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ВСТУП
Загострення проблем щодо відновлення відповідності

стратегії розвитку української економіки та сучасної еко-
номічної політики в державі, актуалізація питань із виз-
начення ключових пріоритетів і траєкторії подальшого по-
ступу України вимагають зміни й поєднання теоретичних
підходів для виявлення параметрів макроекономічної ди-
наміки, їх впливу на інші сторони життя українського сус-
пільства. При цьому вирішального значення набувають
обгрунтування можливостей регіонів до загальноеконо-
мічного прискорення й оновлення, реагування на зовнішні
виклики, нарощування і раціонального використання
власного стратегічного потенціалу в умовах зростаючої
невизначеності. В умовах обмеженості сировинних, ре-
сурсних та фінансових можливостей, що супроводжуєть-
ся кризовими явищами й зниженням рівня життєдіяль-
ності населення, поряд з пошуком внутрішніх джерел інве-
стування соціально-економічного розвитку постає зав-
дання посилення уваги до формування інвестиційно-інно-
ваційного характеру засад взаємодії на міждержавному
та міжрегіональному рівнях.

У цьому контексті важливим сегментом стає подаль-
ший розвиток транскордонного співробітництва з Євро-
пейським співтовариством. Значний стимулюючий потен-
ціал цього напряму співпраці несе в собі підписання полі-
тичної частини Угоди між Україною та Євросоюзом про
Асоціацію та зону вільної торгівлі.
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Транскордонне співробітництво належить до еконо-
мічних процесів, які інтенсивно розвиваються під дією
міжнародної економічної інтеграції. У зв'язку з розши-
ренням та поглибленням економічного співробітництва
країн-членів ЄС та України прикордонні регіони повинні
стати зонами контакту національних господарств, а їх
міжнародні проекти — точками росту економіки та со-
ціуму областей. З огляду на це, актуальним є визначення
ступеня відповідності між діяльністю України у сфері
транскордонного співробітництва та прагненням країни
набути членства в Євросоюзі.

Вагомий внесок у формування наукових засад управ-
ління регіонами країни, розробки та здійснення регіо-
нальної політики, виявлення особливостей державної
регіональної політики та політик регіонів, окреслення
їх суб'єктів та об'єктів зробили такі провідні науковці,
як Е.Б. Алаєв, О.І. Амоша, Г.В. Балабанов, П.Т. Бубенко,
З.С. Варналій, С.Г. Галуза, З.В. Герасимчук, А.П. Голіков,
Г.К. Губерна, С.А. Мельник, Н.А. Мікула, Ю.В. Наврузов,
В.К. Симоненко, Д.М. Стеченко, Г.Ф. Столбов, Л.Л. Та-
рангул, С.Г. Тяглов, М.Г. Чумаченко, Б.М. Штульберг,
М.Д. Янків та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Складні та комплексні завдання глобальної та євро-

пейської інтеграції української держави важко вирішити
без реалізації відповідних суспільних, технологічних,
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інституційних та економічних трансформацій, які стануть
гарантією цілеорієнтованого динамічного розвитку сус-
пільства, загалом. Аналіз діяльності українських учас-
ників транскордонного співробітництва засвідчує: ще не
виправдовуються сподівання, закладені в теоретичних об-
грунтуваннях, та не досягнуті передбачувані на початку
їх здійснення економічні ефекти. Тому проблеми, які ма-
ють місце в співробітництві регіонів потребують подаль-
ших науково-аналітичних розробок. Виходячи з наведе-
них методологічних засад, статтю присвячено розробці
практичних рекомендацій щодо економічного розвитку
регіонів на інноваційних засадах реалізації єврорегіональ-
ного співробітництва та способів управління ним.

РЕЗУЛЬТАТИ
Транскордонне співробітництво в Україні сьогодні

розглядається у двох площинах: як інструмент розвитку
прикордонних територій та як чинник реалізації її євроі-
нтеграційних прагнень. Таким чином, вже за визначенням,
транскордонна співпраця містить в собі додатковий ре-
сурсний потенціал стимулювання соціально-економічно-
го розвитку регіонів, надання йому рис сталості та орієн-
тація на підвищення якості життя населення.

