
8

ÅKÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ-XXI 1-2(1)’2013

Постановка проблеми. В умовах лібералізації еконо-
мічних відносин та відкритості національних економік ок-
ремі регіони країни все частіше виступають у ролі віднос-
но самостійних суб’єктів на міжнародній арені. Це дає
змогу територіальним органам влади швидше та ефек-
тивніше вирішувати наявні соціально-економічні проблеми
без безпосереднього втручання органів центральної вла-
ди країни, вступати в різноманітні (економічні, культурні та
ін.) відносини із регіонами інших країн шляхом укладання
двосторонніх (чи навіть багатосторонніх) договорів, утво-
рювати союзи, об’єднання, наддержавні утворення, фор-
мувати певні інституційні структури тощо.

З огляду на прагнення України інтегруватися в євро-
пейське співтовариство досвід використання окремих інс-
трументів транскордонного співробітництва, спрямованих
на підвищення ефективності регіонального розвитку, що
здійснюється на його теренах протягом багатьох років, є
досить важливим для нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні ас-
пекти, пов’язані зі створенням та функціонуванням транс-
кордонних утворень, зокрема за участю України, розг-
лянуто в наукових працях вітчизняних (В. Гордієнко,
М. Долішній, Д. Лук’яненко, Н. Мікула, О. Соскін, В. Чужи-
ков та ін.) та закордонних (Дж. Андерсон (J. Anderson),
Б. Гупер (B. Hooper), О. Крамщ (O. Kramsch), Л. О’Доуд
(L. O’Dowd), М. Перкман (M. Perkman), Т. Уілсон (T. Wilson)
учених. Водночас, у науковій літературі недостатньо уваги
приділяється аналізу недоліків і причин неефективного
використання потенціалу транскордонного співробітниц-
тва українськими регіонами. 

Метою статті є висвітлення позитивного досвіду
транскордонного співробітництва в деяких європейських
країнах, оцінка результативності участі України у
транскордонних проектах, виявлення наявних організа-
ційно-економічних проблем та обґрунтування напрямів
удосконалення державної політики транскордонного спів-
робітництва з метою підвищення ефективності його впли-
ву на регіональний економічний розвиток. 

Основні результати дослідження. Транскордонне
співробітництво належить до пріоритетних напрямів су-
часної політики Європейського Союзу. Воно розгля-
дається як інструмент прискорення темпів економічного
розвитку периферійних районів з метою поступового по-
долання їх відставання від більш розвинутих територій, а
також отримання додаткових переваг від міжнародної
співпраці в рамках особливих інституційних міжнародних
утворень (O. Kramsch, B. Hooper [1]). Їх функціонування
спрямоване на вирішення низки важливих завдань, а са-
ме: розв’язання практичних проблем життєдіяльності те-
риторіальних громад, що постійно виникають; розвиток
співробітництва між регіональними владами суміжних
країн; розширення контактів в економічній, соціальній,
культурній та інших сферах (M. Perkman [2]).

Перевагою діяльності більшості єврорегіонів у Західній
Європі є їх орієнтація на конкретні, так би мовити цільові
результати. Наприклад, для обслуговування прикордон-
них областей Франції, Німеччини і Швейцарії було побудо-
вано міжнародне літовище. Єврорегіональна співпраця
між прикордонними територіями Франції, Бельгії та Люк-
сембурга дозволила покращити економічну ситуацію після
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встановлених обмежень виробництва сталі на металур-
гійних підприємствах. Транскордонне співробітництво
Іспанії і Португалії спрямоване на покращання розвитку
сільських територій, де обсяги ВВП на душу населення бу-
ли значно нижчими за середні показники по країнах. Голо-
вною метою єврорегіону за участю Франції та Іспанії стала
побудова тунелю, який мав поліпшити транспортне сполу-
чення між цими країнами [3]. У цілому, як справедливо за-
значають дослідники, головним імперативом діяльності
єврорегіонів у Західній Європі є економічні питання за та-
кими пріоритетними напрямами, як створення інтегрова-
них транскордонних регіонів і відповідної інфраструктури,
розвиток сільських територій, охорона довкілля, співробіт-
ництво у сфері підготовки кадрів тощо (J.Anderson [4]).

