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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов інституціонального розвитку

інтеграційних процесів Держави, транскордонне співро�
бітництво є одним із основних намрямів їх реалізації.
Зокрема в контексті міжрегіональної взаємодії Украї�
ни та країн Європейського Союзу, важливе значення має
комплексний підхід до економічних, екологічних, куль�
турно�історичних та соціальних відносин. Оскільки при�
кордонні території характеризуються схожими ознака�
ми географічного розташування, природними умовами
та ресурсами, а значить, і певною мірою — виробничою
інфраструктурою, програми транскордонного співро�
бітництва є важливим інструментом покращення еконо�
мічних, інформаційних, природоохоронних, соціокуль�
турних зв'язків.

Разом з тим, слід зазначити про важливість еколо�
гічного фактору у програмах транскордонного розвит�
ку. Це пов'язано із забрудненням навколишнього при�
роднього середовища в наслідок діяльності виробницт�
ва, поводженням з їх відходами, веденням господарства,
транспортування товарів. Так, забруднюючі та шкідливі
речовини можуть переміщатися потоками атмосферно�
го повітря, опадами, поверхневими та грунтовими во�
дами, та іншими механічними шляхами (перевезенням
токсичних та інших небезпечних речовин) у міжрегіо�
нальних просторах.

У процесах реалізації транскордонного співробіт�
ництва, важливу роль відіграє державна підтримка, зок�
рема, законодавство України (норми і права, акти з реа�
лізації програм, регулювання і фінансової підтримки).
Окрім того, якщо правове середовище України щодо
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розвитку транскордонного співробітництва в основно�
му сформоване, то організаційно�економічні механіз�
ми взаємодії суб'єктів економічних відносин по обидва
боки кордону потребують значного удосконалення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи було дослідити стан інституційного

забезпечення та особливості функціонування ме�
ханізмів транскордонного співробітництва України, ви�
явити специфічні для України проблеми еколого�еко�
номічного характеру транскордонного співробітницт�
ва України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Правовою основою транскордонного співробітниц�

тва України є Закон України "Про транскордонне співро�
бітництво" (визначає мету та принципи державної пол�
ітики у цій сфері, повноваження суб'єктів, принципи та
форми державної підтримки та його фінансове забезпе�
чення), Європейська рамкова конвенція з транскордон�
ного співробітництва, та інші міжнародні договори.
Згідно з відповідним Законом [1], транскордонне співро�
бітництво — це спільні дії, спрямовані на встановлення і
поглиблення економічних, соціальних, науково�техніч�
них, екологічних, культурних та інших відносин між те�
риторіальними громадами, їх представницькими органа�
ми, місцевими органами виконавчої влади України, відпо�
відними органами влади інших держав у межах компе�
тенції, визначеної їх національним законодавством.

Суб'єктами транскордонного співробітництва є те�
риторіальні громади, їх представницькі органи, місцеві
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органи виконавчої влади України, що взаємодіють з те�
риторіальними громадами та відповідними органами
влади інших держав у межах своєї компетенції, встанов�
леної чинним законодавством та угодами про транскор�
донне співробітництво. В свою чергу, учасники транс�
кордонного співробітництва — юридичні та фізичні осо�
би, громадські організації, що беруть участь у транскор�
донному співробітництві.

Транскордонне співробітництво може здійснювати�
ся:

— у межах створеного єврорегіону;
— шляхом укладення угод про транскордонне спів�

робітництво в окремих сферах;
— шляхом встановлення та розвитку взаємовигід�

них контактів між суб'єктами транскордонного співро�
бітництва.

Інституційними передумовами транскордонного
співробітництва в сфері екології та охорони навколиш�
нього середовища є Конституція України (1996 р.), За�
кони України "Про транскордонне співробітництво
(2004 р.), "Про охорону навколишнього природного се�
редовища" (1991 р.), "Про інформацію" (1992 р.) та інші
закони, а також різні міжнародні конвенції: Конвенція
про транскордонне забруднення повітря на великі
віддалі (Женева, 1979 р.); Конвенція про контроль транс�
кордонних перевезень токсичних відходів та їх видален�
ня (Базель, Швейцарія, 1989 р.); Конвенція про транс�
кордонний вплив промислових аварій (Гельсінкі,
Фінляндія, 1992 р.); Конвенція про охорону та викорис�
тання транскордонних водотоків і міжнародних озер
(Гельсінкі, 1992 р.).

