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чалавечай памяці стане істотнаю часткаю турыстычнай прывабнасці нашай краіны як для нашых 

грамадзян, так і для яе гасцей з замежжа. 
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Інституціональний базис ТКС та його значення для розвитку економіки тісно пов‘язані з Євро-

пейською рамковою Конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними 

адміністративними одиницями і місцевими органами влади, яке визначається як «спiльнi дiї, спря-

мовані на посилення та поглиблення добросусідських відносин мiж територiальними общинами 

або властями, якi знаходяться пiд юрисдикцiєю двох або декiлькох Договiрних Сторiн, та на укла-

дання з цiєю метою будь–яких необхiдних угод або досягнення домовленостей» [6]. Закон України 

«Про транскордонне співробітництво» визначає ТКС як «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» [5]. В моделі ТКС 

польського професора Р.Федана акцентується увага на якості елементів інфраструктури, зокрема 

транспортної, а також на тому, що аналіз транспортної мережі, є підґрунтям окреслення розмірів 

економічної та туристичної співпраці та її впливу на зовнішнє середовище [8, с. 36, 44]. Проф. Н. 

Мікула покладає в основу ТКС процес налагодження зв‘язків та договірних відносин у прикор-

донних регіонах для пошуку і прийняття рішень для спільних та ідентичних проблем, тобто два 

суміжні прикордонні регіони співпрацюють у процесі розробки планів, виборі пріоритетів розвит-

ку не окремо, а спільно з узгодженням планів розвитку за окремими заходами [3, с. 16]. Загалом 

ТКС стосується всіх сфер життєдіяльності населення прикордонних регіонів України, де спо-

стерігається тенденція до переважаючого розвитку сектору послуг, що визначає ключове місце у 

співробітництві туризму і рекреації як найбільш перспективного напрямку розвитку ТКС [7, c. 

237].  

Зважаючи на дефініції ТКС, трактування його суті науковцями і практиками, а також врахову-

ючи специфіку транскордонних зв'язків у туризмі, можна визначити поняття ТКС в галузі туризму 

як становлення взаємовідносин між суб'єктами туристичної діяльності, територіальними громада-

ми, місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями з відповідними інститута-

ми інших держав та міжнародними організаціями щодо реалізації спільних рішень у галузі туриз-

му [1]. 

Доцільність конвергенції ТКС в туризмі є вкрай важливою для об‘єднання в єврорегіон. Адже 

тут річ йде вже не про одну державу, а про територію обох зацікавлених сторін, чим більш кон-

верговані будуть прикордонні території, тим більший синергетичний ефект можна отримати при 

створенні єврорегіонів [4]. 

Особливістю транскордонного туристичного ринку є більша кількість суб‘єктів ринку, ніж на 

національному туристичному ринку, зокрема: туристичні підприємства суміжних регіонів двох 

сусідніх країн, туристи та орган транскордонного співробітництва. Крім того, важливим компо-
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нентом транскордонного туристичного ринку є пропозиція спільного туристичного продукту, який 

об‘єднував би зусилля двох сторін у просування цього продукту не лише на транскордонному 

ринку, але й на європейському та світовому туристичних ринках. Міжрегіональні агломерації, що 

є формою ТКС, функціонують на основі принципу несуперечливості розвитку одного населеного 

пункту для розвитку інших населених пунктів чи регіону загалом. Такі агломерації є особливо 

ефективними для узгодження інтересів промислових регіонів і туристичних зон. 

Транскордонні туристичні кластери є слабо розвиненими в Україні і визначаються переважно 

внутрішньо регіональним спрямуванням. Розвиток транскордонних туристичних кластерів дозво-

ляє отримати низку переваг, зокрема об'єднати зусилля суб'єктів туристичної діяльності прикор-

донних територій, зменшити витрати на виробництво та просування туристичного продукту, по-

легшити доступ до інформації виробників і споживачів туристичних послуг. Основною метою та-

кою таких кластерів є забезпечення зростання конкурентоспроможності туристичного продукту, 

який формується зусиллями всіх учасників. 

Стратегії ТКС і міжрегіонального розвитку є важливим елементом у поглибленні співпраці на 

базі туризму. Прикладом може бути підписана Стратегія транскордонного співробітництва між 

містами Люблін, Львів, Івано–Франківськ і Луцьк, в якій туризм визнано однією з десяти пріори-

тетних галузей для співробітництва [2]. Двосторонні угоди, затверджені на загальнодержавному 

рівні (міжурядові угоди про міжрегіональне співробітництво, в яких закладені правові засади ро-

звитку двостороннього співробітництва між регіонами країн), угоди, статути та протоколи між 

органами місцевої державної влади, що мають конкретне спрямування та напрямком співпраці 

яких передбачається співпраця в туристичній галузі є важливим елементом нарощення туристич-

ного потенціалу. Зазначені форми ТКС дозволяють залучати значні фінансові ресурси сторін та 

міжнародних організацій у розвиток туристичної галузі прикордонних територій. 