Україна, маючи у своєму складі 19 областей, що межу-
ють з іншими країнами, бере доволі активну учать у ство-
ренні єврорегіонів. Нині повноправними суб’єктами 10
єврорегіонів є 15 областей України та АР Крим (табл. 1).
Наразі до участі у транскордонному співробітництві у
формі єврорегіонів не залучено лише три області –
Київська, Житомирська, Рівненська, які розташовані на
півночі країни і мають спільний кордон із Республікою
Білорусь. У найближчій перспективі планується створення
ще декількох єврорегіонів, зокрема «Сян» (до його складу
очікується входження Львівської області й Підкарпатсько-
го воєводства Польщі) та «Азов-Меотида» (Донецька об-
ласть і Ростовська область Росії). 

Більше половини єврорегіонів, куди входять українські
території, або наближаються до десятої річниці від часу
створення, або вже перетнули цей рубіж, а Карпатський
єврорегіон у цьому році відзначатиме своє 20-ліття. Це дає
всі підстави для відповідної оцінки їх діяльності й впливу
на регіональний соціально-економічний розвиток, а також
здійснення певних узагальнень. 

Основними сферами співробітництва, відповідно до
укладених угод щодо створення єврорегіонів за участю
українських суб’єктів, є розвиток економічного співробіт-
ництва, активізація інвестиційної діяльності, впроваджен-
ня інновацій, здійснення заходів, спрямованих на підви-
щення рівня життя населення, співробітництво у сферах
науки, культури, туризму, охорони навколишнього природ-
ного середовища, запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, гармонізацію законодавства, усунення пере-
шкод для контактів як населення, так і суб’єктів підпри-
ємницької діяльності. 

Однак час, що минув, засвідчив: у регіонах України, які
входять до складу єврорегіонів, кардинального покращен-
ня ситуації в окремих сферах соціально-економічного роз-
витку та у цілому поки що не відбулося. Це спонукає до
з’ясування причин такого становища і пошуку варіантів
підвищення результативності від транскордонного спів-
робітництва для вітчизняних регіонів.

Перш за все, привертає до себе увагу та обставина, що
на відміну від західноєвропейських головними суб’єкта-
ми – учасниками єврорегіону з української сторони висту-
пає щонайменше ціла адміністративна область України
або навіть декілька областей одночасно. Наприклад,
учасниками Карпатського єврорегіону є одразу чотири
західні області країни – Закарпатська, Івано-Франківська,
Львівська та Чернівецька; єврорегіону «Верхній Прут» –
Івано-Франківська і Чернівецька області; єврорегіону
«Донбас» – Донецька та Луганська області. Лише в одному
єврорегіоні («Буг») учасниками з української сторони є
суб’єкти рівня, нижчого за обласний, – це Жовківський,
Сокальський райони Львівської області (але при цьому во-
ни беруть участь у цьому утворенні на правах асоційова-
них членів). Отже, з боку нашої держави чітко простежує-
ться суто адміністративний, схожий на гігантоманію, підхід

до створення єврорегіонів. 
У зв’язку з цим для України

може бути цікавим та корисним
досвід сусідньої Польщі щодо
створення невеликих за тери-
торією єврорегіонів із чи-
сельністю населення до 1 млн.
мешканців (крім єврорегіону
«Найсе-Ниса-Ніса» – 1,6 млн.).
Мета цих єврорегіонів полягає у
розв’язанні конкретних про-
блем територій найнижчого
рівня в регіональній ієрархії –
сільських населених пунктів,
окремих невеликих міст, частин
районів (табл. 2).

Іншою характерною особ-
ливістю створення єврорегіонів
за участю України є дуже ши-
рокі й занадто узагальнені цілі,
які співставні із цілями загаль-
нодержавної регіональної полі-
тики та потребують обсягу
коштів, що значно перевищу-
ють можливості відповідних
регіональних бюджетів. На
фоні участі ряду областей од-
ночасно в декількох єврорегіо-
нах це, з одного боку, «розми-
ває» визначені пріоритети, а з
другого – ускладнює процес ко-
ординації діяльності суб’єктів
господарювання в межах вели-
чезної території єврорегіону, її
узгодження із визначеною за-
гальною стратегією розвитку
області та фінансування запла-
нованих заходів. Як наслідок,
процес функціонування євро-
регіонів набув формального,

Таблиця 1
Перелік єврорегіонів, створених за участю українських регіонів

Джерело: Складено автором за даними Інтернет-сайтів відповідних єврорегіонів
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переважно представницько-інформаційного, орієнтовано-
го на далеку перспективу характеру, без упровадження
вагомих інвестиційних та інноваційних проектів, про що
свідчать відповідні інформаційно-аналітичні матеріали про
діяльність єврорегіонів за участю України, розміщені на
сайті Мінрегіону України [6]. У переліку здійснених заходів
у розрізі окремих єврорегіонів в основному зазначаються:
підготовка перспективних стратегічних документів щодо
діяльності єврорегіонів, проведені конференції, семінари,
форуми, круглі столи, представницькі заходи, заходи з
інформаційної та методологічної підтримки суб’єктів
транскордонного співробітництва тощо. 