Значною мірою ефективність проектів транскордон�
ного співробітництва залежить від стану інституційної
бази в країні, яка визначає структуру координаційних
органів, сфери регулювання та можливості фінансово�
го забезпечення. Згідно Закону України "Про транс�
кордонне співробітництво" (від 24 червня 2004 р.,
№ 1861�IV) фінансування проектів транскордонного
співробітництва між Україною та країнами ЄС може
здійснюватись наступним чином:

— за рахунок коштів Державного бюджету Украї�
ни;

— спільне фінансування шляхом залучення міжна�
родної технічної допомоги;

— фінансування з місцевих бюджетів на відповідний
рік.

Не зважаючи на наявність системи державного
фінансування, слід зазначити про недосконалість існу�
ючих в Україні механізмів фінансування транскордон�
них програм, що пов'язана з тим, що система фінансу�
вання за рахунок коштів Державного бюджету України
практично не функціонує. Так, згідно з Постановою Ка�
бінету Міністрів України Про затвердження Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва
[2], у результаті недофінансування, завдання та заходи
державних програм не виконано в повному обсязі, зок�
рема залишилися не розв'язаними проблеми та не
здійсненими заходи Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на 2011—2015 рр.

Попри те, що великомасштабні інфраструктурні
проекти транскордонного співробітництва України на
2011—2015 рр. передбачали фінансову підтримку ЄС,
жодна відповідна стаття видатків для фінансування не
була закладена до Державного Бюджету України. Окрім
того, за результатами першого набору проектних заявок
Польша — Білорусь — Україна 2007—2013 рр., було за�
тверджено фінансування для 18 проектів польських за�
явників, і лише для 2 українських проектів. А це свідчить
про наявність фінансово�організаційних проблем роз�
витку транскордонного співробітництва в Україні, а
саме:

— недостатньо ефективна політика визначення пріо�
ритетів фінансування транскордонних програм та роз�
поділ коштів між її учасниками;

— у зв'язку з обмеженим фінансуванням, підтрим�
ка надається неінвестиційним проектам (розробка стра�
тегій розвитку, підготовка технічної документації, тех�
ніко�економічне обгрунтування та звітність з оцінки
впливу на навколишнє середовище);

— при розробці фінансових планів транскордонних
проектів не враховуються зміни валютного курсу, індекс
інфляції, що призводить до посилення відповідних ри�
зиків (валютних та інфляційних);

— специфікою більшості програм транскордонно�
го співробітництва є те, що заявники і партнери не мо�
жуть бути організаціями, діяльність яких спрямована на
отримання прибутку, що в свою чергу унеможливлює
співфінансування за рахунок приватних інвестицій;

— відсутня система моніторингу реалізації транс�
кордонних проектів на території (передбачає лише мо�
ніторинг реалізації програми в цілому). А це ускладнює
оцінку обсягів міжнародної фінансової допомоги в ре�
гіоні та можливість узгодження інтересів органів місце�
вого самоврядування і всіх функціонуючих донорських
організацій, що свідчить про неефективне поєднання і
використання всіх джерел регіональної фінансової си�
стеми.

Поряд із недосконалістю механізму спільного фі�
нансування проектів транскордонного співробітництва
ЄС та України, існує низка суто внутрішніх державних
проблем, які ускладнюють його розвиток. Зокрема, брак
власних фінансових ресурсів для реалізації проектів
транскордонного співробітництва, відсутність вітчизня�
них інструментів кредитування учасників, обмеженість
доступу місцевих бюджетів до ринку зовнішніх позик
як джерела часткового фінансування проектів транс�
кордонного співробітництва стримують їх соціально�
економічний розвиток та залучення ними фінансових
ресурсів для реалізації транскордонних проектів.
Відсутність системи моніторингу з боку регіональних
органів влади за реалізацією проектів міжнародних
фінансових структур на території України, у тому числі,
транскордонних, а також системи збору, обліку і веден�
ня транскордонної статистики унеможливлює здійснен�
ня оцінки рівня ефективності використання міжнарод�
ної фінансової допомоги. Функція моніторингу реалі�
зації програм належить до повноважень Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, яке не повною
мірою висвітлює інформацію щодо реалізації конкрет�
них проектів у регіонах.

