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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Суперечливі наслідки інтенсифікації процесів 

економічної інтеграції та глобалізації проявляються у посиленні міжнародної 

конкуренції, швидкому розповсюдженні наслідків економічних і фінансових 

криз, зростанні ризиків підприємницької діяльності в нестабільних умовах 

міжнародного бізнес-середовища, що приводить до таких негативних 

тенденцій в розвитку світової економіки, як нестабільність, втрата стійкості, 

поглиблення нерівномірності економічного розвитку країн світу. За таких 

умов актуалізується проблема пошуку нових і розвитку існуючих форм 

міжнародних економічних відносин. Однією з дієвих форм забезпечення 

стійкості міжнародних економічних відносин є регіоналізація, і один з її 

видів – транскордонне економічне співробітництво. Саме останнє, на відміну 

від інших форм економічного співробітництва, здатне забезпечити таку 

якісну ознаку, як стійкість, нівелює роль політичного і культурного факторів 

у розвитку взаємовідносин між країнами, полегшує формування міжнародної 

ринкової інфраструктури тощо. 

Особливої актуальності підвищення ефективності транскордонного 

співробітництва (ТКС) набуває за умов реалізації Угоди про асоціацію між 

Європейським Союзом (ЄС) і Україною. Статтями Угоди забезпечується 

підтримка та посилення залучення місцевих органів влади до 

транскордонного співробітництва, продовження розробки відповідної 

законодавчої бази, зміцнення транскордонних економічних зв’язків та 

ділового партнерства. 

У сучасній науковій літературі проблемам дослідження 

транскордонного співробітництва присвячено ряд кандидатських і 

докторських дисертацій, монографій, наукових статей, причому воно 

розглядається представниками різних галузей знань, – таких, як економічна 

теорія, розміщення продуктивних сил, регіональна економіка, міжнародні 

економічні відносини. 
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Серед іноземних науковців слід зазначити праці таких вчених, як Ф. 

Шуман, Є. Кітовський, Т. Комарницький, В. Шекелі, В. Гудак, А. Хаазе, Дж. 

Андерсен, Р. Гуо, Г. Думитреску. Серед українських вчених, які в різні роки 

досліджували питання транскордонного співробітництва, значний внесок в їх 

розв’язання внесли В. Будкін, А. Філіпенко, О. Шнирков, В. Андрійчук, Л. 

Кістерський, В. Мальський, М. Долішній, Є. Кіш, П. Луцишин, А. Мельник, 

А. Мокій, А. Передерій, І. Журба, Д. Русак, С. Писаренко, О. Топчієв, Н. 

Мікула, О. Тонких, О. Альоша, П. Бєлєнький, І. Бураковський, С. Пирожков, 

О. Чмир, В. Мікловда, О. Урбан, З. Буречка, У. Улько, В. Ткаченко, З. 

Бройде, О. Вишняков, А. Балян, О. Оксаніч, М. Паламарчук, В. Пила, Є. Сич.  

У роботах цих та інших вчених розкривається суть транскордонного 

співробітництва з позицій різних аспектів економічних наук; досліджуються 

такі нові форми транскордонного співробітництва, як єврорегіони, 

міжнародні кластери, промислові зони, а також характеризуються їх 

традиційні форми. У них аналізується досвід країн Західної Європи по 

формуванню і розвитку форм транскордонного співробітництва, а також 

практика їх функціонування в Україні. Разом з тим, теорія та практика 

транскордонного співробітництва потребує подальшого розвитку. Зокрема 

нагальним є удосконалення визначення сутності міжнародного 

транскордонного співробітництва, поглиблений аналіз системи соціально-

економічних інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва, їх 

протиріч та механізмів узгодження; актуальною проблемою залишається 

розробка механізму функціонування та моделі формування транскордонного 

співробітництва і обґрунтування рекомендацій з його розвитку в одній з 

найбільш перспективних областей України, а саме в Одеській області. 

Все це і зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та 

структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського 
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національного університету імені І. І. Мечникова в межах комплексної 

держбюджетної теми № 231 «Дослідження формування інституціональних 

структур в умовах ринкової трансформації» (НДР 0112U002908, 2012 – 2016 

рр.). Особистий внесок автора полягає в розробці механізму функціонування 

міжнародного транскордонного співробітництва та практичних рекомендацій 

щодо його формування в Україні в умовах реалізації Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

поглибленні теоретичних підходів та розробці практичних рекомендацій 

щодо формування ефективного механізму транскордонного економічного 

співробітництва України з країнами-членами ЄС за умов економічної 

асоціації для забезпечення стійкості української економіки і ефективного 

входження в світові інтеграційні процеси. 

Для реалізації даної мети поставлені наступні завдання: 

– узагальнити теоретичні підходи до сутності транскордонного 

економічного співробітництва між країнами; 

– удосконалити визначення категорії «транскордонне 

співробітництво країн»; 

– визначити цілі та форми транскордонного співробітництва країн; 

– розкрити систему соціально-економічних інтересів суб’єктів 

міжнародного транскордонного співробітництва та їх протиріччя; 

– визначити механізми функціонування транскордонного 

співробітництва за умов економічної асоціації з Європейським Союзом; 

– виявити ризики, бар’єри та перешкоди в реалізації транскордонного 

економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС; 

– розробити модель формування міжнародного транскордонного 

співробітництва; 

– запропонувати напрями розвитку транскордонного співробітництва 

Одеської області з країнами-членами ЄС. 
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Об’єктом дослідження є процеси формування і розвитку 

транскордонного економічного співробітництва України з країнами-членами 

ЄС. 

 Предметом дослідження є механізм ефективного функціонування 

транскордонного економічного співробітництва України з країнами-членами 

ЄС за умов економічної асоціації (на прикладі Одеської області). 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

історико-логічний та системний підходи до аналізу економічних явищ і 

процесів у міжнародному середовищі. У першому розділі дисертації були 

використані методи порівняльного й системного аналізу та синтезу, наукових 

узагальнень; історичний метод застосовано при дослідженні сутності 

категорії «транскордонне співробітництво країн»; методи індукції і дедукції 

стали основою для проведення досліджень системи соціально-економічних 

інтересів суб’єктів міжнародного транскордонного співробітництва та їх 

протиріччя. У другому розділі застосовані методи єдності історичного і 

логічного при дослідженні цілей та форм транскордонного співробітництва 

країн-членів ЄС; методи моделювання та системного підходу використано 

для розробки моделі формування міжнародного транскордонного 

співробітництва. У третьому розділі метод ринкових досліджень 

використаний для визначення і аналізу ризиків, бар’єрів та перешкод в 

реалізації транскордонного економічного співробітництва України з 

країнами-членами ЄС (на прикладі Одеської області), що дало можливість 

визначити напрями розвитку транскордонного співробітництва Одеської 

області з країнами-членами ЄС. 

Теоретичною та статистичною основою дисертації є наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних учених, дані Державної служби статистики 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Національного банку України, Головного управління статистики Одеської 

області, офіційні матеріали Європейського Союзу та дані, зібрані під час 

проведення опитування керівників підприємств Одеси та Одеської області.  
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Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

отримані нові обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують науково-

прикладне завдання щодо формування ефективного механізму 

транскордонного економічного співробітництва України з країнами-членами 

ЄС в умовах реалізації Угоди про асоціацію.  

Найбільш вагомі наукові результати, що характеризують наукову 

новизну й особистий внесок автора, полягають у наступному: 

вперше: 

– запропонована поетапна модель формування транскордонного 

економічного співробітництва України з країнами-членами ЄС, яка включає: 

визначення соціально-економічних інтересів суб’єктів співробітництва; 

діагностику спільних проблем та можливостей; визначення цілей; оцінку 

загального і часткового потенціалів транскордонних територій кожної 

країни, що межують з Україною (природно-ресурсного, інвестиційного, 

економічного, трудового, науково-технічного), та порівняльний аналіз їх 

сильних та слабких сторін; визначення пріоритетних напрямів і стратегій 

співробітництва; визначення форм транскордонного співробітництва; 

виявлення ризиків; розробку конкретних програм і проектів співробітництва, 

що є основою ефективного управління даним процесом на всіх етапах його 

формування, виявлення слабких ланок, оперативне корегування та оцінка 

результатів.  

удосконалено: 

– визначення категорії «транскордонне співробітництво», яке 

розглядається як багаторівнева система міжнародних регіональних 

економічних відносин між суб’єктами співробітництва двох або більше країн, 

що мають спільні кордони, з приводу розробки пріоритетних напрямів, 

програм і проектів співробітництва на основі оцінки загального потенціалу 

транскордонних територій; виявлення сильних і слабких сторін та ризиків 

для реалізації економічних інтересів всіх суб’єктів співробітництва, 

оформлених відповідними міжнародними угодами, які не суперечать чинним 
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законодавствам країн, що, на відміну від існуючих визначень, розкриває не 

лише суть, а і зміст даного процесу, а також його кінцеву мету, що є 

методологічною основою розробки сучасної концепції ТКС і визначення 

його кінцевого результату – реалізованих економічних інтересів його 

учасників;  

– трактування поняття механізму транскордонного співробітництва, 

який включає національну та міжнародну нормативно-правову базу; 

міждержавні угоди з транскордонного співробітництва на регіональному та 

міжнародному рівнях; принципи, форми та органи транскордонного 

співробітництва; конкретні програми і проекти співробітництва, яке, на 

відміну від існуючих підходів, включає всі елементи механізму, що слугує 

теоретичною основою для діагностики його стану та напрямів розвитку; 

– критерії класифікації суб’єктів транскордонного співробітництва: за 

ступенем залучення до процесу (високий, середній, низький); за сферою 

діяльності (конкретний вид економічної діяльності); за характером 

соціально-економічних інтересів (загальні, специфічні, співпадаючі, не 

співпадаючі, суперечливі, стратегічні, тактичні); за критерієм – резидент-

нерезидент, які практично не розкриваються в сучасній економічній 

літературі, але є базою аналізу системи інтересів суб’єктів транскордонного 

співробітництва, їх конфліктів та розробки механізму узгодження, що є 

необхідною умовою їх ефективного функціонування; 

набули подальшого розвитку: 

– визначення інструментів транскордонного співробітництва, до яких 

включено: інституційно-організаційне, фінансове, кадрове, маркетингове, 

проектне забезпечення та управління ризиками й усунення перешкод до 

транскордонного співробітництва, що, на відміну від існуючих підходів, має 

комплексний характер і лише в такій якості забезпечує ефективність 

управління даним процесом; 

– теоретичні підходи до визначення цілей ТКС на основі виявлення 

проблем та можливостей у розвитку транскордонних територій, що 
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визначається за групами факторів (політичних, економічних, демографічних, 

науково-технічних, природних, соціокультурних), які в такій інтерпретації 

відсутні в науковій літературі, але є базою для визначення ступеня реалізації 

інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва; 

– напрями підвищення ефективності транскордонного економічного 

співробітництва Одеської області з країнами-членами ЄС шляхом визначення 

бар’єрів та перешкод і механізмів їх усунення на основі збору первинної 

маркетингової інформації, що дозволить системно організувати роботу на 

місцях щодо діагностики потенціалу транскордонних територій, встановити 

цілі співробітництва, відібрати найбільш прийнятні форми, запланувати 

застосування відповідних інструментів. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні положення 

та практичні результати дослідження враховані Одеською обласною радою 

при розробці Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської 

області до 2020 року. Використані пропозиції щодо напрямів розвитку та 

аналізу ризиків ТКС (довідки про впровадження № 03/03 – 42/2374 від 

22.12.2016 р., № 03/03 – 42/2375 від 22.12.2016 р.). 

Результати дисертаційної роботи враховані Одеською обласною 

державною адміністрацією при актуалізації Стратегії економічного та 

соціального розвитку Одеської області до 2020 року. Використані пропозиції 

щодо заходів із досягнення стратегічних та операційних цілей Стратегії 

(довідка про впровадження № 02.1-7/10 від 05.01.2017 р.). 

Основні положення дисертаційної роботи щодо визначення сутності, 

цілей, форм транскордонного співробітництва, системи економічних 

інтересів суб’єктів співробітництва; моделі функціонування транскордонного 

співробітництва, механізму формування, а також конкретні методики оцінки 

потенціалу транскордонних територій, виявлення ризиків, використання 

інструментів забезпечення проектів і програм були впроваджені в учбовий 

процес на факультеті економіки Інституту математики, економіки і механіки 
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Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (довідки про 

впровадження від 16.12.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Усі наукові результати, що викладені в 

дисертації та винесені на захист, отримані автором особисто. З наукових 

праць, виданих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та 

розробки, що є результатом особистої роботи здобувача. Внесок автора у 

колективні праці конкретизовано у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

результати дисертаційної роботи обговорювались на наукових семінарах і 

засіданнях кафедри економічної теорії та історії економічної думки та 

знайшли відображення в доповідях автора на міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ринкові, державні, та корпоративні структури в умовах 

глобальних трансформацій» (м. Одеса, 25 – 27 вересня 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Modern transformation of economics and 

management in the era of globalization» (м. Клайпеда, Литва, 29 січня 2016 р.); 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові економічні 

дослідження: теорії та пропозиції» (м. Запоріжжя, 11-12 листопада 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні підсумки 2016 

року: досягнення та перспективи» (м. Одеса, 18-19 листопада 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Формування та розвиток 

інноваційного потенціалу економіки України» (м. Ужгород, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція: 

історичний досвід та економічні перспективи» (м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

викладено у 13 наукових працях загальним обсягом 6,3 д.а., з них 6 наукових 

статей опубліковано у фахових виданнях України (4,5 д.а.), 1 стаття – 

англійською мовою в зарубіжному виданні (0,7 д.а.), 6 тез доповідей на 

науково-практичних конференціях (1,1 д.а.). 
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Обсяг публікацій, які відображають основний зміст дисертації і 

належать особисто авторові, становить 5,3 д.а.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. 