При відносно нетривалому (починаючи з 1992 р.)
досвіді міжнародної інтеграції законодавство України
містить досить значний обсяг нормативно-правових актів,
які регламентують транскордонне співробітництво.

Важливим елементом міжнародної співпраці регіонів
України є залучення регіонів України на постійній основі
до діяльності європейських регіональних асоціацій, зок-
рема Асамблеї європейських регіонів, Ради європейських
муніципалітетів та регіонів, Конференції європейських за-
конодавчих асамблей, Асоціації європейських прикордон-
них регіонів, Конференції периферійних морських регі-
онів, Конференції президентів регіонів із законодавчими
повноваженнями, Європейської асоціації представників
місцевого самоврядування гірських регіонів та європейсь-
ких міст [1].

Одним із найбільш дієвих інструментів на шляху про-
сування до Європейського союзу на регіональному рівні
є створення та активна участь територіальних громад Ук-
раїни у єврорегіонах, де співпраця адміністративно-тери-
торіальних одиниць європейських держав здійснюється
відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транс-
кордонне співробітництво з метою об'єднання зусиль в
економічній сфері, розбудови соціальної, інформаційної
та виробничої інфраструктури, будівництва та модерні-
зації інфраструктури кордону, розвитку транспортної
мережі, наукової та культурної співпраці, охорони навко-
лишнього середовища.

Як уже зазначалося вище,засаднича діяльність євро-
регіонів спрямована головним чином на активізацію інве-
стиційної діяльності, взаємовигідне торговельно-еконо-
мічне співробітництво областей України та європейських
держав, які є членами єврорегіонів.

З метою оптимізації системи транскордонного співро-
бітництва сусідніх регіонів Румунії, Словаччини, Угорщи-
ни та України, які входять до складу Карпатського євро-
регіону, Інститутом транскордонного співробітництва
(м.Ужгород, Україна) разом партнерами-Інститутом
світової економіки та міжнародних відносин НАН Украї-
ни (м.Київ, Україна), Інститутом суспільних наук Сло-
вацької академії наук (м.Кошіце, Словацька республіка)
у період 1 жовтня 2010 р. по 1 жовтня 2012 р. проведено
аналіз проектів економічного спрямування, які здійсню-
валися на територіях єврорегіональної співпраці. У ході
дослідження застосовувалася методологія індексації та
моніторингу транскордонного співробітництва, розроб-
лена під егідою Баренціва Інституту (Норвегія) за участю
статистичних інституцій Польщі та Асоціації польських
гмін Єврорегіону "Балтика".

Експорт більшості регіонів сьогодні уже досить ди-
версифікований або переважно спрямований на ринок ЄС.
Наприклад, лише за рік (Січень — травень 2013-го до
відповідного періоду 2012 -го) частка Росії в українсько-
му експорті поменшала від 26,6 % до 23,7 %, тоді як до
ЄС, навпаки, піднялася від 24,5 % до 26,8 %.

Попри суттєві загрози для окремих вітчизняних ви-
робників, ускладнення українського експорту до Росії в

разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС та введення за-
хисних заходів Євразійським митним союзом, не за-
грожує економіці України катастрофічними наслідками.
За перші п'ять місяців 2013 року на експорт до Росії над-
ійшло лише 13 % продукції української металургії (на 1,37
млрд дол. США із 10,55 млрд дол. США усієї випущеної
за відповідний період), 14,7 % виробів хімії та нафтохімії
(відповідно 0,78 млрд дол. США та 5,3 млрд дол. США),
22% кондитерської промисловості (відповідно 0,16 млрд
дол. США та 0,74 млрд дол. США).

Значно сильніша залежність від російського ринку
збуту в українського машинобудування. Так, за січень-
травень 2013 року із виробленої на 5,4 млрд дол. США
продукції галузі до РФ її було експортовано на 2,3 млрд
дол. США (42,6 %). Водночас тут спостерігається значна
кооперація виробників двох країн, а Росія не має чим за-
містити на внутрішньому ринку відповідну продукцію з
України.

