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Розширення Євросоюзу, який чо
тири роки тому збільшився на 10 і рік
тому ще на два члени, поставило пе
ред Україною низку питань, від ефек
тивного і оперативного вирішення
яких залежатиме подальше її місце і
роль як у Європі, так і у світі загалом.
Реалізація євроінтеграційних намірів
України вимагає від нашої країни по
глиблення співпраці з країнами Євро
союзу, зокрема з новими його члена
ми. Де не останню роль у вдалій реа
лізації вказаного може відіграти виг
ідне геополітичне розташування зах
ідних регіонів України, у тому числі
наявність спільного кордону з Євро
пейським Союзом. У цьому контексті
наявність економічних та соціально
культурних зв'язків є достатньою пе
редумовою для ефективного втілен
ня програми добросусідських відно
син між Україною та держвами ЄС, в
тому числі і із Угорщиною. Це можна
розглядати як вихідну позицію на
шляху поступової інтеграції нашої
держави до ЄС.
Окремі партнери України (Сло
ваччина , Угорщина та Польща) після
1 травня 2004 року і Румунія після 1
січня 2007 року опинилися за "заліз
ною завісою" митних євробар'єрів,
особливої актуальності набуває про
блема створення моделі подальшої
співпраці із новоприйнятими, у пер
шу чергу прикордонних областей су
міжних країн та прикордонними об
ластями нашої держави. Це в першу
чергу дозволило б зменшити прогно
зовані щорічні збитки від розширен
ня ЄС для вітчизняного бюджету (
350—500 млн дол. США щороку)1 та
залишити ті сегменти іноземних
ринків, які були зайняті українським
бізнесом в умовах жорсткої конку
ренції після проголошення незалеж
ності нашою державою.
Найважливішим з таких сег
ментів є ринок Угорської республі
ки, і оптимізація партнерських еко
номічних відносин, з якою має для
України особливе значення на регі
ональному рівні (прикордонне еко
номічне співробітництво між Закар
патською областю та СаболчСат
марБерезькою областями). Угорсь
ка республіка як держава Євросою
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зу має пріоритетне значення для Ук
раїни ще й тому, що користується
найбільшим політичним і економіч
ним авторитетом у європейської елі
ти серед новоприйнятих держав ЄС,
а значить могла б значною мірою
сприяти реалізації евроінтеграцій
них напрямів Києва.
У 2003 році у розвиток Закар
патської області угорськими підпри
ємцями було інвестовано близько 25
млн дол. США, в Україні працює по
над 300 спільних українськоугорсь
ких підприємства, з яких в Закар
патській області 129 2.
Аналізуючи сучасні прикордонні
торговельноекономічні зв'язки між
СаболчСатмарБерезькою та Закар

ний інтерес для Угорщини із Закар
патської області становлять ліс, про
дукція деревообробної галузі, міне
ральна вода, пиво, продовольство.
Разом із тим існує перспектива
збільшення взаємовигідного товаро
обігу та розвитку прикордонного
співробітництва, зокрема шляхом
здійснення предметної маркетинго
вої та організаційної роботи на цьо
му ринку.
З урахуванням того факту, що
Закарпатська область має достатньо
налагоджені економічні зв'язки з Са
болчСатмарБерезької постає пи
тання про підтримання такого рівня
та пошуку нових ефективних ме
ханізмів співпраці.
Важливим аспектом двосторонніх
відносин є українськоугорське при
кордонне співробітництво, що в пер
шу чергу пов'язано із подальшим
розвитком транспортних коридорів,
пунктів перетину державного кордо
ну. Транспортногеографічне розта
шування україноугорського дер
жавного кордону, зокрема пункту
перетину "ЧОП — ЗАГОНЬ", його
розвинута інфраструктура в центрі
європейських транспортних артілей.
У перспективі розвиток, украї
нськоугорського кордону з точки
зору сьогодення і визначення тен
денцій його подальшого розвитку,
складатиметься відповідно до за

Таблиця 1. Зонішньоекономічна діяльність
прикордонних областей Угорщини та України
ȿɤɫɩɨɪɬ
2001
2002
65127
103285

2003
132442

2004
133551

2005
135456

ȱɦɩɨɪɬ
2001
45868

2002
43319

2003
61532

2004
64112

2005
68775

* Джерело: розроблено на основі Закарпаття 2003: статистичний щорічник. —
Ужгород: Закарпатське обласне управління статистики, 2003, 2004, 2005, 2006 рр.