Основний текст дисертації викладено на 150 сторніках комп’ютерного 

тексту. Дисертаційна робота містить 23 рисунки на 15 сторінках, 43 таблиці 

на 28 сторінках, 9 додатків на 41 сторінці, список використаних джерел 

містить 224 назви на 31 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ 

ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИТЦВА 

 

1.1. Суть сучасних концепцій транскордонного співробітництва 

країн 

  

Основною ознакою сучасного розвитку світової економіки є посилення 

процесів економічної глобалізації, які якісно змінюють характер 

міжнародного економічного співробітництва, сприяють появі його нових 

форм, відродженню й розвитку існуючих. Найбільш повно, з нашої точки 

зору, сутність процесів глобалізації відображає погляд на неї, як на 

«об’єктивний незворотній процес розмивання економічних кордонів 

внаслідок пошуку найбільш прибуткових методів відтворення капіталу у всіх 

його формах, що призводить до взаємопроникнення, взаємопереплетіння та 

взаємозалежності національних економічних систем, формування глобальних 

ринків та світової економічної системи… Глобалізація являє собою 

об’єктивний незворотній процес, який у перспективі цивілізаційного 

розвитку має прогресивний характер. Однак, на сучасному етапі процес 

глобалізації має суперечливий характер та характеризується неоднозначними 

соціально-економічними наслідками для національних економік країн 

світу» [1, с. 62].  

До негативних наслідків економічної глобалізації можна віднести 

наступні: інтенсифікацію міжнародної конкуренції; посилення 

нерівномірності економічного й соціального розвитку країн світу; 

загострення ряду глобальних проблем сучасності; швидке розповсюдження 

наслідків фінансово-економічних криз, які мають особливо руйнівні наслідки 

для країн, що розвиваються. В цих умовах, наряду з розвитком процесів 

глобалізації, посилюються і тенденції до регіоналізму на макро-, мезо-, й 

мікрорегіональному рівнях. Ці тенденції дозволяють обмежити негативні 
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наслідки глобалізації і, що головне, забезпечити фактор стійкості розвитку 

економіки, хоч і в просторово обмеженому вимірі. Однак, стійкий і сталий 

розвиток окремих регіональних угрупувань є фундаментом для забезпечення 

стійкості розвитку світової економіки. За висловом академіка Ю. Пахомова, 

регіоналізм – спроба захиститися від руйнівних наслідків глобалізації. 

Формування регіонів дає їм можливість «закритися» і лишатися 

самодостатніми у випадку потрясінь у зовнішньому світі [2].  

На макрорегіональному рівні регіоналізація передбачає об’єднання 

держав певного великого регіону, найчастіше шляхом створення 

регіональних інтеграційних угрупувань. На мезорегіональному рівні 

розвиток процесів регіоналізації відбувається в формі транскордонного 

співробітництва між адміністративно-територіальними одиницями окремих 

країн. На мікрорівні процеси регіоналізації проявляються у формі створення 

вільних економічних зон (ВЕЗ), в яких встановлюються особливі (пільгові) 

умови для національних та іноземних підприємств. ВЕЗ можуть бути 

декількох видів, серед яких: вільні митні зони (без митного контролю та 

справлення зборів, зони експортного виробництва (з концентрацією 

підприємств, що працюють на експорт), науково-технічні зони 

(«технопарки», «технополіси»), відкриті міста і регіони (зони вільного 

підприємництва) [3, с. 134]. 

Для розвитку української економіки активна і рівноправна участь у 

сучасних процесах глобалізації і регіоналізації має надзвичайне значення, 

враховуючи геоекономічне розташування України, багатовекторність її 

інтеграційних інтересів у співробітництві як із країнами Західної Європи, так 

і з Росією та іншими пострадянськими країнами. В цьому плані однією з 

найбільш ефективних форм міжнародного співробітництва, яка може 

послабити негативні політичні фактори зовнішньоекономічного середовища, 

є розвиток саме транскордонного економічного співробітництва. 

У сучасній економічній літературі розрізняють дві базові моделі 

формування регіональної економічної інтеграції:  
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1) «знизу догори» – ця модель включає тривалий, об’єктивний процес 

становлення і розвитку економічних взаємовідносин на рівні суб’єктів 

підприємницької діяльності різних країн, а як завершальний етап – 

підписання домовленостей про створення різноманітних форм інтеграційних 

об’єднань (зон вільної торгівлі, митних союзів, спільного ринку). Прикладом 

розвитку подібних інтеграційних угрупувань є розвиток взаємовідносин між 

США і Канадою; 

2) «згори донизу» – ця модель є протилежністю першій, оскільки 

спочатку юридично створюються інтеграційні угрупування, що є базою 

подальшого розвитку реальних взаємовідносин між суб’єктами 

господарювання (ЄС) [4, с. 31-32]. 

Класична модель регіональної економічної інтеграції розроблена 

американським економістом Б. Балашші в 1960-х роках. Ця модель включає 

послідовно створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), митного союзу (МС), 

економічного союзу (ЕС), валютного союзу (ВС). Останній передбачає 

уніфікацію грошово-кредитної, податкової, валютної політики, введення 

єдиної валюти та створення наднаціональних інститутів із широким колом 

повноважень. Прикладом регіонального об’єднання на рівні валютного союзу 

є Європейський Союз [5]. 

Більш гнучкою моделлю регіональної інтеграції є т. зв. Mainstream-

модель, яка передбачає ряд кроків формування регіональної економічної 

інтеграції за наступною схемою: ЗВТ – ЗВТ + (лібералізація торгівлі 

послугами, обмін факторами виробництва) – міждержавний економічний 

простір, що включає риси спільного ринку і елементи економічного союзу в 

частині гармонізації окремих сфер господарського життя. Всі ці моделі в 

повній мірі можуть бути використані, в тих чи інших формах, при 

формуванні і розвитку міжнародного транскордонного економічного 

співробітництва [6, с. 6]. 

Для розуміння економічної природи міжнародного транскордонного 

економічного співробітництва необхідно розкрити взаємодію процесів 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 

глобалізації та регіоналізації. Глобалізація є об’єктивним незворотнім 

процесом і в сучасних умовах набуває найбільшого ступеня інтенсифікації. 

Це проявляється в посиленні процесів транснаціоналізації економіки; 

розширенні обсягів міжнародної торгівлі; інтенсивному включенні в 

структуру міжнародного бізнесу малих та середніх підприємств; 

інтенсифікації міжнародного руху капіталу; інтенсифікації науково-

технічних досліджень; розвитку глобальної транспортної і 

телекомунікаційної інфраструктури; інтенсифікації міграції трудових 

ресурсів; інтернаціоналізації сфери послуг та туризму; інтенсифікації 

міжнародної конкуренції; посиленні процесів диверсифікації діяльності 

суб’єктів міжнародного бізнесу; загостренні глобальних проблем сучасності; 

формуванні глобальних ринків; створенні міжнародних наднаціональних 

інституціональних структур [7, с. 61-62]. 

Усі ці процеси є закономірністю розвитку сучасної світової економіки. 

Як було зазначено вище, процес економічної глобалізації призводить до 

взаємопроникнення, взаємопереплетіння, взаємозалежності національних 

економічних систем. В умовах дії економічного закону нерівномірності 

економічного і політичного розвитку країн, посилення нестабільності 

факторів міжнародного бізнес-середовища, наявності суттєвих національних 

особливостей культурного середовища, процеси економічної глобалізації 

породжують ряд істотних суперечностей і негативних наслідків на 

національні економіки. Ці суперечності є наслідком суттєвої розбіжності 

національних економічних інтересів та економічних інтересів суб’єктів 

міжнародного бізнесу. Національний економічний інтерес орієнтований на 

сталий розвиток, на противагу підприємницький економічний інтерес 

спрямований на максимізацію прибутків у стратегічній перспективі. Таким 

чином, не співпадають стратегічні національні та підприємницькі інтереси.  

Крім цього, глобалізація породжує, особливо для країн, що 

розвиваються, цілу низку негативних явищ, – таких, як інтенсифікація 

міжнародної конкурентоспроможності; загострення екологічних проблем; 
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трансфер застарілих технологій; швидке розповсюдження наслідків світових 

економічних та фінансових криз; загроза економічній і фінансовій безпеці 

країн тощо. Все це призводить до підвищення нестабільності ринкового 

середовища та рівня ризикованості підприємницької діяльності, і як наслідок, 

– до втрати такої найважливішої риси економічних систем, як стабільність. У 

таких умовах об’єктивно виникають чи актуалізуються форми 

інтернаціоналізації, які здатні нівелювати негативні наслідки сучасних 

процесів економічної глобалізації. В найбільшій мірі це стосується процесів 

регіоналізму. Взаємозв’язок глобалізації та регіоналізації не є однозначним. 

Історично регіональні угрупування були формою інтернаціоналізації 

економіки, яка передувала процесам глобалізації, і була своєрідним етапом її 

розгортання. На етапі інтенсивного розвитку процесів глобалізації, який 

супроводжувався не лише взаємопроникненням національних економік, а і їх 

взаємопереплетінням, регіоналізм все більше стає альтернативою 

глобалізації. «Регіоналізація суперечить загальній спрямованості 

глобалізації, оскільки має наслідком збільшення товарообігу, лібералізацію 

руху товарів, послуг, робочої сили, капіталів лише між учасниками 

угрупування. Крім того, регіоналізація спричиняє утворення таких бар’єрів 

для руху товарів та факторів виробництва, які вже існували раніше, або є 

дещо меншими. Таким чином, регіональна інтеграція фактично є одночасно 

стимулюючим і стримуючим елементом процесу глобалізації, між ними 

існують прямий і зворотній зв’язок. Вона проявляється через періодичну 

активізацію тенденцій інтеграції та дезінтеграції і дає змогу вирішити 

протиріччя, що виникають між ними [8, с. 20]. В умовах подолання 

соціально-економічних наслідків фінансово-економічної кризи розвиток тих 

чи інших форм регіоналізації набуває надзвичайної актуальності тому, що 

дозволяє узгодити економічні інтереси суб’єктів міжнародної економічної 

діяльності на принципах добровільності, взаємовигоди, економічності. В 

сучасних умовах регіоналізм дозволяє надати національним економічним 

системам ознак стійкості. У ХХІ столітті більшість країн світу беруть участь 
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в тих чи інших регіональних угрупованнях. Перевагою регіональних 

інтеграційних угрупувань є існування їх різних форм, що дозволяє державам 

обрати ті чи ті форми співробітництва. Регіональні інтеграційні угруповання 

переважно об’єднують країни певного рівня економічного розвитку. Існують 

також і регіональні інтеграційні угруповання країн із різним рівнем 

економічного розвитку, наприклад Північноамериканська зона вільної 

торгівлі (NAFTA), Азійсько-Тихоокеанське економічне співтовариство 

(APEC), Організація чорноморського економічного співробітництва (BSEC) 

та інші. 

Розрізняють декілька рівнів транскордонного співробітництва: 

 міждержавне економічне співробітництво, яке здійснюється між 

країнами, що мають спільний кордон, – перш за все, шляхом створення 

спільних підприємств, вільних економічних зон, складських приміщень 

тощо; 

 економічне співробітництво в прикордонних регіонах між 

окремими адміністративними районами, між окремими містами; 

 розвиток прикордонних пунктів пропуску тощо. 

Незважаючи на різноманітність рівнів та форм транскордонного 

економічного співробітництва, всі вони мають однакову економічну суть. У 

сучасній науковій літературі існують десятки визначень сутності означеного 

поняття, які надаються представниками різних спеціальностей (економічної 

теорії, економічної географії, міжнародної економіки), і тому потребують 

теоретичного узагальнення. Для цього використаємо методику 

конструювання економічних понять і категорій, яка викладена в [9]. 

Відповідно до неї, маємо з’ясувати суть поняття, його зміст та кінцевий 

результат розгортання явища, яке описує поняття. Приклад аналізу існуючих 

визначень поняття «транскордонне співробітництво» наведено в табл. 1.1. У 

повному вигляді результати розгляду існуючих підходів до визначення цього 

поняття, які використовуються 34 авторами та в 5 офіційних документах, 

містяться в додатку А. 
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Таблиця 1.1.  