Низька активність українських учасників у проце�
сах ТКС, особливо територіальних громад є гальмую�
чим фактором розвитку транскордонного співробітниц�
тва. Для порівняння, однією з вимог більшості програм
міжнародної технічної допомоги є співфінансування
проектів з місцевих бюджетів. Зокрема в програмах пе�
редбачається механізм співфінансування, який з боку
бенефіціара має складати не менше 10 % загальної вар�
тості проекту. Відсоток співфінансування розрахо�
вується на підставі внеску Співтовариства до спільної
оперативної програми, відповідно зі статтями 12, 13 і 14
Комісії (ЄС) № 897/2014 від 18 серпня 2014 р., що вста�
новлює особливі положення, що стосуються реалізації
програм транскордонного співробітництва, які фінан�
суються в рамках Регламенту (ЄС) № 232/2014 з Євро�
пейським парламентом і Радою про створення Євро�
пейського інструменту сусідства. А відсутність коштів,
призначених на державне співфінансування стримує
вагому частку підтримки з боку держав�членів програ�
ми. Так гальмується реалізація великих та малих пріо�
ритетних завдань соціо�культурного, економічного та
природоохоронного характеру. Важливе значення, за
таких умов, займають питання природоохоронного ха�
рактеру. Зокрема така тенденція не лише стримує по�
кращення умов навколишнього середовища прикордон�
ної теритторії, а й збільшує негативний антропогенний
вплив на нього внаслідок бездіяльності відповідних
структур.
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Таблиця 1. Частка фінансування заходів екологічного характеру програм
транскордонного співробітництва 2014—2016 рр.

Назва Програми 
Загальне 

фінансування,  
млн євро 

Фінансування заходів екологічного характеру

млн євро % 

Польща  — Білорусь  — Україна 175,8 44,2 25
Україна  — Словаччина —
Угорщина  — Румунія 

73,9 34 52

Україна — Румунія 60 31,3 30,2
Басейн Чорного моря 39,1 10 26,5

Починаючи з 2007 р. в Україні було затверджено та
реалізовано Державні програми розвитку транскордон�
ного співробітництва, зокрема на 2007—2010 рр. [3],
2011—2015 [4] та 2016—2020 [2] рр.

 Проте необхідного обсягу коштів на реалізацію заз�
начених проектів у державному бюджеті передбачено
не було. Джерелами фінансування проектів транскор�
донного співробітництва стали переважно ресурси
місцевих бюджетів і міжнародної технічної допомоги,
зокрема програм прикордонного співробітництва Євро�
пейського інструменту сусідства та партнерства на
2007—2013 рр., а також кошти державного бюджету, які
призначено для співфінансування великомасштабних
інфраструктурних проектів, схвалених у рамках Дер�
жавної програми розвитку транскордонного співробі�
тництва на 2011—2015 рр.

У 2011 р. Україна долучилася до реалізації Стратегії
Європейського Союзу для Дунайського регіону. Крім
того, для заохочення, підтримки та розвитку транскор�
донного співробітництва у 2012 р. Верховна Рада Украї�
ни ратифікувала Протокол № 3 до Європейської рам�
кової конвенції про транскордонне співробітництво між
територіальними общинами або властями стосовно об�
'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС). Для
забезпечення розвитку двосторонніх міжурядових до�
говорів України територіальними громадами, їх пред�
ставницькими органами, місцевими органами виконав�
чої влади укладено відповідно до компетенції додаткові
домовленості щодо транскордонного співробітництва,
добросусідства з відповідними органами сусідніх дер�
жав — членів Європейського Союзу, Молдови та Біло�
русії.