Для порівняння наведемо лише деякі заходи, передба-
чені в програмах діяльності невеликих єврорегіонів за уча-
стю Польщі (табл. 2): відкриття контрольно-пропускних
пунктів, розвиток технічної інфраструктури на прикордон-
них територіях, передовсім доріг, прокладка велоси-
педних доріжок, профілактика злочинності, надання
взаємодопомоги у випадку катастрофи чи стихійного ли-
ха, поліпшення стану довкілля та інші заходи, спрямовані
на вирішення місцевих проблем і міжрегіонального вирів-
нювання рівнів розвитку. 

Поглиблення та ефективний розвиток транскордонно-
го співробітництва у формі єврорегіонів в Україні стри-
мується через низку причин, головними серед яких є: 
• неузгодженість транскордонних ініціатив із загальною

стратегією соціально-економічного розвитку як окремих
регіонів, так і країни загалом;

• відсутність належного досвіду узгодження та плануван-
ня спільної діяльності в рамках транскордонного спів-
робітництва з іншими країнами, різне бачення способів
подолання наявних проблем;

• слабке правове забезпечення здійснення транскордон-
ної діяльності, зокрема відсутність чіткого розподілу

компетенцій між центральними і місцевими органами
державної влади в зазначеній сфері; 

• значні відмінності в законодавстві між країнами – по-
тенційними та реальними учасниками транскордонного
співробітництва та в рівнях соціально-економічного роз-
витку територій, що входять до складу єврорегіону;

• низький рівень розвитку прикордонної інфраструктури –
відповідного оснащення пунктів перетину державного
кордону, автошляхів, сервісних закладів, сфери обслу-
говування;

• обмеженість фінансових ресурсів та невизначеність
джерел для реалізації спільних міждержавних заходів. 

Недоліки транскордонного співробітництва України в
рамках єврорегіонів потребують концентрації зусиль цент-
ральних і місцевих органів державної влади на вирішенні
таких завдань:

1) здійснення корекції державної стратегії транскор-
донного співробітництва в напрямі створення й підтримки
невеликих за розмірами єврорегіонів задля розв’язання
конкретних проблем, що існують на рівні місцевого само-
врядування;

2) надання повноважень органам місцевого самовря-
дування у визначенні пріоритетів і прийнятті рішень щодо
транскордонного співробітництва на власних територіях,
розроблення методичного й організаційного забезпечення
механізму його узгодження із загальною стратегією роз-
витку регіону;

3) визначення та законодавче закріплення джерел фі-
нансового забезпечення реалізації заходів із транскордон-
ного співробітництва;

4) узгодження норм українського законодавства, що
регулюють різні аспекти транскордонного співробітниц-
тва, насамперед у сфері економічної діяльності, із від-
повідними положеннями законодавчих актів країн-

партнерів;
5) розроблення методичного і статис-

тичного інструментарію для моніторингу та
аналізу результативності й впливу функціо-
нування єврорегіону на покращення показ-
ників соціально-економічного розвитку і
зростання конкурентоспроможності відпо-
відних територій;

6) надання державних преференцій
учасникам єврорегіону в разі впроваджен-
ня великомасштабних інвестиційних та
інноваційних проектів, що забезпечують
розв’язання важливих соціально-економіч-
них проблем і підвищення рівня життя насе-
лення в регіоні.

Останніми роками виникла та активно
втілюється у життя ще одна форма транс-
кордонного співробітництва, на яку Україні
доцільно звернути увагу через відсутність
очевидних результатів від участі в євро-
регіонах, – це так звані Європейські угрупу-
вання територіального співробітництва
(European Grouping of Territorial Cooperation).
Правовою основою їх діяльності стало
прийняття у липні 2006 р. у Страсбурзі Рег-
ламенту Європейського Парламенту та Ра-
ди Європейського Союзу (набув чинності
01.08. 2007 р.) [7], яким передбачено задля
усунення перешкод на шляху міжнародного
співробітництва заснування нового інстру-
менту співробітництва – Європейських угру-
пувань територіального співробітництва
(ЄУТС).