 

Аналіз поняття «транскордонне співробітництво» (приклад) 

 [Джерело: Складено автором за[10-11]]  

 

 Автор Суть поняття Зміст поняття Кінцевий результат 

1. Закон України «Про 

транскордонне 

співробітництво» [10]  

Спільні дії, спрямовані на …встановлення і поглиблення економічних, 

соціальних, науково-технічних, екологічних, 

культурних та інших відносин між 

територіальними громадами, їх 

представницькими органами, місцевими 

органами виконавчої влади України та 

територіальними громадами, відповідними 

органами влади інших держав у межах 

компетенції, визначеної їх національним 

законодавством 

Немає 

2. І. Є. Журба, Д. М. Русак 

[11] 

Два суміжні прикордонні 

регіони співпрацюють у 

процесі розробки планів та 

вибору пріоритетів 

розвитку, а не працюють 

окремо, а потім узгоджують 

плани розвитку за 

окремими заходами 

Складові сучасних економічних процесів 

транскордонного співробітництва країн 

Східної Європи: коопетиція, економічна 

інтеграція, дифузійно-втягуюча інтеграція  

Оптимум Парето в 

транскордонній 

системі, економічна 

рівновага в 

транскордонній системі 
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Ці та інші визначення поняття «транскордонне співробітництво» 

дозволяють узагальнити існуючі теоретичні підходи до трактування його 

сутності. З цієї точки зору наявні підходи можна розділити на декілька груп. 

До першої групи можна віднести авторів, які визначають транскордонне 

співробітництво як «систему взаємозв’язків», «взаємоузгоджену діяльність», 

«двох або багатостороннє співробітництво», «інституціоналізовану 

співпрацю», «форму міжнародного співробітництва», «специфічну форму 

міжнародної діяльності регіонів» і т. п. Друга група авторів трактує суть 

транскордонного співробітництва як «спільні дії» певних суб’єктів, 

спрямовані на реалізацію певних механізмів та досягнення певних цілей. 

Третя група авторів розглядає транскордонне співробітництво як «політику 

керованої інтеграції», «засіб пожвавлення загальноєвропейських 

інтеграційних процесів», «напрям європейської інтеграції», «напрям 

міжнародної інтеграції». Четверта група авторів вважає, що суть даного 

процесу зводиться до використання потенціалу суміжних територій, 

«мобілізації існуючого потенціалу прикордонних регіонів», «використання 

існуючого просторового потенціалу прикордонних регіонів». Як видно із 

матеріалів Додатку А, деякі інші автори трактують суть транскордонного 

співробітництва, як «механізм регіонального розвитку», «комплекс заходів», 

«інструмент формування механізму регіонального розвитку» і таке інше. 

Аналізуючи зазначені трактовки суті транскордонного співробітництва 

необхідно зазначити, що всі вони підкреслюють ті чи ті важливі ознаки цього 

процесу, але потребують узагальнення. Перш за все, необхідно підкреслити 

те, що на сьогодні в сучасній економічній літературі не існує єдиного 

однозначного підходу до визначення його суті. Акценти в трактуванні 

залежать від того, до якого напрямку економічної науки належить дослідник. 

Однак для розробки дієвих механізмів функціонування транскордонного 

співробітництва необхідно чітке розуміння його сутності, оскільки від цього 

буде залежати трактування його ролі, механізмів, цілей функціонування.  
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Як видно з вищенаведених визначень, офіційні документи, зокрема 

Закон України «Про транскордонне співробітництво» та інші, визначають 

його суть як «спільні дії…». До цього приєднується ряд авторів. Однак 

поняття «спільні дії» в поясненні співробітництва є тавтологією, оскільки 

цілком очевидно, що співробітництво автоматично передбачає співпрацю 

двох або більше сторін. Таке трактування не відображає специфіку суті цього 

процесу.  

Що стосується трактування суті транскордонного співробітництва як 

форми інтеграційних процесів, то воно представляється дещо звуженим і 

таким, що односторонньо висвітлює суть даного процесу. За своєю природою 

транскордонне співробітництво є проявом двох тенденцій – до зближення 

територій, з одного боку, і в цьому сенсі є проявом певних форм 

інтеграційних процесів; до посилення, за певних умов, процесів 

регіоналізації для протистояння наслідкам світових економічних криз чи 

вирішення певних проблем, з другого боку. 

Суть транскордонного співробітництва не може бути зведена до 

використання потенціалу прикордонних територій, так як це є лише одним з 

елементів механізму його реалізації і скоріше розкриває зміст, а не суть цього 

поняття. 

Більш коректно відображає суть транскордонного співробітництва 

позиція авторів, які розглядають його як форму міжнародного 

співробітництва. Разом з тим, це трактування потребує уточнення, 

конкретизації для означення його специфіки. Перш за все, визначальною 

характеристикою транскордонного співробітництва є існування кордону між 

сусідніми країнами (водного або сухопутного), що є історично даною 

умовою і найбільш стабільною характеристикою (незважаючи на можливість 

їх зміни в результаті політичних чи воєнних конфліктів). Необхідно 

зазначити, що для глибинного розуміння транскордонного співробітництва 

його не можна трактувати лише як форму співробітництва, його необхідно 

розглядати як процес формування і розвитку цього співробітництва. Такий 
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підхід дає змогу управляти формуванням і розвитком даного процесу в 

умовах нестабільного міжнародного бізнес-середовища, що постійно 

змінюється. Таким чином, суть транскордонного співробітництва можна 

сформулювати, як процес формування і розвитку регіонального 

міжнародного співробітництва двох чи більше країн, що мають спільні 

кордони.  

Згідно з даними, наведеними у Додатку А, в сучасній економічній 

літературі не існує єдиного підходу до висвітлення змісту транскордонного 

співробітництва. Деякі науковці з метою його розкриття перераховують 

суб’єкти, між якими встановлюються певні зв’язки (1-6 та інші); інші 

наголошують на обов’язковому існуванні спільних елементів управління; 

координації та виробництві загальної політики (7, 11, 12); ряд дослідників 

зводять зміст означеного поняття до планування, розробки і реалізації 

проектів; значна кількість авторів трактує зміст транскордонного 

співробітництва як сприяння вільному переміщенню товарів, послуг, 

капіталів і людей (15, 20, 28 тощо); інша група вчених акцентує увагу на 

використанні потенціалу (21, 22).  

Вищенаведені підходи акцентують увагу на тих чи тих цілком 

правомірних аспектах змісту цього поняття, але жоден комплексно не 

розкриває його. Визначення змісту економічної категорії чи поняття 

передбачає розкриття механізму реалізації його суті. Механізмом здійснення 

транскордонного співробітництва є розробка спільних стратегій і програм 

розвитку територій за пріоритетними напрямками на основі оцінки їхнього 

загального потенціалу, визначення синергетичного ефекту, оцінки ризиків. 

Для остаточного конструювання категорії транскордонного 

співробітництва в ньому не вистачає чіткого визначення суб’єктів 

співробітництва, юридичної форми та кінцевої мети. Щодо суб’єктів 

співробітництва, більшість дослідників визначають їх на основі існуючих 

законодавчих і нормативних документів. До означених суб’єктів відносять 

місцеві органи виконавчої влади, територіальні громади і відповідні органи 
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влади, громадські об’єднання, комерційні структури, прикордонні 

територіальні общини тощо. Основним у визначенні суб’єктів є те, що вони 

представляють ті чи ті територіальні органи влади, територіальні общини, 

суб’єкти підприємницької діяльності, що працюють на відповідних 

територіях. Головним недоліком існуючих досліджень є відсутність в них 

глибокого аналізу специфіки економічних інтересів означених суб’єктів 

співробітництва, суперечностей цих інтересів та механізмів їхньої реалізації, 

без чого є неможливими як визначення чинників діяльності суб’єктів, так і 

реалізація проектів.  

Унаслідок цього майже в жодному з існуючих визначень 

транскордонного співробітництва немає заключної частини, а саме кінцевого 

результату процесу.  

Проаналізувавши підходи до визначення суті і змісту поняття 

«транскордонне співробітництво країн», що існують у сучасній економічній 

літературі, можна запропонувати наступне його визначення.  

Транскордонне співробітництво – це процес формування міжнародних 

регіональних відносин між суб’єктами (місцеві і регіональні органи влади, 

територіальні общини, громадські організації, підприємці) двох або більше 

країн, що мають спільні кордони, з приводу розробки спільних стратегій, 

пріоритетних напрямків і програм розвитку територій на основі оцінки 

їхнього загального потенціалу, виявлення сильних і слабких сторін, 

визначення синергетичного ефекту від їх використання, виявлення ризиків з 

метою реалізації соціально-економічних інтересів всіх учасників 

співробітництва, оформлених відповідними угодами, що не суперечать 

діючим законодавствам країн. 

Перш за все, в запропонованому визначенні суть транскордонного 

співробітництва розглядається як процес формування міжнародних 

регіональних відносин. Таке трактування дає змогу розглядати 

транскордонне співробітництво як динамічний процес, який має етап 

зародження, становлення, розвитку, при чому кожен з цих етапів вимагає 
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певної стратегії та механізмів реалізації тощо. Залежно від стану зміни 

факторів міжнародного ринкового бізнес-середовища в розвитку 

транскордонного співробітництва можуть виникати етапи спаду, стагнації чи 

повного застою, що в свою чергу вимагає зовсім інших підходів до його 

регулювання, розробки проектів та інше. Звичайно, важливою ознакою цього 

процесу є те, що він відбувається між територіями різного масштабу, які 

розташовані в країнах, що мають спільний кордон, причому цих країн може 

бути дві і більше. Зміст поняття «транскордонне співробітництво» має 

розкривати механізм його реалізації, який включає певні форми, методи, 

інструменти, які неможливо перерахувати у визначенні, але всі вони є 

елементами спільних стратегій і програм. Крім цього, зміст включає 

інформаційну основу розробки стратегій і програм, що включає оцінку 

загального потенціалу територій, які будуть брати участь у співробітництві; 

оцінку сильних і слабких сторін учасників та виявлення ризиків у реалізації 

проектів. Звичайно, у визначенні даного поняття мають бути вказані і 

суб’єкти співробітництва, якими є місцеві та регіональні органи влади, 

територіальні громади, громадські організації та суб’єкти підприємницької 

діяльності. В подальшому це дасть можливість окреслити їх соціально-

економічні інтереси та механізм узгодження. І, звичайно, це дає можливість 

визначити підсумки співробітництва, а саме реалізацію кінцевих інтересів 

його суб’єктів. Таким чином, запропоноване визначення транскордонного 

співробітництва дозволяє в подальшому системно розкрити всі аспекти цього 

процесу.  

Методологічною основою дослідження теорії транскордонного 

співробітництва є міждисциплінарний, комплексний підхід на основі теорій 

просторової економіки і регіональної економіки, мережевої економіки, теорії 

партнерських відносин, регіоналізму, геоекономіки, міжнародних 

економічних відносин та інших. Всі ці теорії дозволяють теоретично 

обґрунтувати суттєві ознаки даного процесу. 
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Теорія просторової економіки на сьогодні виділилася в окремий 

напрямок регіональної економіки. Вона активно розробляється як 

українськими, так і іноземними вченими, такими, як: О. Товкан, М. Жук, 

Я. Олейник, А. Степаненко, С. Іщук, Є. Качан, Т. Царик, Д. Ткач, М. Пушкар, 

В. Ковалевський, О. Михайлюк, В. Семенов, О. Єгоров, Г. Курочкін, Ю. 

Пащенко, В. Семиноженко, О. Тонких [228], С. Сонько, Ю. Стадницький, Д. 

Стеченко, Л. Шемаєва, В. Ушкальов, І. Журба, Д. Русак.  

З іноземних вчених можна виділити таких засновників цих теорій, як 

Айзерд У. Р. Хартигорн, Е. Ульнан, Е. Хувер (США), Ж. Боже-Гарнье, Ж. 

Шабо (Франція); А. Гранберг, С. Артоболевський, Т. Нефедова, Л. 

Смирнягин, А. Татаркін, О. Романова, Н. Колосовський (Росія), Р. Доманьскі 

(Польща). Особливий внесок у розвиток теорії просторової економіки внесли 

нобелівські лауреати Б. Олін, П. Кругман.  

Теорії просторової та регіональної економіки акцентують головну 

увагу на ролі просторового фактору у формуванні стійкої територіальної 

соціально-економічної системи. Теорія просторової економіки, хоч і є новим 

напрямком в розвитку регіональної економіки, разом з цим має ряд 

специфічних ознак, які дозволяють глибше проаналізувати суть і особливості 

транскордонного співробітництва. Регіональна економіка традиційно 

акцентувала увагу на проблемах розміщення продуктивних сил, суттєвих 

рисах економіки регіону, особливостях спеціалізації, процесах відтворення 

тощо.  

