спрямованих на активізацію туристичних потоків. 

У четвертому розділі «Просторова організація Буковинсько-
Бессарабського транскордонного рекреаційно-туристичного комплексу» 
розкрито регіональні аспекти транскордонної діяльності в галузі туризму. 
Модельним регіоном дослідження процесів транскордонного туризму обрана 
Чернівецька область та пограниччя, що включає територію Сучавського повіту 
Румунії та ряд районів Молдови (Окниця, Бричень, Єдинці, Дондушень, Дрокія, 
Сорока, Ришкань), які безпосередньо перебувають в зоні транскордонного ефекту. 

На розвиток транскордонного туризму в цьому регіоні мають 
безпосередній вплив чинники, які об’єднаємо в такі групи: 

- історико-етнографічні: історія розвитку регіону, етнічний склад, мова, 
менталітет, гостинність, фольклор, культура, історичні та архітектурні 
особливості; 

- природні: географічне розташування, рельєф, клімат, водні ресурси, 
ландшафтна структура; 

- соціально-економічні умови та наявність транскордонної інфраструктури: 
транспорт і засоби комунікації (в т. ч. наявність мобільного зв’язку);  

- спеціальна інфраструктура туризму: засоби розміщення та харчування, 
розваги тощо; 

- адміністративно-правовий чинник сприяння розвитку транскордонного 
туризму. 

 Найвагомішу роль в успішному розвитку транскордонного туризму 
відіграють специфічні чинники, регіональні відмінності та особливості 
території, які найбільше зумовлюють її привабливість, дозволяють ефективно 
виділятися з-поміж багатьох інших, стають її символами і своєрідним брендом.  

На розвиток туризму в Чернівецькій області впродовж останніх років 
істотний вплив мають програми транскордонної співпраці. Завдяки їй 
українській стороні (включно з автором роботи) разом з румунськими та 
молдавськими колегами у рамках Спільної операційної програми «Румунія – 
Україна – Республіка Молдова 2007-2013» Європейського інструменту 
сусідства та партнерства вдалося успішно реалізувати 28 проектів 
транскордонного співробітництва на суму більше 13 млн. євро (5 у сфері 
туризму, 4 з розвитку агропромислового комплексу, 3 з інноваційного розвитку, 
3 у сфері житлово-комунального господарства, 2 у галузі медицини, 2 у сфері 
культури, 2 у сфері спорту, 2 стосовно запобігання надзвичайних ситуацій, 2 з 
безпеки, 2 у галузі підприємництва,1 у сфері соціального захисту). 
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Рис. 7. Транскордонні маршрути територією Чернівецької області та 
Сучавського повіту (фрагмент) 
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Упродовж 2008-2015 р.р. в межах програм транскордонної співпраці в 
українсько-румунсько-молдовському прикордонні впроваджено великі 
туристичні проекти за безпосередньої участі авторки дослідження (табл. 2). 
Завдяки їх реалізації 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 для написання та 
впровадження нових проектних пропозицій.  

У процесі реалізації одного з цих 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 розроблено 
карту історичного та етнографічного туризму Чернівецької області та 
Сучавського повіту (фрагмент подано на рис. 7).  

Важливим результатом транскордонного проекту стала розробка 
маршрутів історичного та етнографічного туризму на Буковині. Як і 
передбачалося умовами гранту, 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). 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.  

З восьми розроблених 4 маршрути розраховані на пересування 
автомобілем, 2 велосипедом, 2 пішки. Загальна протяжність маршрутів 
становить 1325 км. 
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Таблиця 2 
Транскордонні проекти в галузі туризму, реалізовані в рамках програм 

транскордонної співпраці  
 

Назва 
Терміни 

реалізації 
Аплікант Партнери 

Сума 
гранту 

Результати 

«Створення 
інтегрального 
туристичного 
продукту для 
розвитку 
культурного 
туризму на 
Буковині» 

2008–2010  Національ-
ний 
історико-
архітектур-
ний 
заповідник 
«Хотинська 
фортеця» 

Управління 
туризму 
Чернівецької 
обласної 
державної 
адміністрації, 
Торговельно-
промислова 
палата 
Сучави 

701 651 
євро 

Розвиток туристичної 
інфраструктури, підвищення 
туристичної привабливості. 
Створення художньої галереї, 
стрілецького середньовічного 
тиру.  