Метою діяльності зазначених угрупу-
вань, відповідно до ст. 1 Регламенту, є
сприяння і стимулювання прикордонного,
транснаціонального та/або міжрегіональ-
ного співробітництва для зміцнення еко-
номічної та соціальної згуртованості. ЄУТС
можуть діяти в цілях або реалізації тери-

ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ ÒÀ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÌ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎÌ

Таблиця 2
Загальна характеристика деяких невеликих єврорегіонів,

створених за участю Республіки Польща

Джерело: Складено автором за даними [5] 

* Кількість адміністративно-територіальних одиниць.
** Дані по регіонах, що підписали угоду про участь у єврорегіоні. Фактична кількість регіонів-
учасників є більшою.
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торіальних програм співробітництва і проектів, що фінан-
суються спільно із Співтовариством, або виконання за-
ходів із територіального співробітництва, які здійснюють-
ся тільки за ініціативи держав-членів та їх регіональних і
місцевих органів влади із фінансовим внеском Співтова-
риства чи без нього. Після підписання відповідного про-
токолу [8] Україна отримала офіційне право брати участь
у Європейських угрупуваннях територіального співробіт-
ництва.

ЄУТС притаманний ряд особливостей, які вигідно
вирізняють їх від єврорегіонів. По-перше, вони мають ста-
тус юридичної особи, розглядаються як суб’єкт держави,
у якій розташовано зареєстрований офіс такого угрупу-
вання, та наділяються в кожній державі найбільш широ-
кою правоздатністю, що надається юридичним особам
відповідно до її національного законодавства. Це, зокре-
ма, дає право придбавати рухоме і нерухоме майно, розпо-
ряджатися ним, наймати персонал, виступати стороною в
судовому процесі. По-друге, до складу ЄУТС можуть вхо-
дити не тільки держави, а й регіональні та місцеві органи
влади, органи публічного права, а також асоціації, що
складаються із цих органів. По-третє, ЄУТС, відповідно до
ст. 11 Регламенту, повинні мати власний бюджет та
публікувати щорічні звіти. По-четверте, для ЄУТС існує
чітко визначена сфера компетенції – реалізація те-
риторіальних програм співробітництва і проектів, які
фінансуються спільно із Співтовариством через Євро-
пейський фонд регіонального розвитку, Європейський со-
ціальний фонд та/або Фонд згуртування. Окреслено й
рівні, на яких може здійснюватися співробітництво в рам-
ках ЄУТС, – прикордонний, транснаціональний та/або між-
регіональний. 

Нині на території ряду країн Європи вже створено та
функціонує декілька ЄУТС. Першим ЄУТС (його діяльність
розпочато в січні 2008 року) вважається Єврометрополь
Ліль-Котрійк-Турнай, який об’єднує регіони Франції та
Бельгії. Окрім того, функціонують: ЄУТС Євросідад Ша-
вес-Верін (до нього входять регіони Іспанії і Португалії) та
ЄУТС Унр-Тиса-Тур-Слана (Горнад, Будва, Шінва), що
об’єднує регіони Угорщини, Словаччини і Румунії. Останнє
угрупування знаходиться в безпосередній близькості до
кордонів України, яка, підписавши згадуваний вище Про-
токол № 3 до Європейської рамкової конвенції про транс-
кордонне співробітництво, уже найближчим часом має
перспективи офіційно приєднатися до нього. Дотепер на-
ша країна брала участь у засіданнях асамблеї цього угру-
пування як слухач. 

Висновки. Врахування і використання Україною пози-
тивного досвіду створення й функціонування єврорегіонів
та європейських угрупувань територіального співробіт-
ництва, а також здійснення певної корекції державної
політики транскордонного співробітництва в межах запро-
понованих вище напрямів сприятимуть активізації про-
цесів економічного розвитку на регіональному рівні та ста-

новленню розвинутих ринкових відносин, дозволять
підвищити конкурентоспроможність окремих регіонів на
зовнішніх ринках, покращити умови і рівень життя насе-
лення, прискорити процес інтеграції нашої країни в євро-
пейське співтовариство.
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