Оскільки стан навколишнього середовища є актуаль�
ним питанням і сучасною серйозною проблемою для
світової спільноти, важливе місце воно займає також і в
стратегічних цілях та завданнях транскордонних про�
грам. Розглядаються питання щодо вичення стану навко�
лишнього середовища, проблем природокористування,
антропогенного впливу та природоохороних заходів.

Програми передбачають підвищення рівня екологі�
чної свідомості серед населення території Програм.
Пріоритети екологічного характеру спрямовані на за�
побігання екологічним загрозам та покращення раціо�
нального економічного використання природних ре�
сурсів, розвиток відновлювальних засобів енергії та
енергозбереження, а також підвищення ефективності
прикордонної інфраструктури та процедур перетину
кордону, покращення безпеки на кордоні.

У прикордонних регіонах багато спільних цілей, до�
сягнення яких потребує застосування суб'єктами транс�
кордонного співробітництва сусідніх держав єдиного
підходу та узгоджених спільних дій, зокрема для запоб�
ігання паводкам, розвитку та функціонування транспор�
тної і енергетичної інфраструктури, захисту навколиш�
нього природного середовища та забезпечення безпеки.

Україною та Європейським Союзом узгоджено чоти�
ри нові програми прикордонного співробітництва, які дія�
тимуть у 2016—2020 рр. Зокрема йдеться про наступні
програми: "Україна — Польща — Білорусь" (175,8 млн
євро), "Україна — Словаччина — Угорщина — Румунія"
(73,9 млн євро), "Україна — Румунія" (60 млн євро) та "Ба�
сейн Чорного моря" (39,1 млн євро). Загальний обсяг
фінансування 350 млн євро для всіх країн�учасників.

У розробці програм з ук�
раїнської сторони бере
участь Урядовий офіс з пи�
тань європейської інтеграції
спільно з Міністерством еко�
номічного розвитку та
торгівлі, Міністерством
фінансів, Міністерством за�
кордонних справ.

Метою таких програм є
ефективне використання

внутрішніх факторів розвитку і підвищення рівня кон�
курентоспроможності прикордонних регіонів України
шляхом активізації та розвитку транскордонного спів�
робітництва.

Пріоритети та завдання визначаються за результа�
тами аналізу загальної політичної, економічної, соціаль�
ної та екологічної ситуації в сусідніх державах, а також
з урахуванням пріоритетів і спільних домовленостей,
визначених двосторонніми міжнародно�правовими ак�
тами щодо розвитку співробітництва.

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється у
межах коштів, передбачених у державному і місцевих
бюджетах на відповідний рік центральним і місцевим
органам виконавчої влади, відповідальним за виконан�
ня визначених Програмою заходів і проектів транскор�
донного співробітництва, а також за рахунок інших
джерел. Обсяг державної фінансової підтримки Про�
грами визначається щороку в межах коштів, передба�
чених Законом України про Державний бюджет Украї�
ни на відповідний рік.

Щоб з'ясувати місце та роль екологічних питань у
програмах транскордонного співробітництва, розгляне�
мо частку фінансування таких заходів (табл. 1).

1. Загальна сума фінансування Програми транскор�
донного співробітництва ЄІС Польща�Білорусь�Украї�
на 2014—2020 [5], що охоплює Львівську, Волинську, За�
карпатську, Рівненську, Тернопільську, Івано�Франкі�
вську області становить 175,8 млн євро.

Частка фінансування цілей, екологічного спряму�
вання, зокрема Тематична Ціль 8 "Спільні виклики у
сфері безпеки", що сприяє досягненню стратегічній меті
"В" — вирішення спільних проблем в галузі навколиш�
нього середовища, охорони здоров'я та безпеки, — ста�
новить 25 % (44,2 млн євро).