патською областями, необхідно
підкреслити, що їх характерною ри
сою є наявність стабільної кількості
угорських середніх та великих
підприємств, які тривалий час працю
ють в Закарпатській області, мають
свої представництва, філії та спільні
підприємства. Саме вони є основою
прикордонних торговельних зв'язків.
До моменту вступу Угорщини до
ЄС можна було стверджувати, що у
прикордонних економічних стосунках
з Україною мали місце стійке динамі
чне зростання товарообігу та стабіль
на тенденція розвитку торговельних
та економічних зв'язків (табл. 1).
Необхідно відмітити, що за ре
зультатами 2003—2005 рр. зріс екс
порт товарів в прикордонному
співробітництві. З числа угорських
товарів , що експортуються в Закар
патську область, — це продоволь
ство, рослини та насіння. Традицій

гальноприйнятих європейських норм
та положень шенгенської угоди, яка
вступила в дію з 21 грудня 2007 року.
Характер і функції українсько
угорського кордону за умов набли
ження кордонів ЄС впритул до кор
донів України зумовлює і набуття ним
статусу зовнішнього кордону Євро
пейського Союзу. Згідно з дефініція
ми Конвенції про застосування шен
генської угоди від 14 червня 1985 року
між урядами держав Економічного
Союзу Бенелюкс, Федеративної Рес
публіки Німеччини та Французької
республіки про поступове скасуван
ня перевірок на спільних кордонах,
зовнішні кордони — це "суходольні та
морські кордони, а також аеропорти
та морські порти Договірних Сторін,
які не можуть бути віднесені до
внутрішніх кордонів"3 .
Шенгенська угода є втіленням в
життя концепції європейської інтег

______________________
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Французької Республіки про поступове скасування перевірок на спільних кордонах.
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рації і визначає: поступове скасуван
ня контролю на спільних кордонах;
дозвіл вільного перетину кордону
громадянами держав, що підписали
цю угоду , та країн, які не є громадя
нами держав — членів ЄС; умови та
гарантії впровадження домовленос
тей про вільне пересування 4.
Прагматичне об'єднання Євро
пейський Союз із введенням шен
генських acquis має на меті захист
своїх, насамперед економічних інте
ресів, посилення саме економічної
безпеки державчленів Євросоюзу,
що визначається у статті 2 Консолі
дованих Договорів Європейського
Союзу: "Союз має на меті — сприя
ти соціальноекономічному прогре
су, високому рівню зайнятості, до
сягненню збалансованого і рівномі
рного розвитку шляхом створення
простору без внутрішніх кордонів, …
повною мірою розвивати й утвер
джувати роль Союзу у сфері свобо
ди, безпеки та справедливості , в яко
му забезпечується свобода пересу
вання людей поряд з відповідними
заходами по контролю за зовнішнім
кордоном, наданням притулку,
імміграцією, а також по запобіганню
та боротьбі зі злочинністю" [10].
З метою створення внутрішньо
го ринку, що охоплює простір без
внутрішніх кордонів, в ЄС здійсню
ється поступове скасування пере
вірок на спільних кордонах, пов'яза
них із пересуванням осіб, а також
полегшенням транспортних переве
зень і переміщенням товарів [11].
Введення в дію Конвенції передбачає
посилення контролю на зовнішніх
кордонах — (стаття 7): "Договірні
Сторони надаватимуть одна одній
допомогу, проводитимуть тісне і по
стійне співробітництво з метою
ефективного здійснення перевірок
та спостереження. Компетентні
органи з допомогою мобільних під
розділів здійснюють спостереження
за ділянками зовнішніх кордонів,
розташованими між прикордонними
пропускними пунктами. На зовніш
ніх кордонах підтримуєтьтся одна
ковий рівень контролю".
І найголовніше — це введення
візового режиму: (глава 3, стаття 9):
"Договірні сторони зобов'язуються
проводити спільну політику в питан
нях, які стосуються пересування осіб
і, зокрема, візового режиму. До
говірні сторони зобов'язуються на
основі спільної згоди провести гар
монізацію своєї візової політики
стосовно третіх держав , для грома
дян яких у всіх Договірних Сторін на
момент підписання даної Конвенції
чи після цієї дати діє загальний візо