Крім того, помітна частина навіть сучасного, успад-
кованого від радянської доби, вітчизняного машинобуду-
вання конкурентоспроможна й на ринках розвинутих
країн. Про це, наприклад, свідчить помітний відсоток про-
дукції галузі в загальному українському експорті 2012 року
до таких держав, як Естонія (57,7 %), Норвегія (47,3 %),
Австралія (45,8 %), Угорщина (42,5 %), Латвія (35,4 %),
Німеччина (№; %), Велика Британія (30,1 %), Швейцарія
(20 %), Литва (19 %), США (17,1 %).

Здійснений дослідниками України та Польщі в рам-
ках вищезгаданого міжнародного проекту порівняльний
аналіз конкурентоспроможності прикордонних регіонів
України та зарубіжних країн, які реалізують програми
міжнародного співробітництва свідчить про наявність
надзвичайно глибоких і багатовимірних асиметрій місце-
вих економік по обидва боки кордонів. Це зокрема: аси-
метрія соціальних, технологічних і економічних потенці-
алів; асиметрія інформаційних ресурсів; асиметрія людсь-
кого і соціального капіталу; асиметрія інституційних пра-
вил, законів і процедур.

Ці асиметрії та відмінності потенціалів можуть пози-
тивно вплинути на економічне співробітництво та розви-
ток між підприємствами, некомерційними організаціями,
національними та регіональними економіками, генерую-
чи ефект взаємодоповнюваності економік. Асиметрії по-
тенціалів, ресурсів, капіталів і правил в економіці не-
обхідні для створення ефекту порівняльної вартості еко-
номічної і соціальної діяльності і для генерації ефекту
синергії економічного співробітництва і взаємовигідного
співробітництва для всіх сторін.

Аналіз обсягів зовнішньої торгівлі та взаємного інве-
стування областей України, пльщі, Словаччини, Угорщи-
ни та Румунії, які входять до складу єврорегіонів, із сум-
іжними країнами за 2009—2012 рр. [5] та групування євро-
регіонів за показником щільності економічних взаємозв-
'язків свідчать про недостатню ефективність єврорегіо-
нальної співпраці: два регіони мають низький показник
("Верхній Прут", "Нижній Дунай"), а решта (за виключен-
ням єврорегіону "Буг" у 2009 р.) — незначна. Помітні до-
даткові інвестиції по каналах єврорегіонального співро-
бітництва в регіони не залучаються, діяльність в межах
виділених груп євро регіонів не має окресленого економ-
ічного спрямування. [3]

Відзначимо водночас, що характерною ознакою для
таких єврорегіонів, як "Дніпро", "Слобожанщина", "Ярос-
лавна", "Донбас" і "Дністер" є відсутність у їх складі рег-
іонів країн-членів ЄС і, як наслідок, обмежені порівняно
з прикордонням Євросоюзу можливості залучення євро-
пейських коштів на реалізацію ЄРС [2].

Поряд з єврорегіонами важливим механізмом станов-
лення зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних
регіонах в умовах європейської інтеграції України слід
визнати створення різного роду преференційних еконо-
мічних режимів. Такі режими покликані сприяти активі-
зації регіонального розвитку прикордонних територій
нашої держави, у тому числі за рахунок поглиблення і ди-
версифікації зовнішньоекономічних зв'язків із прикор-
донними регіонами сусідніх держав Європи.

Основними преференційними економічними режима-
ми, які використовувалися в Україні з метою господарсь-
кого розвитку прикордонних регіонів та активізації їх
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зовнішньоекономічної діяльності, можна вважати ство-
рення спеціальних економічних зон і територій пріори-
тетного розвитку. Водночас у світовій практиці в цьому
контексті також активно використовуються безмитні
зони, транскордонні технопарки та бізнес-інкубатори,
елементи яких упродовж останніх двадцяти років знайш-
ли своє часткове застосування і в Україні.

Механізм дії преференційних режимів у транскордон-
них регіонах полягає у стимулюванні іноземного інвес-
тування, освоєння нових технологій та імпорту високо-
технологічного обладнання, що веде до розвитку транс-
кордонного бізнесу та диверсифікації транскордонних
ринків товарів і послуг.