Таким чином, можливості ТКС є дуже широкими, проте в Україні його форми використову-

ються вкрай неефективно. Чинниками, що стримують розвиток транскордонного співробітництва  

в галузі туризму є: розбіжності у компетенціях регіональних органів влади; недостатній рівень са-

мостійності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування України у 

прийнятті рішень щодо здійснення спільних із суб‘єктами транскордонного співробітництва інших 

держав заходів; неврегульованість національним законодавством питань створення та діяльності 

органів транскордонного співробітництва в галузі туризму; відсутність комплексного підходу до 

організації транскордонного співробітництва в туристичній сфері, недостатність кваліфікованих 

кадрів, здатних забезпечити підготовку проектів транскордонного співробітництва та 

співпрацювати з представниками територіальних громад інших держав; повільні темпи розбудови 

прикордонної інфраструктури і спрощення процедури митного контролю, що перешкоджає 

здійсненню швидкого переміщення людей. Отже, незважаючи на певні успіхи ТКС у сфері туриз-

му сьогодні виникає гостра потреба у вдосконаленні інституціонального забезпечення взаємних 

туристичних обмінів, зняття візових бар‘єрів, створення сприятливого інвестиційного клімату, ро-

зробки системи пільгового кредитування в сфері туризму, раціонального використання, охорони 

та збереження туристично–рекреаційних ресурсів та розвиток загальної і туристичної інфраструк-

тури. 
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Изучение взаимодействия системы природа – человек в естестественно– 

исторических условиях конкретной местности можно определить как предмет современного 

краеведческого исследования. Фактически краеведение всегда было частью природопользования 

«населенных мест», как говорили в старину. Для того, чтобы пользоваться природой, природными 

ресурсами, необходимо знание места, края. 

В современных условиях происходит осмысление исторического опыта природопользования. 

Социально–историческое развитие общества  и экологии должно сформировать биосферное со-

знание людей, философию спасения биосферы и человека. 

Актуальной основой и средством нравственно–патриотического, экологического воспитания, 

укрепления естественно–исторических связей с природой служит изучение дисциплин учебного 

плана специальности «Туризм и гостеприимство», таких как, краеведение, экскурсоведение, эко-

логический туризм и другие. 

 Педагогическая поддержка при изучении данных дисциплин может быть определена как 

способствование студенту в выявлении, становлении и развитии личностных резервов, обеспечи-

вающих успешное профессиональное самоопределение.  

Для целей профессиональной подготовки молодежи принципиально значимым является со-

блюдение условий моделирования содержания, разработанных С.В.Сальцевой. Во–первых, содер-

жание деятельности учебного заведения должно соответствовать предметному содержанию про-

фессии или отдельной специальности, отвечать требования подготовки специалиста (быть профес-

сионально направлено), а также учитывать потребности и интересы самого учащегося. Во–вторых, 

алгоритм заложенных в занятия действий должен включать те умения (интеллектуальные, творче-

ские, общетрудовые), которые необходимо сформировать или развить для овладения определен-

ным объемом практического опыта данной деятельности, для создания базиса самореализации. 

Педагогам необходимо также учесть, что формирование и развитие профессиональных знаний 

и навыков, профессионально важных компетенций надо осуществлять поэтапно: 

1. накопление, развитие системы опорных знаний как основных элементов содержания опре-

деляемого понятия; 

2. интеграция элементов содержания с дидактическими приемами; 

3. использование сформированных компетенций как целостной системы профессионально 

важных знаний и умений по пути их закрепления и развития; 

4. построение модели «выпускник – рынок». 

По мере расширения и углубления знаний, уровня понимания проблем, идей студенты овладе-

вают теоретическими и практическими умениями, которые связаны с исследовательской природо-

охранительной деятельностью 

Преподаватель должен широко использовать следующие методы учебно– исследовательской и 

практической деятельности учащихся: 

1. Эмпирические методы: 

 наблюдение прямое, косвенное с целью описания биотических и абиотических компонен-

тов природных систем и влияния на них деятельности человека; 

 экспериментирование: формулирование проблемы, гипотезы и исследовательской задачи, 

составление плана, проведение вариантов опыта оформление результатов, интерпретация данных; 
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