«Долаючи 
кордони: 
розвиток 
гірського 
туризму» 

2012–2013 Чернівецьк
ий бізнес-
центр 

Гуманітарна 
фундацієя 
«Clopot», (м. 
Сучава, 
Румунія) та 
ГО 
«Буквиця» 
(м. Чернівці). 

319 тис. 
євро 

Встановлено 13 сенсорних 
туристично-інформаційних 
кіосків (у т. ч. і на вокзалах) з 
інформацією про архітектурні 
перлини Чернівців, театри, музеї, 
кінотеатри, навчальні 
заклади, комерційні та державні 
установи, бари, ресторани, 
готелі. 
проведено ряд тренінгів та 
семінарів. 
 

«Еко-
Карпати: 
розвиток 
бізнесу в 
прикордонни
х Карпатах як 
спосіб 
покращення 
конкурентосп
роможності 
економіки» 

2013–2015 Чернівецьк
ий бізнес-
центр 

Асоціація 
економічного 
регіональног
о 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 

15 тис. 
євро  

3 тренінги з екотуризму, еко-
сільського господарства та еко-
ремесла, тренінг для 
представників органів місцевої 
влади та туристичного сектору,  
два засідання Робочої групи зі 
стратегічного планування, 
Розробка логотипу та бренду 
«Еко-Буковина». Розроблено та 
видано посібники та брошури, 
туристичні мапи Буковини, 
створено короткий промоційний 
відеоролик, організовано перший 
Міжнародний фестиваль 
традиційного мистецтва 
«Буковинська тайстра». 

«Історична та 
етнографічна 
спадщина – 
частина 
сталого 
розвитку 
туризму на 
Буковині» 

2012-2015 Чернівець- 
кий 
Національ-
ний 
Універси- 
тет імені 
Юрія 
Федьковича 

Сучавський 
університет 
Штефан чел 
Маре. 

1,5 
мільйона 
євро 

Створення туристичних центрів з 
розвитку історико-
етнографічного туризму на 
Буковині у Чернівцях та Сучаві, 
історико-етнографічний музей в 
Чернівцях та археологічна 
експозиція в Сучаві. Створена 
електронна база даних об’єктів і 
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Продовження таблиці 2 
 

     маршрутів історичного та 
етнографічного туризму: 
Опублікована рекламна 
література для туристів карти 
історико-етнографічного 
туризму. Проведені тренінги з 
розвитку туризму для цільових 
груп, випуск туристичного 
журналу, альбоми та dvd-диски, 
вебсторінка проекту, 
етнофестиваль. 

«Безпечний 
туризм в 
горах 
Буковини» 

2012 – 2015 Сучавська 
повітова 
рада 

Департамент 
екології та 
туризму 
Чернівецької 
обласної 
державної 
адміністрації 

105 642,20 
євро 

Проведені тренінги з безпечного 
туризму в горах, придбане 
спорядження для активного 
туризму, надруковані 
інформаційні матеріали. 

 

  
Таблиця 3 

Транскордонні автомобільні маршрути історико-етнографічного 
туризму на Буковині 

 

Маршрут 
Протяжність, 

км 
Тематика 

Ватра Дорней – Кимполунг Молдавенеск – Садова 
– Молдовіца – Сучевіца – Редеуць – Сірет – Біла 
Криниця – Глибока – Димка – Валя Кузьмина – 
Чернівці – Лужани – Неполоківці 

150 сакрально-
історичний 

Фальтічень – Гура-Гуморалуй – Манастірея 
Гуморалуй – Солка – Марджіня – Вішеу де Жос – 
Путна – Вішеу де Сус – Красноїльськ – Чудей – 
Сторожинець – Берегомет – Вижниця 
 

220 історико-
етнографічний 

Кимполунг Молдавенеск – Фунду Молдавей – 
Бреаза – Молдова Суліца – Ізвоареле Сучевей – 
Бродіна – Улма – Стража – Вішеу де Сус – 
Красноїльськ – Череш – Банилів-Підгірний – 
Берегомет – Вижниця – Підзахаричі – Путила – 
Селятин 

325 історико-
етнографічний 

Фалтічень – Сучава – Мітоцу Драгомірней – 
Драгомірна – Патрауці – Калінешть – 
Калафіндешть – Сірет – Чернівці – Бояни – Динівці 
– Хотин 

180 історичний 

 
Функціонування деяких розроблених транскордонних маршрутів 

унеможливлюється проблемами їх неврегульованого митного забезпечення. 
Єдиний діючий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні Порубне-
Сірет здатен забезпечити використання лише двох автомобільних маршрутів. 
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Інші ж розроблялися на перспективу, оскільки 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. 

