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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
В СФЕРІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Геоекономічне положення України сприяє розвитку транс-
кордонного співробітництва, а унікальні природні ресурси об-
умовлюють перспективні напрямки цього співробітництва саме 
у туристичній діяльності. 

Сьогодні в країні існує низка проблем, що гальмують розви-
ток туристичної діяльності і вагоме місце серед них посідає саме 
інституційна складова інноваційного потенціалу, яка включає 
спроможність оновлення інфраструктури, сервіс-послуг, люд-
ського капіталу тощо. Тісним чином з існуючими проблемами 
пов’язано інвестицій, що може бути вирішено шляхом плідної 
співпраці у межах транскордонного співробітництва на теренах 
багатьох сфер діяльності. Про це йдеться у багатьох наукових 
працях вітчизняних фахівців. 

Взагалі система транскордонного співробітництва знахо-
диться на первинному етапі становлення, але перші кроки у цьо-
му напрямку вже є. Це прийняті законодавчі документи [1; 2], 
що створюють сприятливі умови для ефективної діяльності на 
прикордонному просторі та розвитку малого та середнього 
бізнесу. 

Існуюча регіональна політика в європейських країн тісно ко-
релюється із державною інноваційною політикою, що створює 
нові стимули економічного розвитку територій та заохочує 
регіони і окремі громади ефективно використовувати існуючий 
потенціал. На жаль в Україні ці питання знаходяться тільки в 
зародковому стані. Для їх подальшого становлення вважаємо за 
доречне розглянути існуючі перешкоди транскордонного спів-
робітництва, які притаманні саме розвитку туристичної 
діяльності. 

Характерні перешкоди розвитку туристичної діяльності 
доречно розділити на п’ять груп. 

1. Пов’язані з митницею та процедурою перетину кордону. 
2. Пов’язані з недосконалим правовим полем, діючим з 

питань транскордонного співробітництва. 
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3. Перешкоди, які виникають у зв’язку з неузгодженістю 
інтересів суб’єктів та учасників транскордонного співробіт-
ництва. 

4. Пов’язані зі специфікою певної діяльності (страхування, 
охорона здоров’я туристів тощо). 

5. Перешкоди, які виникають в зв’язку з неузгодженістю 
поглядів між представниками органів місцевої влади й пред-
ставниками бізнесу. 

Розвиток транскордонного співробітництва вітчизняних під-
приємств, в тій чи іншій мірі, пов’язаних з туристичною діяль-
ністю багато в чому залежить від тих умов, які створює держава. 
Однак, на практиці, бізнес-структури намагаються вирішити 
проблемні питання власними зусиллями на основі професійних 
контактів. Крім того, доволі незначна кількість підприємств знає 
про існування таких форм транскордонного співробітництва як 
кластери, індустріальні парки тощо, тим самим не викорис-
товуючи ті переваги, які можуть бути надані даними формами 
співпраці [3, с. 90]. 

Все це говорить про необхідність подальшого розвитку дер-
жавної підтримки транскордонного співробітництва та спонукає 
до розробки чітких кроків, які необхідно зробити в Україні для 
ефективного становлення туристичної діяльності, яка б відпо-
відала європейським стандартам. 

Такими кроками можуть виступати: 
1) активність регіональних органів влади та місцевого само-

врядування, обґрунтованість при прийнятті важливих рішень; 
2) розробка пільгових умов для підприємств, що залучаються 

до транскордонного співробітництва в сфері туристичної діяль-
ності для можливості впровадження інноваційних положень; 

3) широке залучення інформаційної бази для пропаган-
дистської роботи щодо вітчизняних переваг туризму (як для 
підприємств, так і для споживачів). 

Отже, все вищесказане підтверджує важливість транскор-
донного співробітництва в сфері розвитку туристичної діяль-
ності для економічного розвитку країни і її окремих територій та 
робить за необхідне пошук та розробку шляхів активізації даної 
співпраці, на базі яких можна було б запропонувати дієві 
рекомендації й пропозиції у вигляді механізмів модернізації 
економіки в умовах зростання суспільної свідомості та виходу 
на європейський рівень господарювання. 
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ВНУТРІШНІ ТA ЗОВНІШНІ РИЗИКИ ЗA 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ СКЛАДОВИМИ БЕЗПЕКИ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Діяльність у межах посилення фінaнсової структурної склa-
дової безпеки повиннa спрямовувaтися нa недопущення нaс-
тaння тaких ризиків, як: 

1) втрaти знaчних обсягів фінaнсових ресурсів через недос-
тaтньо ефективне упрaвління ними (йдеться про збільшення рів-
ня витрaт нa оплaту прaці, через прорaхунки при стрaхувaнні, 
інвестувaнні, перевищення фaктичної суми витрaт обігу нaд 
плaновою, несвоєчaсне здійснення розрaхунково-кaсових опе-
рaцій); 

2) прорахунки в інвестиційній політиці; 
3) використaння неефективних інструментів упрaвління еко-

номічним ризиком у контрaктaх; 
4) критичне погіршення фінaнсової стійкості тa ліквідності 

внaслідок нерaціонaльної структури aктивів тa пaсивів 
[1, с. 126]. 

Ці ризики тa зaгрози повинні відслідковувaтися в процесі фі-
нaнсово-господaрської діяльності, a зусилля упрaвлінського пер-
сонaлу доцільно зосередити нa їх ліквідaції. Крім цих, нa погір-