Особливість просторового підходу полягає в тому, що предметом 

дослідження є як соціально-економічні системи з кордонами, які вже 

склалися (республіка, область, муніципальне утворення), так і такі 

територіальні утворення з кордонами, що не мають чіткого визначення 

(території з особливим статусом, вільні економічні зони, технополіси, зони 

впливу крупних міст, транскордонні території тощо). Просторова економіка, 

таким чином, досліджує соціально-економічні процеси на різних 

територіальних рівнях: міжнаціональному (трансграничні, прикордонні 
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території); міжконтинентальному (зони взаємодії); міжрегіональному 

(міжрегіональні асоціації), міжмуніципальному (зони агломерації) та інших. 

У рамках просторової економіки існують специфічні механізми та інститути 

взаємодії між суб’єктами територіальних угрупувань. В теорії просторової 

економіки визначено ряд принципів її функціонування, які в повному обсязі 

належать до характеристики транскордонного співробітництва. Основними з 

них є компліментарність, стійкість, збалансованість, пріоритетність факторів 

саморозвитку, баланс інтересів суб’єктів, субсидіарністі та інші. Важливим є 

те, що теорія просторової економіки вбачає за мету розвитку територіального 

соціально-економічного утворення не просте переміщення факторів 

виробництва, а забезпечення стійкого, інноваційного розвитку. 

Велике значення в з’ясуванні змісту та механізму реалізації 

транскордонного співробітництва відіграють певні положення теорії 

мережевої економіки. За останні роки теорія мережевої економіки набуває 

розвитку в працях як закордонних, так і вітчизняних вчених, до кола яких 

належать О. Досуше, М. Кастельс, Т. Меррінер, Р. Патюрель, Д. Реут, 

Дж. Баует і Дж. Т. Баует, С. Бранд, К. Келлі, Дж. Ріфкін, Т. Носова, Д. Русак, 

І. Бесєдіна, В. Андрусіва, У. Жиляєва, Н. Литвіцька та інші. Ця теорія 

аналізує процес формування бізнес-середовища, який відбувається під 

впливом розвитку телекомунікаційних технологій та електронних мереж, в 

якому «…будь-яка компанія чи індивід, що знаходиться в будь-якому пункті 

економічної системи, можуть контактувати легко і з мінімальними витратами 

з будь-якою іншою компанією чи індивідом з приводу спільної праці, 

торгівлі, обміну ідеями або ноу-хау, або просто для задоволення» [50]. З 

одного боку, вона описує процеси формування глобального електронного 

середовища, електронних банків, бірж, що є проявом сучасних процесів 

глобалізації, з іншого боку – розвиток мережевих структур є інструментом 

формування промислових, інноваційних кластерів, стратегічних альянсів 

тощо, як форми науково-технічної кооперації, які є невід’ємною ознакою 

міжнародного транскордонного співробітництва. Крім того, теорія мережевої 
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економіки описує процеси формування горизонтальних мережевих структур 

компаній, які конкурують у рамках певних територій, що є важливим 

інструментом у розвитку форм транскордонного співробітництва. М. 

Кастельс сформулював закон мережевих структур, суть якого полягає в тому, 

що відстань (або інтенсивність і частота взаємодії) між двома точками 

(соціальними станами) коротша, коли вони обидві виступають в якості вузлів 

в тій чи тій структурі, ніж тоді, коли вони не належать до однієї й тієї 

мережі [51]. Це пояснює об’єктивну необхідність таких сучасних форм 

транскордонного співробітництва, які засновані на засадах партнерства в 

рамках мережевої організації бізнесу і управління на основі прямих 

горизонтальних зв’язків. 

Концепція політики регіоналізму виникає в Західній Європі в 

п’ятдесятих роках двадцятого сторіччя. Так, у Преамбулі Римського договору 

1957 р. одним з важливих завдань ЄЕС є «зменшення існуючої різниці між 

відсталими регіонами» [52]. З метою вирішення регіональних проблем у 

відповідності з цим договором було створено Європейський соціальний фонд 

і Європейський інвестиційний банк. У 1975 році розпочинає діяльність 

Європейський фонд регіонального розвитку (FEDER), метою якого стало 

регулювання регіональних дисбалансів та фінансування програми розвитку 

економічно відсталих регіонів (Ірландія, Данія (1973 р.)), Греція (1981 р.), 

Португалія та Іспанія (1986 р.). У 1980 році в Мадриді була прийнята 

Європейська рамкова конвенція про прикордонне співробітництво 

територіальних громад та влади. Важливим стало те, що в цьому документі 

було визначено поняття прикордонного співробітництва, під котрим 

розумілися «…будь-які узгоджені дії, що направлені на посилення і 

заохочення відносин між сусідніми територіальними громадами та 

владою» [53]. У даному визначенні акцент робиться на узгодженість 

взаємовідносин та зазначені суб’єкти цих відносин. Крім цього, в цьому 

документі було закріплено поняття «єврорегіон». Єврорегіони, як буде 

розглянуто далі, стали основною формою міжнародного транскордонного 
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співробітництва. У 1985 році була створена Асамблея європейських регіонів 

(Assembly of European Regions AER). В означеному документі було 

визначено фундаментальні принципи політики регіоналізму – субсидіарності 

(пріоритету нижчої ланки у прийнятті рішень) та регіональної демократії. Ці 

принципи є основою формування транскордонного співробітництва та його 

інституційного забезпечення. У 2008 році Асамблея об’єднувала 270 регіонів 

з 33 країн і 16 міжрегіональних організацій. У 1992 році був підписаний 

Маастрихтський договір, який містить положення, що сприяли розвитку 

регіональної політики. 

Саме в цей час в західній економічній літературі обговорюється 

концепція «нового регіоналізму», одним з авторів якого є британський 

вчений М. Киттінг [54]. У своїй роботі «Новий регіоналізм у Західній 

Європі» він виокремлює наступні особливості нового регіоналізму: 1) вихід 

за рамки національних держав; 2) виникнення нової форми конкурентної 

боротьби між прилеглими територіями, що сприяє їхньому розвитку. 

В Україні транскордонне співробітництво регулюється законами «Про 

транскордонне співробітництво», «Про місцеве самоуправління», «Про 

місцеві державні адміністрації». Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2002 р. № 587 прийнята Програма розвитку єврорегіонів. Державна 

програма затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.12.2006 р. № 1819. Всі ці документи будуть інформаційною основою 

подальшого дослідження формування процесів транскордонного 

співробітництва в Україні.  

Однією з важливих теорій, яка дозволяє глибше зрозуміти суть та 

механізми реалізації транскордонного співробітництва, є сучасна теорія 

«геоекономіки». Як напрямок економічної науки геоекономіка сформувалася 

в 90-ті роки ХХ століття. Родоначальником вважається американський 

історик Е. Люттвак і його широковідома стаття «Від геополітики до 

геоекономіки» (1990 р.). Питання геоекономіки досліджуються вченими 

різних країн світу, серед яких зазначимо наступних: Е. Лейшон, У. Нестер 
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(США), К. Жак, П. Савона, С. Фіоре, Фі Бруні Рочча (Італія); Е. Г. Кочетов, 

А. І. Неклесс, А.Д. Багатуров, В. А. Вашанов, А. І. Владиміров, Д. Н. Замятін, 

Ю. Г. Липець, Н. С. Мироненко, Л. С. Новокшонова, В. В. Соколов, Ю. С. 

Хромов та інші (Росія); В. А. Дергачов (Україна). Основними положеннями 

означеної теорії, які можуть бути базовими при обґрунтуванні механізмів 

транскордонного співробітництва, є наступні: геоекономіка – це концепція 

зовнішньоекономічної стратегії, досягнення світових чи регіональних 

переваг на основі принципу економізації політики та балансу стратегічних 

інтересів; досягнення зовнішньоекономічних цілей, в тому числі 

регіональних, економічним шляхом; геоекономічне позиціонування країн чи 

регіонів для посилення їх конкурентоздатності; вихід процесів суспільного 

відтворення за державні кордони та функціонування економіки не в межах 

політичних, а економічних кордонів як транскордонні відтворювальні 

системи (інтернаціональні відтворювальні ядра) [55]; можливість доступу до 

формування і перерозподілу світового прибутку та інше [56]. 

Основою підходу українських фахівців І. Журби та Д. Руснака є 

розгляд процесів транскордонного співробітництва з позицій наступних 

теоретичних концепцій – коопетиції та дифузійно-втягуючої інтеграції [11]. 

Згідно з концепцією коопетиції розвиток транскордонних економічних 

зв’язків обумовлений як конкуренцією, так і кооперацією, яка складається зі 

співпраці та інтеграції в різних сферах. Остання є важливішим елементом, 

ніж конкуренція. Дифузійно-втягуюча інтеграція, за думкою розробників цієї 

концепції, виникає в результаті ініціативи окремих суб’єктів, безпосередньо 

зацікавлених «внизу» у налагодженні тісних транскордонних інтеграційних 

зв’язків, і одночасно вона є складовим елементом проекту «Єдиної Європи», 

який створюється «зверху».  

Запропонованій двохкомпонентній моделі дослідження 

транскордонного співробітництва притаманний, на нашу думку, значний 

науково-практичний потенціал. З її допомогою стає можливим більш чітке 

визначення стану транскордонного співробітництва (залежно від сили двох 
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взаємодіючих тенденцій – коопетиції та дифузійно-втягуючої інтеграції), 

який відображає не лише наявні проблеми, але й загрозливі тенденції в його 

розвитку (рис. 1.1). 

Найбільш сприятливим є стан транскордонного співробітництва в тих 

випадках, коли між його сторонами переважають коопераційні сили, що 

дозволяє уникнути ризиків в ході реалізації спільних проектів різного 

масштабу. Невеликі транскордонні проекти в умовах кооперації отримують 

підтримку місцевої влади (квадрант І). Масштабні інфраструктурні проекти, 

в свою чергу, знаходяться під контролем центральної влади (квадрант ІІ). 

Розвинуте конкурентне середовище, навпаки, здатне стримати транскордонне 

співробітництво. При цьому, в залежності від того, хто є його ініціатором, 

проблемні ситуації також можуть виникнути для спільних проектів різного за 

своїм масштабом рівня. 
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І. Стабільний стан з 

акцентом на інтереси 

місцевої влади 

ІІ. Стабільний стан з 
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  ІІІ. Можливість 

проблем в реалізації 

масштабних проектів  

ІV. Можливість 

проблем в реалізації 

малих проектів  

 Пріоритет місцевої 

ініціативи 

Пріоритет центральної 

ініціативи 

Дифузійно-втягуюча інтеграція 

Рисунок 1.1. Матриця стану транскордонного співробітництва в 

залежності від сили коопетиції та розвитку дифузійно-втягуючої інтеграції 

[Джерело: Складено автором за [11]]. 

Місцева влада, для якої пріоритетними є інтереси населення, що 

мешкає на території, на якій плануються до реалізації спільні транскордонні 
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ініціативи, де ініціатором виступає центральна влада, може бути не 

зацікавлена в їхньому втіленні в життя в разі, якщо є загроза для погіршення 

умов життя мешканців цього регіону (квадрант ІІІ). У свою чергу, ініціативи 

центральної влади, які значною мірою спрямовані на досягнення 

стратегічних цілей соціально-економічного розвитку всієї країни, можуть 

вступати в конфлікт з інтересами місцевого населення, відтісняючи на задній 

план невеликі за своїм масштабом проекти транскордонного співробітництва 

(квадрант ІV).  

Визначення суті та змісту поняття міжнародного транскордонного 

співробітництва та проаналізовані положення теорій просторової економіки, 

мережевої економіки, глобалізації, регіоналізму і регіональної політики є 

методологічною і теоретичною основою подальшого системного і 

комплексного аналізу складного змісту даного процесу. Цей аналіз 

передбачає розкриття сучасних форм та інструментів транскордонного 

співробітництва; визначення системи економічних інтересів суб’єктів 

співробітництва, сфер їх співпадіння і розбіжностей для визначення 

механізмів їх узгодження і реалізації, що дасть змогу розкрити механізм 

формування транскордонного співробітництва в умовах сучасного 

міжнародного бізнес-середовища, виявити головні фактори, інструменти, що 

впливають на його розвиток; оцінити ризики реалізації транскордонного 

співробітництва України з країнами Європи. 

 

1.2. Цілі та форми транскордонного співробітництва країн 

 

Глобалізація є об’єктивним процесом, який сприяє розвитку 

продуктивних сил, розповсюдженню результатів науково-технічної 

революції, вільному переміщенню факторів виробництва тощо. Разом з тим 

на сучасному етапі розвитку глобалізація не лише не послабила, але де в 

чому і посилила дію закону нерівномірності розвитку окремих країн та 

регіонів. На фоні економічного і соціального розвитку деяких країн і регіонів 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


31 

 

стають ще більш помітними розрив і зростаюча диференціація і диспропорції 

соціально-економічного розвитку країн і регіонів світу.  