Саме на територіях СЕЗ і ТПР, створених в українсь-
ко-угорсько-словацькому та українсько-польському
транскордонних регіонах (СЕЗ "Закарпаття", СЕЗ
"Яворів", СЕЗ "Курортополіс Трускавець", ТПР Волинсь-
кої області) було реалізовано низку інвестиційних про-
ектів із залученням потужних іноземних інвесторів: "Яд-
закі" (Японія), "Джебіл" (США), "Фольксваген-Єврокар"
(Німеччина), "Кроноспан" (Австрія), "Йоха" (Данія),
"Дельфін" (Франція), "Ріксос" (Туреччина), "Церсаніт" і
"Снєжка" (Польща) тощо, кожен з яких зробив суттєвий
внесок у розвиток зовнішньоекономічних зв'язків у ме-
жах відповідних транскордонних регіонів. Як наслідок,
відбувається активізація інвестиційного співробітництва
у межах транскордонного регіону, а також збільшують-
ся обсяги транскордонної торгівлі товарами і послугами.

Проведене науковцями Інституту регіональних до-
сліджень НАН України дослідження показує, що 90%
мешканців прикордонних територій Західної України
відвідують сусідні держави ЄС. Дві третини з них здійсню-
ють там закупівлю товарів. Половина цих товарів заку-
повується з метою подальшого здійснення торгівлі па ук-
раїнському ринку [6].

Ключовими ланками прикордонно-торговельного ме-
ханізму становлення та розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків транскордонного регіону є: формування торго-
вельно-посередницьких мереж у межах транскордонно-
го регіону, розвиток логістичних систем, орієнтованих на
обслуговування прикордонної торговельної діяльності, а
також спонтанний вплив на розвиток неформальних
інститутів розвитку транскордонного підприємництва та
еволюції транскордонних ринків.

Обсяги прикордонної торгівлі мають значний вплив
на платіжний баланс зовнішньої торгівлі держав і містять
у собі значні асиметрії. До прикладу, витрати українців у
прикордонній торгівлі з Польщею становили 2,9 млрд зло-
тих, поляків — 315 млн злотих. У той же час в 2011 р. екс-
порт товарів з Польщі в Україну склав 13,9 млрд злотих,
імпорт України до РП — 8,3 млрд злотих. Згідно з опиту-
ванням у 2012 р. витрати на придбання товарів у Польщі
українцями зросли і досягли близько 20% польського ек-
спорту до України [7].

Дієвим важелем зміцнення сусідських відносин та ре-
алізації спільних зусиль у напрямі розвитку торговель-
ної співпраці виступають єврорегіони. Наприклад, однією
з особливостей єврорегіону "Буг" є спрямування спільних
зусиль органів місцевої влади у Волинській області Ук-
раїни, Люблінському воєводстві Польщі та Брестської об-
ласті Білорусі на зростання інвестицій у пріоритетні на-
прями діяльності та збільшення прикордонних експорт-
но-імпортних операцій між державами в сфері АПК, ту-
ристичних послуг, інших напрямів прикордонної торгівлі.

Таким чином, єврорегіони відіграють особливу роль
у становленні та розвитку відповідних транскордонних
регіонів. З одного боку, характер їхнього функціонуван-
ня не дозволяє забезпечувати виконання всіх тих завдань,
що покладаються на єврорегіони в державах ЄС. Проте
єврорегіони, до складу яких входять прикордонні тери-
торії України, беруть на себе частину функцій з поглиб-
лення зовнішньоекономічної діяльності в межах відпові-
дних транскордонних регіонів, що дозволяє розглядати
їх як важливий елемент інституціоналізації зовнішньое-
кономічних зв'язків у цих транскордонних регіонах, у т.ч.
в умовах європейської інтеграції України.

Усе зазначене дозволяє стверджувати про об'єктив-
ну наявність передумов створення єврорегіонального ме-
ханізму становлення зовнішньоекономічних зв'язків у

транскордонних регіонах України, а також окреслити
сферу дії цього механізму в умовах європейської інтег-
рації нашої держави.