вий режим" [12]. Відповідно до євро
пейських вимог Угорщина ввела візо
вий режим для громадян України.
Угода між Кабінетом Міністрів Ук
раїни та Урядом Угорської Респуб
ліки про умови поїздок громадян,
яка набула чинності 1 листопада 2003
року, згідно з внутрішнім законодав
ством держав Договірних Сторін
визначає втрату чинності Угоди між
Урядом Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік та Урядом Угор
ської Народної Республіки про умо
ви взаємних безвізових поїздок
громадян ( підписана у м. Будапешт
24 листопада 1978 року) та та Додат
ковий Протокол до неї ( підписаний
у м. Будапешт 20 квітня 1988 року)
[13].
Прийнятними є пропозиції Євро
пейської Комісії щодо реалізації
конкретних заходів стосовно спро
щення "місцевих поїздок" через су
хопутні кордони Євросоюзу. Та у
вересні 2003 року Європейська Ко
місія прийняла дві пропозиції щодо
Положень з "місцевих поїздок в при
кордонних регіонах", тобто перети
ну кордонів гомадянами третіх
країн, що проживають на прикор
донних територіях і регулярно
відвідують країни — члени ЄС з по
важних причин, створюючи загрозу
безпеці. Перший проект положень
розроблено із метою спрощення
місцевих поїздок через сухопутні
кордони Європейського Союзу і
сусідніх третіх країн, а другий перед
бачає розповсюдження цих ме
ханізмів на кордони між двома краї
нами — членами ЄС, де ще продов
жують здійснювати прикордонний
контроль. Дані пропозиції передба
чають практичні заходи із спрощен
ня таких поїздок, серед них — спец
іальні пропускні пункти або кордо
ни для мешканців прикордонних те
риторій, пропозиція передбачає
впровадження спеціальної візи , що
буде видаватися для конкретних
цілей — здійснення місцевих поїздок
в прикордонних регіонах. Потрібна
віза, чия територіальна дія буде об
межена прикордонними районами
країни — члена ЄС, що її видала,
дозволить власникові неодноразово
перетинати кордон ЄС і перебувати
на території цієї країни до семи діб
поспіль і не найбільше одногоп'яти
років і видаватиметься така віза за
32 євро.
В контексті розвитку співробіт
ництва з питань прикордонного ме
неджменту між Україною та Угор
щиною особливе місце відводиться
межуючим прикордонним регіонам:

______________________
4
Матеріали Шенгенської Угоди // Україна і Шенген: приватний вимір Європейсь
кого вибору: Інформаналітичне видання. — Київ, 2001.
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Закарпатській області та області Са
болчСатмарБерег. Переваги при
кордонних областей України та
Угорщини полягають у розташуванні
на перехресті трансєвропейських і
євразійських виробничих, торгових,
сировинних та енергетичних потоків.
Реалізувати потенціал геостратегіч
них переваг прикордонні області
можуть шляхом визначення сфер
співпадання економічних та інших
інтересів, їх гармонізації, формуван
ня спільних проектів і залучення
інвестицій на цій основі.
Важливим та перспективним на
прямом інфраструктурного розвит
ку прикордонних регіонів України та
Угорщини є облаштування зони
міжнародних транспортних кори
дорів. Участь у розвитку європейсь
ких транспортних коридорів розгля
дається Україною і Угорщиною як
один з економічних та політичних
пріоритетів. П'ятий транспортний
коридор Трієст — Любляна — Буда
пешт — Львів — Київ є важливим
елементом на шляху Європа — Кав
каз — Азія.
В цьому зв'язку основними на
прямами співробітництва в галузі
розвитку інфраструктури є створен
ня необхідних передумов для реалі
зації проекту по створенню П'ятого
транспортного коридору в прикор
донних регіонах України та Угорщи
ни, комплексне інфраструктурне об
лаштування зони Коридору, вироб
лення спільних підходів по ефектив
ному використанню ЧопськоЗа
гоньського транспортного вузла,
створення логістичних транспортно
складських комплексів Чопсько —
Загонського транспортного вузла,
узгодження заходів по підвищенню
обсягів перевезення вантажів у вели
ковагових контейнерах, впровад
ження комбітрейлерних перевезень
та відновлення курсування маршрут
них поїздів у напрямках Кавказ,
Азія. Далекий Схід; створення на
базі аеропорту "Мукачево" сучасно
го центру авіаційних перевезень та
міжнародного перевантажувального
транспортнологістичного вузла;
спорудження в районі міста Чоп
річкового порту і створення належ
них умов для судноплавства на р.
Тиса з метою збільшення і здешев
лення транспортних перевезень в
напрямку ПівденноСхідної Європи
[14].
Перспективні напрями вдоско
налення нового зовнішнього кордо
ну ЄС включають: поперше, скорди
нований розвиток логістичної зони
Кішварда — Загонь — Чоп — Ужго
род, подруге, розвиток транспорт
ної інфраструктури регіону та
пунктів перетину кордону, що вклю
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чає в собе розвиток транспортних
шляхів, відповідно до розвитку П'я
того транспортного коридору ЄС,
розвиток залізної дороги, згідно з
розвитком П'ятого транспортного
коридору ЄС, поступове покращен
ня умов судноплавства на річці Тиса,
розбудову річкових портів.
З метою підтримки переванта
жувальної діяльності, що розвива
лась протягом десятиріч, на тери
торії залізничного терміналу в зоні
"ЧопЗагонь" та створення системи
сучасної логістичної діяльності щодо
забезпечення високоякісними комп
лексними логістичними послугами, а
також в контексті вдосконалення
інфраструктури вздовж П'ятого
транспортного коридору ЄС,
найбільш ефективного використан
ня міжнародних можливостей регі
ону вдосконалення та зміцнення
транспортнологістичного потенціа
лу регіону ключовим заходом роз
витку прикордонної інфраструктури
двох сусідніх прикордонних регіонів
є скоординований розвиток логі
стичної зони Кішварда — Загонь
Чоп — Ужгород.
Створення єдиного для обох
прикордонних регіонів України та
Угорщини інформаційного та про
грамного забезпечення є необхідним
для населених пунктів логістичного
регіону, оскільки це дає можливість
невеликим логістичним компаніям
також брати участь в транспортно
експедиційній діяльності, сприяючи
цим самим інтенсивному розвитку
логістичних центрів. Головним зав
данням в цьому відношенні є побу
дова автомобільної магістралі, пере
ведення залізничного шляху П'ято
го транспортного коридору ЄС на
шлях Будапешт — Дебрецен —
Ніредьгаза — Загонь, забезпечення
водного шляху на р. Тиса і визначен
ня його міжнародним статусом, про
довження реконструкції залізнич
них та транспортних об'єктів.
Позитивним зрушенням є той
факт, що за підтримкою ЄС здійсне
но реконструкцію об'єктів вантаж
них зон та терміналів, завдяки цьо
му можливою є підтримка підпри
ємств, які надають послуги по скла
дуванню, пакуванню, переробці то
вару, тобто тих, які беруть участь у
логістичній діяльності, а також тран
спортним та залізничним товари
ствам.
Зміцнення транспортної інфра
структури прикордонних територій
Угорщини та України сприяє покра
щенню вже існуючих та побудові но
вих транспортних сполучень, особ
ливу увагу приділяючи розбудові
якісної швидкісної автомагістралі по
ходу П'ятого транспортного кори