Це породжує низку проблем, які можуть бути вирішені лише в рамках 

ефективної регіональної політики. Основні завдання, які можна вирішити за 

допомогою використання тих чи тих форм міжнародного транскордонного 

співробітництва, можна класифікувати за показниками, що характеризують 

фактори міжнародного бізнес-середовища – правові, економічні, 

демографічні, природні, науково-технічні, соціокультурні. У табл. 1.2. 

класифіковано основні проблеми, які можуть бути вирішені засобами 

міжнародного транскордонного співробітництва в політичній та економічній 

сферах суспільного життя.  

«Транскордонне співробітництво, – зазначається в монографії з 

проблем україно-російського співробітництва, – спрямовано на подолання 

негативних аспектів існування кордонів і наслідків, які виникли на 

прикордонних територіях у зв’язку з розташуванням на національних 

окраїнах держав. Також транскордонне співробітництво має на меті 

покращення умов життя населення. 

Головними цілями такого співробітництва є: «подолання існуючих 

стереотипів і упереджень по обидва боки кордону; усунення політичних та 

адміністративних бар’єрів між сусідніми народами; створення господарської, 

соціальної, культурної інфраструктури за умови формування спільних 

органів, господарських суб’єктів і т. п.» [57, с. 137].  

Таким чином, як свідчать дані таблиці 1.2., цілу низку проблем 

розвитку транскордонних територій може бути ефективно вирішено з 

використанням тих чи тих форм транскордонного співробітництва. Це у свою 

чергу дозволяє реалізувати соціально-економічні інтереси певних суб’єктів 

взаємовідносин. Надзвичайно важливим при цьому є визначення того, носієм 

яких саме інтересів виступають ті чи ті суб’єкти і в досягненні яких цілей 

вони реалізуються.  
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Таблиця 1.2.  

Взаємозв’язок політичних та економічних факторів та цілей 

транскордонного співробітництва 

Фактори Цілі, що реалізуються 

1. Політичні фактори 

1.1. Політичні і воєнні 

конфлікти між сусідніми 

державами. Політизація 

економічного 

співробітництва 

Можливість усунення протиріч в рамках окремих 

територіальних утворень в силу наявності об’єктивних 

неподоланних умов (територіальна близькість, наявність 

історичних родинних та торговельних відносин) 

1.2. Розбіжності в 

законодавстві (митному, 

податковому та інше)  

Можливість спрощення нормативно-правової бази 

транскордонного співробітництва в межах окремих 

територій  

1.3. Відсутність чіткої 

державної концепції 

регіонального розвитку 

Можливість реальної реалізації формально існуючих 

програм регіонального розвитку 

1.4. Недостатній рівень 

самостійності місцевих 

органів виконавчої влади  

1.5. Необхідність адаптації 

до Європейського 

законодавства 

1.6. Відсутність 

міжрегіональних угод щодо 

розвитку потенціалу 

прикордонних територій 

1.7. Високий рівень корупції 

митних структур  

1.8. Існування тіньової 

економіки  

  

Посилення ролі місцевого самоврядування, 

децентралізація державного управління 

У разі підписання відповідних угод про співробітництво, 

існує можливість наближення до стандартів 

Європейського законодавства для формування 

спрощеного порядку сертифікації товарів, квотування 

імпорту, створення спільних підприємств, промислових, 

фінансових та інноваційних кластерів тощо 

Шляхом підписання відповідних угод між місцевими 

органами влади та територіальними громадами 

транскордонних територій можливість узгодження 

соціально-економічних інтересів всіх учасників 

співробітництва 

Підвищення ролі територіальних органів управління може 

стати базою посилення колективних економічних 

інтересів та державного регулювання дотримання 

законодавчих вимог 

2. Економічні фактори 

2.1. Нерівномірність 

соціально-економічного 

розвитку прикордонних 

територій, в тому числі за 

життєвим рівнем 

Можливість вирівнювання рівнів розвитку відсталих 

регіонів (корекція галузевої структури, підвищення рівня 

життя, ліквідація диспропорцій економічного розвитку 

тощо) 

2.2. Відсутність сучасних 

автомагістралей та митних 

перетинів  

Можливість розвитку прикордонної транспортної 

інфраструктури 
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2.3. Відсутність спільної 

промислової, банківської, 

транспортної, 

інформаційної, 

консультаційної 

інфраструктури 

Продовження табл. 1.2. 

Можливість підвищення ринкової інфраструктури як 

основа активізації приватної підприємницької діяльності  

2.4. Бар’єри в переміщенні 

трудових ресурсів і 

населення 

Можливість розвитку кадрового потенціалу та 

міжособистих контактів, нівелювання культурних 

розбіжностей  

2.5. Відсутність прямого 

обміну і доступу до валюти 

сусідніх країн, відсутність 

відповідних фінансових 

структур 

Можливість фінансових інституцій 

2.6. Незначний ступінь 

залучення підприємницьких 

структур до розвитку 

транскордонного 

співробітництва, 

підприємств малого і 

середнього бізнесу та 

посередницьких організацій  

Наявність реально діючих угод про співробітництво, що 

відображають інтереси всіх суб’єктів даного процесу і 

знижують ризики діяльності – основа залучення суб’єктів 

підприємницької діяльності  

2.7. Переважання 

сировинної експортної 

спеціалізації  

Можливість створення ефективних форм транскордонного 

співробітництва (єврорегіонів, кластерів, альянсів тощо)  

2.8. Незначна доля прямих 

іноземних інвестицій  

Можливість зниження ризиків господарювання 

 [Джерело: Власна розробка автора]. 

 

Тільки таке усвідомлення в подальшому дозволить відібрати такі 

форми, інструменти та стратегії співробітництва, які нададуть змогу досягти 

найвищих результатів у посиленні конкурентоспроможності території; 

підвищенні рівня і якості життя населення; підготовці до вступу в 

інтеграційні процеси; досягненні сталого розвитку міст і сіл; забезпеченні 

доступу до сучасної інфраструктури; нівелюванні культурних розбіжностей і 

таке інше. 

У сучасній науковій економічній літературі аналізуються різноманітні 

форми транскордонного співробітництва, які будуть розглянуті далі. Однак, 

головним є вибір тих з них, які є найбільш ефективними в умовах 

конкретного міжнародного бізнес-середовища. 
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Таблиця 1.3. 

Форми транскордонного співробітництва за критерієм зрілості 

організаційних форм 

Прості форми ТКС Складні форми ТКС 

Прямі контакти Виробничі, фінансові, інноваційні 

кластери Двосторонні угоди 

Транскордонні угоди Єврорегіони 

Конвенції, прикордонна торгівля, спільні 

підприємства, стратегічні альянси, 

компенсаційні угоди  

Публічно-приватне партнерство  

[Джерело: Власна розробка автора]. 

Форми транскордонного співробітництва можна класифікувати за 

критеріями зрілості організаційних форм. За означеним критерієм можна 

виділити прості форми співробітництва, які не передбачають створення 

спеціальних інституцій їхнього регулювання й управління, та, відповідно, 

складні форми, які потребують певного інституційного забезпечення. 

Єврорегіони є вищою, складною та однією з найбільш ефективних 

форм транскордонного співробітництва на рівні адміністративно-

територіальних одиниць. Історично єврорегіони, як форма міжнародного 

співробітництва, вперше було створено в Західній Європі з метою розвитку 

економічного, соціального, екологічного, наукового співробітництва на 

місцевому рівні. Юридичним документом, який регулює функціонування 

єврорегіонів є «Європейська Рамкова конвенція з транскордонного 

співробітництва», прийнята Радою Європи 21 травня 1980 року в Мадриді. 

Згідно з українським Законом «Про транскордонне співробітництво», 

«єврорегіон – організаційна форма співробітництва адміністративно-

територіальних одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно 

до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво» [58]. 

У науковій літературі існують різні підходи до визначення 

єврорегіонів. На думку Н. В. Мікули, під єврорегіоном розуміється форма 

транскордонного співробітництва між територіальними громадами або 

місцевими органами влади прикордонних регіонів двох або більше держав, 
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що мають спільний кордон, яке спрямоване на координацію їхніх взаємних 

зусиль і здійснення узгоджених заходів у різних сферах життєдіяльності 

відповідно до національних законодавств і норм міжнародного права для 

вирішення спільних проблем і в інтересах людей, які населяють його 

територію по обидва боки державного кордону [59].  

Назва «єврорегіон», вважає український дослідник Н. О. Стрижиченко 

«одночасно означає європейський регіон, розташований на межі двох або 

декількох сусідніх держав, і організацію, яка створена для координації 

співробітництва сторін єврорегіонального договору на цій території і 

затверджена Євросоюзом» [60].  

Відповідно до визначення, наведеного в Практичному керівництві з 

трансграничної співпраці Асоціації європейських прикордонних регіонів 

(AEBR), єврорегіоном може вважатися: 1) об’єднання регіональної і місцевої 

влади по обидві сторони кордону, у тому числі у вигляді парламентської 

асамблеї; 2) трансгранична організація з постійним секретаріатом, 

експертами і адміністративним штатом; 3) некомерційна організація, 

створена у відповідності до приватного права на основі національних 

некомерційних асоціацій і фондів на будь-якій стороні кордону відповідно до 

існуючих національних правил; 4) організація, створена відповідно до 

публічного права на основі міжнародних угод, в якій беруть участь місцеві 

органи влади [61]. 

Значну увагу цій проблематиці приділяють європейські вчені, які 

досліджують особливості функціонування єврорегіонів та намагаються 

визначити тенденції їхнього розвитку. Експерт Ради Європи професор 

Альберто Гаспаріні акцентує увагу на процесі співробітництва, зазначаючи, 

що «єврорегіон може бути визначений як спрямування транскордонних 

областей в напрямку інституції, яка допомагає поліпшити співпрацю і сприяє 

розвитку в тих сферах соціально-економічного життя, котрі, в іншому 

випадку, залишаться в маргінальному стані і можуть бути перешкодою в 

забезпеченні високої якості життя для своїх мешканців» [62]. Він виділяє 
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наступні їх типи. Перший тип єврорегіону виникає та розвивається згідно з 

договорами, укладеними між урядами країн, які їх формують. Мета їхнього 

функціонування полягає, головним чином, у забезпеченні необхідних умов 

для реалізації спільних масштабних макроінфраструктурних проектів – 

будівництва доріг, портів, аеропортів тощо. Діяльність єврорегіонів другого 

типу забезпечується функціонуванням транскордонних мережевих зв’язків 

між фірмами, місцевими комунами, культурними організаціями тощо. 

Особливістю третього типу єврорегіонів є їхня націленість на забезпечення 

потреб у кооперації певного спеціалізованого виду між сусідніми місцевими 

общинами.  

На нашу думку, єврорегіони – це транскордонні регіони, які 

охоплюють сусідні прикордонні території держав, формуються в рамках 

суміжного адміністративно-територіального поділу двох або більше країн з 

метою реалізації спільних стратегій, програм на базі підписаних угод на рівні 

органів місцевого самоврядування. 

З юридичної точки зору єврорегіони можуть набувати різних 

організаційно-правових форм, які, в процесі свого розвитку, стають все більш 

досконалими. На початку свого становлення ця форма регіональної інтеграції 

існувала у вигляді договорів про співпрацю між партнерами-сусідами без 

утворення окремої юридичної особи. Надалі почали виникати та розвиватися 

наднаціональні організації, – т.зв. Європейські об’єднання з економічною 

метою (European Economic Interest Grouping), які були спрямовані для 

надання підтримки компаніям, що до них входили. Своє місце серед 

єврорегіонів зайняли і різноманітні асоціації неприбуткових організацій. 

Найбільш зрілою, з організаційно-правової сторони, є така форма 

єврорегіону, як Європейські угруповання територіального співробітництва 

(European Grouping for Territorial Cooperation, EGTC), які мають форму 

юридичної особи та статутні документи [63]. 

Перший єврорегіон EUREGIO був створений ще в 1958 році на 

німецько-нідерландському прикордонні з центром у місті Гронау. На цей час 
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до його складу входить 129 голландських та німецьких муніципалітетів, міст 

та адміністративних районів [64]. За даними Асоціації європейських 

прикордонних регіонів, у Європі налічується близько 300 регіональних 

утворень [65]. Згідно з класифікацією АЕВР вони поділяються на єврорегіони 

з масштабним транскордонним співробітництвом – загальною кількістю 17, 

транскордонні регіони – 185 та т.зв. Європейські угруповання 

територіального співробітництва  – 63 [66].  

Розглянемо на прикладі кожного із зазначених видів особливості 

транскордонного співробітництва.  

Відносно простою формою регіональної інтеграції є єврорегіони 

другого типу, в межах яких влада прикордонних територій ініціює та спільно 

реалізовує проекти, спрямовані на задоволення, в першу чергу, інтересів 

місцевого населення. До такої форми можна віднести перший з європейських 

єврорегіонів, заснований ще у 1958 р. на кордоні між Німеччиною та 

Голландією – EUREGIO. Його територія складає 13 тис. кв. км, на якій 

мешкають 3,37 млн. чол. В межах цього єврорегіону розвиваються наступні 

напрями транскордонного співробітництва (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4. 