2. Програма транскордонного співробітництва Ру�
мунія — Україна 2014—2020 [6], охоплює 4 області Ук�
раїни (Закарпатська, Івано�Франківська, Одеська, Чер�
нівецька). Основні регіони охоплюють в цілому 100,860
км2, з яких 68,100 км2 представляють територію Украї�
ни. Внесок Європейського Союзу у програмі становить
60 мільйонів євро, в той час як країни�учасники повинні
забезпечити співфінансування не менше 6 мільйонів
євро.

Фінансування Тематичної цілі 8 " Загальні пробле�
ми в області безпеки і охорони", становить 31,3 млн євро,
і це 52 % від загальної суми.

3. Програма транскордонного співробітництва
Угорщина�Словаччина�Румунія�Україна 2014—2020 [7]
охоплює настіпні територіальні одиниці України: Закар�
патська, Івано�Франківська та Чернівецька. В цілому,
територія Програми охоплює понад 8 мільйонів жителів,
її площа становить майже 83,000 км2, українські регіо�
ни представляють майже половину відповідної території
(41,9%) з часткою населення 44,6%,

Загальне фінансування Програми становить 72 952 000
євро + 10% співфінансування. Зокрема, фінансування
Тематичної цілі 6 "Захист навколишнього середовища,
пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до
них", становить 14 018 526 євро (19,2 % від загального
фінансування), та Тематичної цілі 8 "Загальні пробле�
ми в області безпеки і охорони навколишнього природ�
ного середовища" �19 343 070 євро (26,5 % від загально�
го фінансування.
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4. Спільна Операційна Програма
Басейн Чорного моря 2014—2020 [8],
охоплює наступні територіальні оди�
ниці зі сторони України: Одеська, Ми�
колаївська, Херсонська, Запорізьська
області, а також Донецька область, Рес�
публіка Крим, Севастополь.

Загальний внесок ЄС: 49 млн євро
плюс національне співфінансування
(10%).

До стратегічної цілі B "Підтримка
координації у сфері охорони навколиш�
нього середовища та спільних дій зі
зменшення рівня морського забруднен�
ня в басейні Чорного моря" належать
наступні пріоритети:

— посилення спільного моніторин�
гу навколишнього середовища;

— сприяння спільним діям з підви�
щення обізнаності та зменшення річко�
вого та морського забруднення.

Загальна сума цих пріоритетів близь�
ко 10 млн євро, а це 24% від загального
фінансування програми.

З вищенаведеного, можна зробити висновок, що ча�
стка фінансування завдань екологічного характеру у
програмах транскордонного співробітництва становить
25—50%, вони займають чимале місце серед пріоритетів
програм, і є досить важливими, за реалізацією яких при�
значаються відповідні контролюючі органи. А отже, такі
цілі потребують обов'язкового виконання, відповідно —
фінансової підтримки.

ВИСНОВКИ
Аналіз інституційного забезпечення транскордон�

ного співробітництва свідчить про його характерний
розвиток. Однак стан його функціонування в Україні
потребує вдосконалення. Бездіяльна система інституц�
ійних структур призвела до замороження численних
проектів, зокрема і з поліпшення стану навколишнього
природного середовища, його охорони, зменшення
впливу надзвичайних ситуацій, їх попередженню та за�
побіганню. Така ситуація пов'язана з недостатнім кон�
тролем за виконанням конкретних заходів програм, а
також — із відсутністю фінансування таких. А це
свідчить про необхідність переформатування інститу�
ційного, організаційно та економічного його регулюван�
ня. Зокрема обгрунтована розробка принципів фінан�
сування природоохоронних заходів, розробка цільово�
го резервування фінансових потоків, попередній фінан�
совий аналіз та прогноз, оцінка ризиків сприятиме реа�
лізації програм транскордонного співробітництва.

Важливим моментом активізації еколого�економі�
чного транскордонного співробітництва є об'єднання
науководослідних, еколого�економічних та управлінсь�
ких структур як суміжних прикордонних територій, так
і інших регіонів з метою використання наявного потен�
ціалу. Відтак, екологізація транскордонного співробіт�
ництва матиме більший потенціал за умов взаємної по�
інформованості, відповідного озброєння новими знан�
нями і сучасним еколого�економічним мисленням.
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