Успішний розвиток транскордонного туризму визначається взаємними 
інтересами сусідніх країн у розвитку міждержавних та міжрегіональних 
зв'язків, що сприятимуть координації спільної діяльності з реалізації 
туристичних проектів, забезпечення безпеки туристів, покращення системи 
прикордонного контролю. Функціонування транскордонних туристичних 
маршрутів сприятиме збереженню історичної та етнокультурної спадщини, 
зайнятості населення та покращенню інфраструктури на прикордонних 
територіях. 

 
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 
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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. 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 
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 
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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. 

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, 
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музеїв, студентів, бізнесменів). Усі проекти завдяки досягненням та 
результатам мали транскордонний ефект і стали підґрунтям успішного 
розвитку сталого туризму в Карпатському регіоні.  

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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АНОТАЦІЯ 
 

Бучко Ж. І. Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси 
України: методологія дослідження та пріоритети розвитку. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 
спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів. 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. 
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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 
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.  

 Ключові слова: Транскордонне співробітництво, транскордонний 
туризм, транскордонний рекреаційно-туристичний комплекс, єврорегіон, 
туристичні потоки, туристичні ресурси, туристична інфраструктура. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Бучко Ж. И. Трансграничные рекреационно-туристические 
комплексы України: методология исследования и приоритеты развития. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора географических наук 
по специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное 
использование природных ресурсов. Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

У диссертации розработано концепцию трансграничных рекреационно-
туристических комплексов (ТГРТК) и предложено теоретико-методологические 
основы их исследования. Это дало возможность решить важную научно-
практическую проблему – исследовать пространственные основы 
формирования и территориальной организации ТГРТК, их влияния на 
евроинтеграцию и усточивое розвитие туризма в Украине. 

Обосновано учение о трансграничном рекреационно-туристическом 
комплексе как новом конструктивно-географическом и одновременно 
междисциплинарном направлении. Предложена авторская трактовка ТГРТК, 
раскрыта сущность концепции ТГРТК как формы пространственного 
образования, что формируется на сумежных приграничных территориях, 
проведено систематизацию методов осследования ТГРТК, обосновано научные 
подходы и раскрыто особенности использования кождого из них на разных 
этапах исследования, сформулировано понятийно-терминологический аппарат, 
раскрывающий сущность концепции ТГРТК. 

Розработано концепцию теоретико-методических и прикладных основ 
функционирования трансграничных рекреационно-туристических комплексов в 
контексте устойчивого развития. Определены критерии функционирования 
ТГРТК, предложено модель ТГРТК, получены практические результаты 
внедрения принципов устойчивого туризма на территориях трансграничных 
рекреационно-туристических комплексов. 
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Усовершенствована методика исследования процессов трансграничного 
туризма в пределах еврорегионов и предложен комплекс теоретико-
методологических положений, необходимых для конструктивно-
географического исследования евроинтеграционных территориальных 
процессов в отрасли туризма. 

Ключевые слова: Трансграничное сотрудничество, трансграничный 
туризм, трансграничный рекреационно-туристический комплекс, еврорегион, 
туристические потоки, туристические ресурсы, туристическая инфраструктура. 
 

ABSTRACT 
 

Buchko Zh. I. Trans-border recreational tourism complexes in Ukraine: 
research methodology and development priorities. - 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. 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 
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 
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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-
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 describes the conducted field research on determining the 
attractiveness of different parts of Bukovina for historic-ethnographic tourism, 
establishes the key attractions and destination with perspectives for growth of trans-
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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. 

Key words: trans-border collaboration, trans-border tourism, trans-border 
recreational tourism complex, Euroregion, tourist flows, tourism resources, tourism 
infrastructure. 
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