Транскордонне співробітництво в єврорегіоні EUREGIO 

Напрями 

співробіт-

ництва 

Цілі співробітництва Діяльність 

Культурне Спрямоване на краще ознайомлення 

із культурним середовищем країни-

партнеру та подолання усталених 

упередженостей. 

Численні фестивалі, зустрічі, 

конференції, в яких беруть участь 

школи, молодь, пенсіонери, 

любителі спорту та музики. 

Щорічна чисельність учасників 

близько 100 тис. чол. 

Економічне Має на меті покращення соціально-

економічних умов життя в 

прикордонних регіонах. 

Субсидування економіки 

єврорегіону (за програмою 

INTERREG було виділено 48 млн. 

євро). 

Міжмуніци-

пальне 

Націлене на тісну кооперацію 

екстрених служб, співробітництво 

споріднених міст.  

Спільні команди експертів 

розробляють та реалізують 

транскордонні проекти; особлива 

увага приділяється освіті та 

охороні здоров’я.  
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  Продовження табл. 1.4. 

Консультацій-

ний сервіс 

Призначений для взаємного 

поширення широкого кола 

інформації. 

Консультування мешканців з 

питань повсякденного життя та 

роботи.  

Міжрегіональ-

на кооперація  

Сприяння взаємному обміну ідеями 

та досвідом. 

Обмін досвідом функціонування 

єврорегіонів на щорічній зустрічі 

членів АЕТР в м. Гронау, де також 

знаходиться і штаб-квартира 

EUREGIO. 

[Джерело: Складено автором за [67]]. 

 

Прикладом єврорегіону першого типу, найбільш складного з 

організації своєї діяльності, може слугувати єврорегіон «Чорне море», який 

було створено у вересні 2008 року з метою розвитку інфраструктури 

(енергетичних систем, транспорту), активізації соціальної та економічної 

діяльності, сприяння розвитку туристичної сфери тощо країн, розташованих 

на берегах Чорного моря, – України, Румунії, Росії, Азербайджану, 

Туреччини, Греції, Болгарії, Вірменії, Грузії та Молдови [68]. 

Площа єврорегіону дорівнює 20 млн. квадратних кілометрів, сумарна 

місткість ринку 350 млн. чоловік, потужність міжнародної торгівлі складає 

приблизно 300 млрд. доларів США на рік. У країнах трансграничного 

регіону, які входять до ЄС, домінує сектор послуг, у країнах СНД – більше 

індустріально орієнтована економіка. Щільність населення країн єврорегіону 

відрізняється в 3 рази, ВВП на душу населення – в 30 разів.  

Практично одночасно із створенням єврорегіону «Чорне море» 

рішенням Єврокомісії у 2009 р. було розпочато спільну операційну програму 

«Басейн Чорного моря», яка фінансувалася в рамках програми ENPI (2007-

2013 рр.) та продовжує фінансуватися вже в межах нової програми 

транскордонного співробітництва ENI (2014-2020 рр.) [69]. Аналіз наявних 

матеріалів свідчить про те, що розвиток єврорегіону «Чорне море» 

відбувається на фінансовій основі спільної операційної програми. На думку 

президента єврорегіону «Чорне море» Нікушора Константинеску, яку він 

висловив на 2-й Генеральній асамблеї цієї організації у 2009 р., «в умовах 
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кризи реалізація спільних проектів за оперативною програмою ЄС … може 

допомогти у створенні нових робочих місць, розвитку туризму, 

інфраструктури й культурної співпраці між причорноморськими 

містами» [70]. Більш докладно проекти програми «Басейн Чорного моря» 

(2007-2013 рр.) наведено в Додатку Б. 

Відносно новою формою єврорегіону є Європейські угруповання 

територіального співробітництва (EGTC), до складу яких повинні входити 

учасники щонайменше від двох країн-членів ЄС (або 1 країна-член ЄС і 1 

сусідня країна). Учасниками EGTC можуть бути місцеві або регіональні 

органи влади, а також юридичні особи, які утворені і діють згідно з нормами 

публічного права. Структура і повноваження EGTC визначаються 

статутними документами. Органами управління EGTC є збори його 

учасників та виконавчий директор.  

Учені та фахівці Європейського Союзу практично одностайні у своїх 

поглядах на те, що розвиток EGTC здатен подолати труднощі в 

транскордонному співробітництві, зумовлені національними розбіжностями 

в існуючих правових системах. На думку Е. Еврард із Університету 

Люксембургу, запровадження EGTC «сприяє появі автономної 

транскордонної юридичної одиниці, яка має компетенції для виконання 

певних дій (наприклад, розробка стратегії, підтримка інфраструктурної 

активності) від імені своїх членів. Цей інструмент послідовно запускає 

інституціональний процес, за допомогою якого структуруються зачатки 

управління процесами транскордонної діяльністі. Місцеві органи влади 

можуть використовувати цю платформу для розвитку транскордонних 

інститутів у своєму регіоні» [72]. 

Одним із прикладів транскордонного співробітництва, що функціонує у 

форматі Європейського угруповання територіального співробітництва, є 

єврорегіон TRITIA, створений у лютому 2013 р. місцевими органами влади 

на прикордонних територіях Польщі, Словаччини та Чехії. Він займає площу 

в 34,1 тис. кв. км з населенням 7,8 млн. чол. На території єврорегіону 
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розташовані два міста з-понад 300 тис. мешканцями, – Катовіце (Польща) та 

Острава (Чехія). Інші міста із значним економічним потенціалом – Ополе 

(Польща) та Жиліна (Словаччина).  

Засновники та учасники TRITIA задекларували реалізацію спільних 

проектів у наступних сферах – транспортна інфраструктура, економічний 

розвиток, туризм та енергетичні проекти з упором на відновлювальні 

джерела енергії [73].  

Аналіз проектної діяльності EGTC TRITIA за період її існування 

свідчить про успішність використання цієї форми транскордонного 

співробітництва. Згідно з інформацією, яка міститься на офіційному сайті 

TRITIA, власні фінансові ресурси єврорегіону є достатньо обмеженими. Так, 

у 2013 р. вони складалися практично на 100 відсотків із членських внесків 

його засновників і становили приблизно 88 тис. євро, з яких до кінця року на 

оплату праці та інші господарські потреби було витрачено приблизно 41 тис. 

євро [74]. Проте, для реалізації своєї статутної діяльності керівництво 

TRITIA дотепер залучило вже більше 110 тис. євро коштів з фондів ЄС та 

Міжнародного Вишеградського Фонду.  

На думку дослідниці І. М. Бусигіної, термін «Європа регіонів» 

базується на наступних підходах: 

1. Радикальна концепція: зміна ідеї національної держави на модель 

Європи, що складається з двох рівнів – національного і регіонального. 

2. Концепція інтенсифікації: горизонтальна інтеграція через 

ліквідацію кордонів у рамках ЄС. 

3. Концепція триступеневої або трирівневої Європи. «Європа 

регіонів» – союз національних держав з представлення інтересів регіонів 

(вертикальна інтеграція) [75].  

Ці підходи можуть бути використані при обґрунтуванні стратегій 

розвитку транскордонного співробітництва.  

Необхідними передумовами формування прикордонних єврорегіонів є 

наступні (табл. 1.5). 
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Таблиця 1.5. 

Передумови формування прикордонних єврорегіонів 

№ Передумови  Деталізація  

1.  Політико-

правові 

передумови  

1) Наявність спільного кордону. 

2) Наявність досвіду історичного співіснування (території, 

входили до складу однієї держави чи мали статус спірних). 

3) Наявність міждержавних угод про стратегічне партнерство. 

2.  Економічні 

передумови 

1) Дія негативних факторів економічної глобалізації (диктат 

ТНК, швидке розповсюдження наслідків світових фінансово-

економічних криз, нав’язування сировинної структури економіки, 

падіння цін на експортні товари, відтік іноземного капіталу, 

погіршення торговельного балансу, відтік іноземних кредитів 

тощо). 

2) Периферійність територій по відношенню до більш 

розвинутих адміністративних центрів країн, до яких вони 

належать. 

3) Диференціація територій за показниками, що 

характеризують рівень і якість життя. 

4) Наявність пунктів перетину кордонів. 

5) Наявність ринкової економічної системи. 

6) Наявність базової ринкової інфраструктури. 

7) Наявність спільних соціально-економічних проблем, що 

можуть бути ефективно вирішені об’єднанням зусиль 

територіальних громад і місцевих органів влади сусідніх країн. 

3.  Природні 

передумови 

1) Наявність взаємодоповнюючих природних ресурсів. 

2) Існування спільних екологічних проблем або проблем, 

пов’язаних з природозбереженням. 

3) Наявність рекреаційних територій (мінеральних джерел, 

унікальних кліматичних зон, водних чи гірських ресурсів). 

4.  Демографічні 

передумови 

1) Існування багатонаціональних територій, що представлені 

національними меншинами, які є корінним населенням сусідніх 

країн. 

2) Наявність родинних зв’язків. 

3) Наявність міст з промисловим, фінансовим, науковим, 

освітнім потенціалом. 

4. Науково-

технічні 

передумови 

Наявність ресурсів (фінансових, технологічних, наукових, 

кадрових) для реалізації науково-технічних, інноваційних 

проектів. 

5.  Соціально-

культурні 

передумови 

Існування спільних звичаїв, традицій, віросповідань. 

 

[Джерело: Власна розробка автора]. 

Таким чином, існує низка проблем, які можуть бути вирішені 

використанням різноманітних форм транскордонного співробітництва. З 

другого боку, мають існувати і певні передумови такої взаємодії. 
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Як відзначають відомі українські фахівці з проблем транскордонного 

співробітництва Ю. Макогон і В. Кравченко, функціонування єврорегіонів 

характеризується низкою особливостей, до яких, зокрема, належать наступні:  

 «створення Єврорегіону не призводить до появи нового 

адміністративно-територіального утворення зі статусом юридичної особи; 

 правове регулювання на території кожного з членів Єврорегіону 

здійснюється відповідно до діючого законодавства країни, до складу якої 

вони входять; 

 організаційна структура Єврорегіону здійснює координуючу 

функцію і не має власних повноважень, а також не може замінити органи 

влади, які діють на території кожного з її членів; 

 у політичному сенсі Єврорегіони не діють проти національних 

інтересів країни і не є наднаціональними утвореннями; 

 у своїй діяльності Єврорегіони не підміняють зовнішньополітичні 

функції держав, приграничні території яких є членами Єврорегіонів» [76, 

с. 138].  

Єврорегіони є найбільш широкою формою транскордонного 

співробітництва, яка дозволяє найбільш ефективно взаємодіяти з 

центральними органами влади, залучати до співробітництва широкий круг 

суб’єктів представників як підприємницьких, так і громадських структур, 

відповідно регулювати джерела фінансування. В рамках єврорегіонів 

можлива реалізація як економічних, так і соціальних, культурних проектів, 

що полегшує нівелювання культурних міжнаціональних розбіжностей, і, 

відповідно, сприяє розвитку міжнародного бізнесу на рівні підприємницьких 

структур. Таким чином, єврорегіони є своєрідним каркасом, в межах якого 

можуть ефективно розвиватися інші форми співробітництва і особливо такі 

складні, як промислові, фінансові, інноваційні кластери та механізми 

приватно-державного партнерства при безумовному розвитку більш 

традиційних простих форм. 
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Стратегічними цілями розвитку не лише країн світу, а й окремих 

регіонів, у тому числі транскордонних, є їхній сталий, інноваційний 

розвиток. Однією з найбільш дієвих форм реалізації цих завдань є 

формування територіально-виробничих кластерів. Проблеми утворення 

господарських структур інтеграційного типу досліджувались у працях 

відомих зарубіжних (М. Портер, М. Вебер, А. Маршал), російських (Ю. 

Левіцький, А. Голіченко, Л. Гохберг, Т. Кузнецов, Г. Китова, А. Аношкіна), 

українських (В. Гейць, В. Александрова, Б. Буркинський, Л. Федулова, С. 

Соколенко, С. Маковецький, А. Іващенко, Н. Внукова) вчених.  

У процесі реалізації кластерної політики у світовій практиці 

визначились дві основні тенденції. В одних країнах реалізація політики 

формування різного роду кластерів регулюється центральними державними 

органами влади (Японія, Сінгапур, Швеція, Франція). В інших країнах 

(США, Великобританія, Австралія) основними суб’єктами в реалізації 

кластерної політики є регіональні органи влади і організації. Останній підхід 

є найбільш прийнятним і для деяких пострадянських країн, зокрема Росії та 

України, у зв’язку з тим, що в них немає чіткого державного підходу до 

розвитку кластерної політики. Тому більшої ефективності вона може набути 

на регіональному рівні, особливо в межах транскордонного співробітництва. 

В сучасних умовах кластерна політика успішно реалізується в таких країнах, 

як Фінляндія, Словенія, Китай, Індія, Туреччина та ін.  