Законодавство України щодо транскордонного
співробітництва має прорахунки й неузгодженості з ра-
тифікованими міжнародними нормативними актами та
стандартами Європейського Союзу, а відповідно потре-
бує вдосконалення та внесення змін. Актуальність адап-
тації нашого законодавства до стандартів ЄС, усунення
існуючих асиметрій обумовлена як політикою євроінтег-
рації, так і тим, що транскордонне співробітництво відбу-
вається, в тому числі, з Польщею, Словаччиною, Угорщи-
ною, Румунією, Болгарією, тобто державами-членами
Європейського Союзу.

Руйнівною та дискредитуючою є відсутність передба-
чених у видаткових частинах бюджетів різних рівнів,
різних коштів, гарантованих українськими бенефіціара-
ми (як правило обласними Радами та обласними держав-
ними адміністраціями, іншими держінституціями) для до-
фінансування з української сторони обов'язкових часток
за спільними проектами з ЄС.

Наростаюча вага міжбюджетних трансфертів у за-
гальному обсязі доходів місцевих бюджетів (понад 50 %),
компетенційні протиріччя та неузгодженості між органа-
ми влади різних рівнів не дозволяють фінансувати на на-
лежному рівні транскордонні проекти за рахунок цього
джерела. І це при тому, що дані витрати носять в основ-
ному інвестиційний характер ("гроші приносять гроші").
Вивчення практики показує, що кошти здебільшого над-
ходять від іноземних партнерів [4].

Виходом із цієї ситуації могло б стати залучення орга-
нами місцевого самоврядування фінансових ресурсів шля-
хом запозичень. Відповідно до Бюджетного кодексу Ук-
раїни всі міські ради можуть здійснювати місцеві зовнішні
запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від
міжнародних фінансових організацій. Але законодавчо
ця процедура досить ускладнена насамперед тим, що
рішення про можливість здійснення запозичення, його
обсяг та умови здійснення, а також надання місцевих га-
рантій погоджуються із центральним органом виконав-
чої влади, який забезпечує формування державної бюд-
жетної політики, тобто Міністерством фінансів України.

Відсутність законодавчого підгрунтя для забезпечен-
ня здійснення органами місцевого самоврядування
зовнішніх запозичень має негативний вплив на залучення
ними фінансових ресурсів для реалізації транскордонних
проектів інфраструктурного розвитку. Це пов'язано перш
за все з неузгодженістю українських фіскальних методів
з аналогічними нормами ЄС та інших держав, що ство-
рює труднощі з переказом і використанням коштів у ме-
жах бюджету транскордонного проекту. Унаслідок цьо-
го досить часто приймається рішення про визначення го-
ловним бенефіціаром іншої сторони проекту, а не украї-
нської.

Нагальною необхідністю для розвитку транскордон-
ного співробітництва виступає розроблення належної за-
конодавчої бази щодо регламентації механізму фінансу-
вання проектів транскордонного співробітництва, що є не-
від'ємною складовою процесів їх упровадження та реалі-
зації. Відповідно до Державної програми розвитку транс-
кордонного співробітництва на 2011 — 2015 роки загаль-
на вартість великомасштабних інфраструктурі цих про-
ектів транскордонного співробітництва становить 55274,8
тис. євро, у тому числі грантова частина для України —
40372,9 тис. євро. Розмір фінансової участі України в ре-
алізації зазначених проектів орієнтовно становить 48305,8
тис. грн.

Має місце складна і негнучка система національного
відбору проектів євро- регіональної співпраці для надан-
ня державної фінансової підтримки.

Аналіз існуючої практики українськими дослідника-
ми свідчить, що передбачені законодавством та норматив-
но-правовими актами Кабінету Міністрів та Міністерства
економіки України процедури призводять до розтягуван-
ня розгляду проектів і програм на термін не менше 2-х
років, містять протиріччя в критеріях відбору та аргумен-
тації прийняття чи відхилення проектів (програм). Це не
сприяє розвитку єврорегіональної співпраці, може при-
зводити до втрати актуальності та інтересу з боку зару-
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біжних партнерів — учасників транскордонного співро-
бітництва.