www.economy.in.ua

дору ЄС, а також розвитку пунктів
перетину кордону та їх інфраструк
тури.
Основною метою розвитку при
кордонної інфраструктури є покра
щення економічного потенціалу ре
гіону. Це може бути досягнуто на
ступними шляхами: використовуючи
вигідне розташування регіону, роз
виток транспортних шляхів та обслу
говуючої інфраструктури транзит
ного руху, а з іншого боку — покра
щення економічної ситуації в регіоні
шляхом розвитку місцевої інфраст
руктури. Важливими заходами сто
совно ефективного підключення Ук
раїни до розвитку П'ятого транспор
тного коридору ЄС є розвиток авто
мобільної магістралі та залізничних
сполучень, відповідно до розвитку
П'ятого транспортного коридору
ЄС; розвиток інфраструктури вже
існуючих пунктів перетину кордону
та побудування нових КПП; посту
пове покращення умов судноплав
ства по р. Тиса, розвиток портів.
Розвиток транспортної інфраст
руктури включає і розвиток транс
портних шляхів, відповідно до роз
витку П'ятого транспортного кори
дору ЄС з метою подальшого роз
витку та поповнення сприятливого
інфраструктурного потенціалу ре
гіону, використовуючи переваги П'я
того транспортного коридору ЄС,
надаючи особливу увагу будуванню
швидкісної автомагістралі; зміцнен
ня сфери логістичних послуг регіо
ну як потенційної основи розвитку
регіону; розвитку транспортного
сполучення прикордонних територій
та їх логістичних послуг; покращен
ня досяжності вже працюючих та
запланованих КПП.
Характеризуючи нинішній стан
транспортних шляхів, можна сказа
ти, що серед них велика кількість за
недбаних, потребуючих реконст
рукції доріг. Майже всі автомобільні
шляхи мають асфальтове або бітум
не покриття, але їх стан ненайкра
щий, особливо це стосується доріг
другорядного значення. Завдяки
посиленому автомобільному руху,
через зменшення обсягів залізнич
ного транспортування прогнозуєть
ся подальше погіршення стану авто
доріг.
Таким чином, на перший план
висуваються розвиток прикордонної
дорожньої мережі, ремонт пошко
джених автодоріг, побудова швид
кісної автомагістралі, сполучених та
об'їздних доріг та розвиток тих
доріг, які сполучають пункти пере
тину кордону та основні автомагіст
ралі країн.
Розвиток транспортної інфраст
руктури включає і розвиток залізної

дороги, згідно з розвитком П'ятого
транспортного коридору ЄС з метою
подальшого розвитку та поповнення
сприятливого інфраструктурного
потенціалу регіону, використовуючи
переваги П'ятого транспортного ко
ридору, розвитоку прикордонного
транспортного сполучення та логі
стичних послуг, які стосуються ос
таннього, покращення досяжності
кордону через сполучення залізнич
них шляхів прикордонних територій
із вже існуючими переходами (спо
лучення другорядних залізничних
шляхів), підвищення приймальної та
перевантажувальної спроможності
залізниці (покращення якості та
ефективне використання оснащення
терміналів), збільшення кількості
пасажирських рейсів, підвищення
якості залізничних вокзалів, розви
ток інших економічних галузей.
Потенційні можливості існуючої
залізничної інфраструктури прикор
донних регіонів в декілька разів пе
ревищують фактичний рівень їх ви
користання на сьогоднішній день,
особливо це стосується Закарпаття.
На міжнародній лінії розташований
найбільший залізничний термінал
Центральної Європи, через який і
здійснюється транзит товарів у на
прямі Схід—Захід, і навпаки.
Згідно зі спільною концепцією
розвитку прикордонних регіонів Ук
раїни та Угорщини, розвиток транс
портної інфраструктури включає і
розвиток інфраструктури КПП та
створення нових пунктів перетину з
метою покращення соціальних та
економічних зв'язків через покра
щення умов перетину та пропускної
спроможності кордону. На держав
ному кордоні між Угорщиною та Ук
раїною велике значення приділяєть
ся модернізації міжнародного пун
кту "Тиса" [15]. Достатня кількість
пунктів переходу та їх пропускна
спроможність, наявність кращих по
слуг транзиту матиме велике значен
ня, адже за умов формування ново
го східного кордону ЄС відбуваєть
ся і конкуренція за транзитний рух.
Розвиток транспортної інфраст
руктури включає і поступове покра
щення умов судноплавства на річці
Тиса, розбудову річкових портів
відповідно до міжнародних стан
дартів з метою створення умов для
переправлення товарів водним
транспортом; включення річки Тиси
до межі міжнародного водного шля
ху. Створення річкових портів на
Тисі дасть можливість для переправ
лення товарів водним шляхом Тиса —
Дунай — Рейн. Таким чином, части
ну товарів, що перевозяться залізни
цею, можна буде переправляти де
шевше — по воді.
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