Кластер – це добровільне об’єднання самостійних юридичних суб’єктів 

(підприємств, організацій, установ) у певній сфері підприємництва, які 

пов’язані між собою технологічною, економічною, науково-дослідною 

діяльністю, а також територіальною близькістю, з метою забезпечення 

конкурентних переваг у виробництві, збуті, просуванні товарів і послуг з 

метою реалізації економічних інтересів учасників кластеру. Формою 

економічних зв’язків між суб’єктами кластеру є мережі та партнерські 

відносини. Одним із теоретиків теорії кластерів є відомий американський 

економіст М. Портер, який вибудував її основні положення у своїх працях 
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«Конкуренція» та «Міжнародна конкуренція». М. Портер визначає кластер як 

сконцентровану за географічною ознакою систему взаємопов’язаних фірм і 

організацій, значущість яких як цілого перевищує суму складових [77, 

с. 221].  

До цих компаній можуть належати виробники, постачальники, 

банківські, біржові й кредитні установи, фонди венчурного фінансування і 

тому подібне, а також пов’язані з їхньою діяльністю організації, наприклад, 

сервісні, інжинірингові, консалтингові компанії, агенції зі стандартизації, 

торговельні об’єднання, університети та науково-дослідні організації. 

М. Портер виділяє три ознаки кластера: а) територіальна спеціалізація; 

б) конкуренція; в) кооперація. До того ж, при обґрунтуванні доцільності 

створення кластерів використовується і широко відома модель «діаманту» 

М. Портера, яка описує систему координат конкурентних переваг територій 

за чотирма групами факторів: фактори виробництва, фактори внутрішнього 

попиту, фактори оточення, фактори внутрішньої конкуренції. 

Російський дослідник Г. Клейнер визначає кластер як «просторово 

економічний феномен, основу якого складають конкретні суб’єкти 

економічної діяльності – члени кластеру» [78]. Л. Марков визначає кластер 

як «індустріальний комплекс, сформований на базі територіальної 

концентрації мереж спеціалізованих постачальників, основних споживачів, 

які пов’язані технологічним ланцюгом, і виступає альтернативою 

секторальному підходу» [79]. На думку І. Ферової «кластер є групою 

географічно локалізованих взаємопов’язаних компаній, постачальників 

обладнання, комплектуючих, спеціалізованих виробничих послуг, 

інфраструктури, науково-дослідних центрів, вузів та інших організацій, які 

взаємно доповнюють один одного в досягненні конкретного господарського 

ефекту і посилюють конкурентні переваги окремих компаній і, відповідно, 

кластера в цілому» [80]. Колектив українських дослідників визначає кластери 

як «територіальне об’єднання взаємопов’язаних утворень мезорівня 

економіки, які тісно співпрацюють із науковими установами, вищими 
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навчальними закладами, громадськими організаціями та органами місцевої 

влади з метою підвищення конкурентоспроможності особистої продукції і 

сприяння розвитку регіону» [81, с. 113]. Узагальнення існуючих визначень 

суті та змісту кластеру дозволяє зробити висновок про те, що суттєвих 

розбіжностей в позиціях різних дослідників не існує. Всі автори 

підкреслюють такі змістовні ознаки кластеру, як: 

 географічно-територіальна локалізація; 

 наявність системи взаємозв’язку між суб’єктами кластеру без 

порушення їхнього юридичного статусу; 

 переважання мережевої та партнерської форми взаємовідносин; 

 горизонтальний характер інтеграції між суб’єктами, що входять до 

кластера; 

 обов’язкове включення до складу суб’єктів, пов’язаних 

технологічним ланцюгом виробництва товарів (виробники, постачальники, 

споживачі), суб’єктів спеціалізованих промислових послуг (посередницьких, 

маркетингових, інжинірингових тощо), науково-дослідницьких центрів, вузів 

та інших організацій; 

 наявність синергетичного ефекту від спільної діяльності; 

 спеціалізація в певній сфері господарської діяльності; 

 націленість на інноваційний розвиток і посилення міжнародних 

конкурентних переваг транскордонних регіонів.  

Головне призначення кластерів бути інноваційними центрами розвитку 

транскордонних територій для забезпечення стійких конкурентних переваг. 

Необхідними умовами створення кластера є існування декількох базових 

підприємств певної спеціалізації, які можуть залишатися конкурентами і 

співпрацюють на засадах стратегічних альянсів або партнерських відносин. 

Обов’язковою умовою є також наявність партнерських взаємовідносин цих 

підприємств із розташованими в рамках транскордонних територій науково-

дослідними інститутами чи університетами. Така організація кластера дає 
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можливість широко залучати суб’єктів малого і середнього бізнесу. Базовою 

ідеєю формування кластерів є розвиток горизонтальних коопераційних 

відносин. Тому в кластерних об’єднаннях мають, крім представників 

виробництва і науки, існувати постачальники, посередники, споживачі, а 

також консалтингові, юридичні, маркетингові компанії. Кластерна 

організація транскордонної просторової економіки дозволяє не лише більш 

ефективно узгодити економічні інтереси учасників кластера, проте і останніх 

– з місцевими органами влади та місцевого самоуправління. Процес 

узгодження економічних інтересів суб’єктів транскордонного 

співробітництва може бути ще ефективніше, коли вони формуються в рамках 

єврорегіонів. 

Транскордонні кластери перебувають в центрі розробки та реалізації 

інноваційної політики органів влади як окремих європейських держав, так і 

ЄС в цілому. На їх розвиток спрямована низка загальноєвропейських 

ініціатив, зокрема, – Transnational Alliance of Clusters Towards Improved 

Cooperation Support (TACTICS) [82], The European Cluster Policy Group 

(ECPG) [83], The Nordic-German-Polish (NGP) Cluster Excellence 

Benchmarking Project [84].  

Найбільш відомими прикладами реалізації політики ЄС, спрямованої 

на розвиток транскордонного співробітництва, є наступні кластери:  

1) кластер Bio Valley Basel, створений у 1996 р. на території 

Німеччини, Швейцарії та Франції; сфери діяльності – фармацевтика, 

біотехнології, медичні технології; підтримка програми INTERREG IV A 

(2009-2015 рр.); 50 тис. кваліфікованих працівників; 15 тис. вчених; 100 тис. 

студентів; більше 600 фармацевтичних та медико-технологічних компаній; 

14 технопарків; 10 університетів та науково-дослідних центрів [85]; 

2) кластер Medicon Valley Cluster, створений у 1997 р. на території 

Данії та Швеції; сфери діяльності – фармацевтика, біотехнології, медичні 

технології; основні характеристики – 44 тис. працівників; 5 тис. науковців-
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дослідників; 350 біо- та медикотехнологічних компаній; 26 шпиталів; 12 

науково-дослідних центрів [86].  

 У процесі формування транскордонних кластерів необхідно детально 

вивчити потенціал транскордонних територій сусідніх країн для визначення 

суб’єктів кластерних взаємозв’язків.  

Як наголошує український дослідник процесів формування кластерів у 

глобальній економіці С. Соколенко, «Кластери дозволяють посилювати 

процеси спеціалізації і розподілу праці між фірмами; ширше залучати 

клієнтів, створюючи взаємодію покупців і продавців; зменшити вартість 

технічної послуги чи продукції, яка виготовлена на основі інноваційного 

виробництва; створювати нові робочі місця; ефективніше використовувати 

місцеві природні ресурси; створювати здоровий соціальний капітал (все на 

взаємній довірі), що забезпечує соціальну справедливість; забезпечити 

баланс ефективності і соціальної гармонії» [87]. Аналізуючи значення 

кластерів як форми розвитку транскордонного співробітництва, необхідно 

зазначити, що, як і будь-який економічний процес, він має і негативні риси та 

імовірні ризики. В таблиці 1.6 представлено основні переваги, загрози та 

ризики формування і функціонування транскордонних кластерів. 

Таблиця 1.6.  

Фактори переваги, загрози та ризиків формування і функціонування 

транскордонних кластерів 

№ Фактори переваги Фактори загрози Фактори ризиків 

1. Посилення міжнародних 

конкурентних переваг 

транскордонних 

територій  

 Посилення 

монополістичних тенденцій 

Імовірність виникнення 

воєнно-політичних 

прикордонних 

конфліктів 

2.  Механізм поєднання 

конкуренції і 

співробітництва 

Втрата стимулів 

впровадження інноваційних 

виробничих та 

управлінських технологій 

Імовірність зміни 

характеру соціально-

економічної системи  

3. Гнучкість у прийнятті 

рішень 

Відрив від прогресивних 

тенденцій глобалізації в 

силу територіальної 

замкнутості 

Можливість 

превалювання 

вузькопартійних 

інтересів у місцевих 

органах влади 

територіальних громад 
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   Продовження табл. 1.6. 

4. Вільний обмін 

інформацією 

Послаблення механізмів 

конкуренції 

Імовірність виникнення 

міжособистих стосунків 

між керівниками 

учасників кластерних 

структур 

5. Можливість 

розповсюдження 

нововведень 

Можливість виникнення 

вузької територіальної 

спеціалізації і втрата 

просторової економічної 

цілісності  

Імовірність зрощування 

владних, господарських і 

кримінальних структур, 

тобто тінізація 

економічних структур  

6. Посилення процесів 

спеціалізації і поділу 

праці 

Втрата внутрішніх стимулів 

розвитку в силу відносної 

замкнутості 

 

Імовірність 

розпалювання 

національних конфліктів 

7. Можливість 

стимулювання науково-

технічного прогресу 

Можливість лобіювання 

своїх інтересів в органах 

державної влади внаслідок 

набуття економічної сили 

Імовірність виникнення 

техногенних та 

екологічних катастроф 

8. Створення робочих 

місць та оптимізація 

міграційних процесів  

Відсутність механізмів 

узгодження соціально-

економічних інтересів 

кластерного об’єднання з 

місцевими органами влади, 

громадськими 

організаціями і 

територіальними 

громадами  

 

9. Ефективне використання 

природного, 

виробничого, 

фінансового, наукового, 

кадрового потенціалу 

суміжних країн 

Існування суттєвих 

розбіжностей в культурі 

ведення бізнесу (за 

показниками моделей 

Г. Хофстеда) 

 

10.  Активізація діяльності 

малих і середніх 

підприємств 

  

[Джерело: Власна розробка автора]. 

Необхідними умовами, що забезпечують високу ефективність 

формування кластерів, на думку українських дослідників, є наступні: 

«наявність великого підприємства – лідера, який визначає довготривалу 

господарську, інноваційну та інші стратегії кластера в цілому; територіальна 

локалізація переважаючої більшості підприємств – учасників кластера 

(університетів, наукових лабораторій, експертно-консультативних фірм, 

інформаційно-аналітичних, консалтингових і маркетингових центрів та 
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інше); стійке і домінуюче значення господарських зв’язків між 

підприємствами, довготривала координація між учасниками системи в 

рамках певних систем управління, виробничих програм, інноваційних 

процесів та інше; близькість до ринків, які є найбільш важливою рисою 

діючих кластерів; забезпечення спеціалізованою робочою силою; 

конкуренція. кооперація і співробітництво, які стимулюють пошук нових 

методів організації і управління виробництвом, наявність транспортних та 

під’їзних шляхів, населених пунктів та необхідних комунікацій (чи 

можливість будівництва населених пунктів нового зразка); підпорядкування 

діяльності кластерів розвитку інноваційних процесів; активний розвиток 

різних видів партнерства, обов’язково – інноваційного; наявність і 

доступність природно-сировинної бази і таке інше» [88, с. 114].  

Наступною ефективною формою транскордонного співробітництва 

може стати публічно-приватне (або державно-приватне) партнерство (ППП), 

за допомогою якого можливе суттєве розширення обсягу фінансових 

ресурсів, які місцеві органи влади можуть використовувати для вирішення 

завдань транскордонного співробітництва.  

Вітчизняні науковці лише нещодавно почали досліджувати теоретичні 

та практичні проблеми становлення та розвитку механізму публічно-

приватного партнерства в українській перехідній економіці [89]. Ми згодні з 

точкою зору, згідно з якою публічно-приватне партнерство являє собою 

юридично оформлену систему відносин між державним партнером або 

органами місцевого самоврядування та приватними партнерами, під час 

реалізації яких ресурси обох партнерів об’єднуються із відповідним 

розподілом ризиків, відповідальності та винагород між ними для 

взаємовигідної співпраці з реалізації суспільно-значущих проектів на 

довгостроковій основі [90, с. 8].  

Реалізація державно-приватного партнерства має сприяти підтримці та 

відтворенню т. зв. «громадських цінностей», які поділяються на наступні 5 

категорій [91]: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


50 

 

1. Громадські цінності, якими керується у своїх відносинах влада та 

громадськість (демократія, легітимність, надійність, ефективне використання 

громадських ресурсів). 

2. Громадські цінності, включені до економічних відносин (якість 

послуг, безпека працівників, споживачів, надійність роботодавців). 