Відзначається недостатня компетентність суб'єктів
транскордонного співробітництва України при підготовці
проектної документації та поданні конкурсних заявок для
отримання міжнародно-технічної допомоги в рамках
Європейських програм прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства і партнерства та
фінансування з бюджету України.

Поточний дефіцит правильно оформлених проектних
пропозицій заважає ефективному залученню коштів на
фінансування водного забезпечення міст, переробки
сміття, вдосконалення інфраструктури і таким чином об-
межує доступ територіальних громад і регіонів України
до іноземних інвестицій, зокрема з ЄС.

На тлі внутрішньополітичних протистоянь державою
не створювались сприятливі умови для зростання актив-
ності та кадрового потенціалу неурядових громадських
організацій, що не дозволяє сповна освоювати можливості
фінансування за програмами ЄС.

Розкриття потенціалу інвестиційно-інноваційної, зов-
нішньоекономічної складової євро регіональної співпраці
регіонів України в умовах імплементації Угоди з ЄС про
АЧ та ЗВТ + вимагає здійснювати ефективний менедж-
мент нових транскордонних проектів, які пропонуються
Україні країнами-сусідами.

ВИСНОВКИ
Таким чином, узагальнюючи результати проведених

досліджень, визнаємо, що стратегічним ресурсом цільо-
вої трансформації відносин в єврорегіональному співро-
бітництві регіонів є запровадження інноваційних форм
взаємодії державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та громадянського суспільства, імпле-
ментація технологій державно-приватного партнерства в
єврорегіональному співробітництві регіонів; ущільнення
зв'язків системи єврорегіональної співпраці. Локалізація
зусиль на цих домінантах активізує процеси покращення
якості життя населення, підвищення конкурентоспро-
можності регіонів, подолання регіональних диспропорцій
розвитку та полегшить реалізацію євроінтеграційних
прагнень держави.

Визначено, що перехід на новий рівень управління
транскордонними процесами, адаптація його до стан-
дартів Асоціації з ЄС, ЗВТ + та в перспективі з членством
України в Євросоюзі вимагає: переглянути та внесені
відповідні зміни до чинних нормативних актів України
на предмет їх узгодженості з ратифікованими міжнарод-
ними нормативними актами; впровадити інституційне за-
безпечення транскордонного співробітництва шляхом
розмежування функцій та раціоналізації повноважень
місцевих і центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування щодо транскордонного
співробітництва;  забезпечити галузеву професійну
підготовку працівників органів державної влади та місце-
вого самоврядування, заді я них у процесах транскор-
донного співробітництва; розробити дійовий механізм і
чіткий порядок дій щодо державної підтримки фінансу-
вання транскордонних проектів; спростити механізм
конкурсного відбору транскордонних проектів та опти-
мізувати терміни їх розгляду; удосконалити систему от-
римання запозичень і міжнародної допомоги для фінан-
сування транскордонних проектів органами місцевого
самоврядування; вдосконалення національної системи
моніторингу та оцінки реалізованих міжнародних про-
ектів, шляхом забезпечення регулярного, всебічного та
доступного для громадськості висвітлення результатів
реалізації цих проектів.

При цьому формування нової політики транскордон-
ного та єврорегіонального співробітництва передбачає ре-
алізацію низки заходів щодо синхронної модернізації
інструментів управління регіональним розвитком в Ук-
раїні, а саме: оновлення стратегічних засад державної
регіональної політики та політики транскордонного
співробітництва, розроблення та ухвалення Державної
стратегії регіонального розвитку та Державної програ-
ми розвитку транскордонного співробітництва на період
до 2020 р.; завершення формування інституційно-право-
вого середовища реалізації державної регіональної по-

літики; розвиток мережі інституцій підтримки регіональ-
ного розвитку та транскордонної співпраці, зокрема євро-
регіонів, агентств регіонального розвитку, ресурсних
центрів громад; налагодження ефективного транскордон-
ного та міжрегіонального співробітництва та розвиток
сучасних форм економічної інтеграції; подальше рефор-
мування бюджетно-податкового регулювання розвитку
транскордонного співробітництва; послідовне та прозо-
ре вирішення низки визначальних для економіки євроре-
гіонів питань макроекономіки, інвестиційної політики.
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