3. Громадські цінності, спрямовані на здатність інфраструктури та 

послуг забезпечувати інтереси окремих цільових груп, – таких, як 

малозабезпечені або люди з обмеженими можливостями (універсальний 

доступ, низька ціна, спеціальні засоби для людей з обмеженими 

можливостями). 

4. Громадські цінності, спрямовані на забезпечення інфраструктурного 

розвитку регіону (економічний розвиток, мобільність, якість оточуючого 

середовища). 

5. Громадські цінності, спрямовані на забезпечення стабільності 

соціального середовища (безпека, здоров’я, сталий розвиток). 

Незважаючи на існуючий значний доробок у цій сфері, поза належною 

увагою вчених, на жаль, лишаються проблеми господарського 

співробітництва держави та бізнесу в рамках транскордонного 

співробітництва. Досвід державно-приватного партнерства, набутий наразі в 

інших країнах, надає низку достатньо вдалих прикладів такого 

співробітництва, зокрема у сфері транскордонного співробітництва. Їхнє 

осмислення з позицій особливостей української економіки сприятиме 

підвищенню його ефективності. 

У країнах Європи державно-приватне партнерство з успіхом 

використовується в таких сферах транскордонного співробітництва, як 

туризм, охорона навколишнього середовища, інфраструктурні проекти тощо. 

Так, заслуговує на увагу модель міжрегіонального співробітництва Литви, 

Латвії та Естонії у сфері розвитку міжнародного туризму, що спиралась на 

т. зв. скандинавську модель економічного розвитку, яка дозволила окреслити 
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не лише фізичні, але й віртуальні межі між країнами у сфері транспорту, 

подорожей та готельного бізнесу.  

У цілому цей регіон став найбільш динамічно зростаючим туристичним 

напрямом у всій Європі. За період з 1993 до 2011 рр. доходи від перебування 

іноземних туристів лише в Литві зросли майже в 36 разів і становили 1,01 

млрд. євро [92]. 

Державно-приватне партнерство є вирішальним чинником розвитку 

туристичного потенціалу іншого європейського регіону – Баренцового моря 

та арктичної частини Європи (Barents Euro-Arctic Region), до складу якого 

входять 13 територій 4 сусідніх країн – Швеції, Норвегії, Фінляндії та Росії. У 

фінальному документі, прийнятому за результатами проекту BART (Public-

private partnership in Barents tourism), який виконувався протягом 2010-2012 

рр., зазначається: «З огляду на істотну роль державного адміністрування у 

сфері планування туризму, управління і маркетингу, особливу увагу треба 

надати державно-приватному партнерству, яке є інструментом для 

забезпечення транскордонного співробітництва … для сталого розвитку 

туризму в регіоні Баренцового моря» [93, р. 7]. 

Ще одним прикладом вдалої взаємодії влади і бізнесу у вирішенні 

проблем, спільних для сусідніх країн, є транскордонне співробітництво США 

та Канади, яке розвивається згідно з підходом «знизу догори». В його межах 

відбувається облаштування кордону, зокрема, пунктів перетину транспортом, 

в якому значна участь належить американському та канадському бізнесу [94]. 

До більш традиційних форм транскордонного співробітництва 

належить прикордонна торгівля. Прикордонна торгівля досить активно 

розвивається за останні десятиріччя. За цей час було створено ряд 

міжнародних організацій, до стратегічних цілей яких, наряду з іншими 

формами, входить і розвиток прикордонної торгівлі як засобу розвитку 

прикордонних територій та підвищення рівня життя відповідних територій. 

Одним з позитивних прикладів такої організації є програма ЦАРЕС 

(Центрально-Азійського Регіонального Економічного Співробітництва). 
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Цікавим у цьому плані є досвід Китаю як активного члена цієї організації. 

Саме в Китаї прикордонна торгівля є одним з пріоритетних напрямків 

розвитку зовнішньоекономічної політики країни. За останні десятиріччя в 

Китаї розроблено й створено ефективну законодавчу базу прикордонної 

торгівлі та дієві механізми її реалізації. До останніх можна віднести два види 

торгівлі: торгівля, яка здійснюється населенням прикордонних територій на 

«народних базарах», і торгівля посередницькими торговими компаніями. 

Прикордонна торгівля, крім цього, сприяє активному розвитку малого і 

середнього бізнесу. В інших країнах прикордонна торгівля регулюється 

місцевими органами влади і реалізується через механізм оптової та 

роздрібної торгівлі (Туреччина, Вірменія, Естонія). В Ірані прикордонна 

торгівля здійснюється через систему кооперативної торгівлі на бартерній 

основі. В Росії прикордонна торгівля регулюється Законом «Про основи 

державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності», Концепцією 

прикордонного співробітництва в Російській Федерації. Відповідно до цих 

документів, прикордонна торгівля здійснюється як юридичними, так і 

фізичними особами, що мають постійне місце проживання в прикордонній 

території.  

В Україні на сьогодні не існує розвинутої законодавчої бази, яка 

регулює прикордонну торгівлю. Лише діють Закони України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» і «Про транскордонне співробітництво», де 

наголошується на можливому для прикордонної торгівлі режимі найбільшого 

сприяння у вигляді преференцій. Законом України «Про місцеве 

самоуправління» вона регулюється місцевими органами влади. Однак у цих 

документах відсутні визначення понятійного апарату прикордонної торгівлі: 

«прикордонна територія», «прикордонна торгівля», «суб’єкти прикордонної 

торгівлі». 

Звичайно, в сучасній науковій національній і світовій літературі 

існують визначення даних понять. Прикордонний регіон – це територіальна 

одиниця однієї країни, що межує з іншою. Прикордонна територія – це 
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частина прикордонного регіону, що обмежений певною віддаленістю від 

кордону (30-40 км) та має певний статус, який полегшує здійснення всіх 

форм прикордонного співробітництва. Транскордонний регіон – це 

сукупність суміжних прикордонних регіонів сусідніх країн. Прикордонна 

торгівля – це форма міжнародної торгівлі, що здійснюється між фізичними і 

юридичними особами, які проживають на прикордонних територіях з 

особливим статусом, через обмін товарами на прикордонних ринках з метою 

задоволення економічних інтересів виробників і споживачів сусідніх країн. 

Прикордонна торгівля дозволяє вирівняти різницю в економічному рівні 

прикордонних територій та нівелювати різницю в рівнях життя населення по 

обидві сторони кордону. 

 

1.3. Система соціально-економічних інтересів суб’єктів 

транскордонного співробітництва 

  

Глибоке розуміння будь-якого економічного явища чи процесу 

передбачає вивчення економічних інтересів суб’єктів цих процесів. Суттю 

економічної системи будь-якого рівня є система економічних відносин між її 

суб’єктами з приводу їх узгодження і реалізації. Саме розуміння економічних 

інтересів суб’єктів будь-яких економічних процесів дозволяє виявити сферу 

їх розбіжності і відповідно сформувати механізм їх узгодження та реалізації.  

«В народному господарстві будь-якої країни, яка функціонує на 

ринкових засадах, економічні інтереси продавців та споживачів не 

співпадають. Така ситуація випливає з їх протилежного положення в 

ланцюгу «виробництво – обмін – споживання». Економічні інтереси 

продавців, якими можуть бути як виробники, так і посередники, обумовлені 

їх правами власності. Вони полягають у максимізації доходів від 

використання своєї власності за період їхнього функціонування на ринку. 

Вони об’єктивно зацікавлені в таких обсягах та цінах реалізації товарів та 

послуг, які дають їм можливість максимізувати грошові надходження з 
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метою відтворення виробничого процесу і отримання прибутку. Споживачі, 

навпаки, намагаються мінімізувати витрати і отримати за гроші максимальне 

задоволення своїх потреб. Погодження економічних інтересів споживачів та 

покупців мінімізує сферу їх розбіжностей та сприяє їхній реалізації» [95, 

с. 9]. Даний методологічний підхід можна застосувати для аналізу системи 

економічних інтересів процесу транскордонного співробітництва. 

Ефективність функціонування такої форми регіонального міжнародного 

співробітництва можливе лише за умови визначення соціально-економічних 

інтересів всіх суб’єктів і учасників цього процесу і знаходження сфер їх 

розбіжностей та співпадіння, що може слугувати об’єктивною базою 

розробки механізму його реалізації.  

Транскордонне співробітництво передбачає встановлення досить 

складної системи економічних відносин між суб’єктами і учасниками цього 

процесу. В існуючих нормативних документах та науковій літературі 

перераховуються ті чи ті суб’єкти цього процесу, разом з тим, крім їх 

означення, не існує системних досліджень щодо визначення суті, 

особливостей, суперечностей цих інтересів.  

У Європейській рамковій конвенції основними суб’єктами 

транскордонного співробітництва є територіальні общини або влада. В Законі 

України «Про транскордонне співробітництва» до суб’єктів цього процесу 

віднесені: територіальні громади, їх представницькі органи; місцеві органи 

виконавчої влади та відповідні органи інших держав, при цьому 

виокремлюються як суб’єкти, так і учасники цього процесу [96]. У відомих 

роботах українських та закордонних фахівців у якості суб’єктів називаються: 

люди [97], територіально-адміністративні одиниці двох і більше країн [98], 

сусідні територіальні общини і влада [99], територіальні громади, їх 

представницькі органи і місцеві органи виконавчої влади [100], регіональна 

або місцева влада [101], національні структури, що здійснюють владні 

повноваження [102], адміністрації, громадські об’єднання, комерційні 

структури [103], органи виконавчої влади та органи місцевого 
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самоврядування [104, с. 131], громадські організації та суб’єкти бізнесу [105, 

с. 30] та інше.  

Як видно з наведених джерел, усі дослідники відмічають той факт, що 

головними суб’єктами транскордонного співробітництва є адміністрації, 

регіональні або місцеві органи влади; територіальні громади та громадські 

об’єднання; суб’єкти бізнесу. Причому в кожній країні ці суб’єкти мають 

специфічні інституційні форми. Наведені приклади класифікації є, звичайно, 

недостатніми для формування ефективної системи транскордонного 

співробітництва. Для визначення механізму узгодження економічних 

інтересів суб’єктів необхідна більш детальна її класифікація. 

Доцільно виділити наступні класифікаційні критерії суб’єктів 

транскордонного співробітництва: 

 за ступенем залученості до процесу; 

 за сферою діяльності; 

 за характером соціально-економічних інтересів; 

 за критерієм – резидент – нерезидент (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7. 

Критерії класифікації суб’єктів транскордонного співробітництва 

№ Критерії Характеристики 

1. За ступенем залученості до 

процесу 

Високий Середній Низький 

2. За сферою діяльності Конкретний вид економічної діяльності 

3. За характером соціально-

економічних інтересів 

Загальні, специфічні, часткові, співпадаючі, не 

співпадаючі, суперечливі, стратегічні, тактичні. 

4. За національною 

приналежністю 

Резидент 

Нерезидент 

[Джерело: Власна розробка автора]. 

За ступенем залученості до процесу можна виокремити : 

 суб’єкти, що є учасниками міжнародних договірних відносин та 

регулюють процес транскордонного співробітництва (органи місцевої чи 

регіональної влади двох чи більше країн, територіальні громади); 
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 підприємницькі структури, які є учасниками різних форм 

транскордонного співробітництва (підприємства всіх форм власності та 

розміру); 

 професійні асоціації (малого і середнього бізнесу, маркетингу, 

реклами, підприємців і промисловців тощо), які сприяють ефективній 

діяльності своїх членів; 

 громадські організації, які лобіюють і підтримують суспільну 

діяльність своїх членів; 

 науково-дослідницькі та освітні організації (науково-дослідні 

інститути, університети та середні навчальні заклади), які забезпечують 

підготовку професійних кадрів у сфері транскордонного співробітництва та 

інноваційний характер розвитку відповідних територій. 

Таким чином, за даним критерієм основними суб’єктами 

транскордонного співробітництва є місцеві й територіальні органи влади та 

територіальні громади, які заключають дво- або багатосторонні договори про 

співробітництво, та, відповідно, є носіями інтересів регіонів чи територій. 

Держава і центральні органи влади забезпечують нормативно-правову базу 

співробітництва, а міжнародні регіональні організації й агенції регіонального 

розвитку сприяють даному процесу. 

За сферою діяльності суб’єктів транскордонного співробітництва їх 

можна класифікувати за групами, відповідно до ролей, які вони відіграють у 

його розвитку. Це промислові підприємства; сільськогосподарські 

підприємства; підприємства ринкової інфраструктури – транспортні, 

дорожньої служби, біржі, складські приміщення; фінансові та банківські 

установи; комерційні посередницькі структури; організації науки і освіти; 

туристичні фірми; консалтингові компанії (маркетингові, аудиторські, 

інформаційні, інжинірингові тощо); митні служби та служби перетину 

кордонів. У кожному конкретному випадку суб’єкти різних сфер діяльності 

відіграють різну роль у транскордонному співробітництві. Так, наприклад, в 

разі створення промислових кластерів головними суб’єктами співробітництва 
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стають великі промислові підприємства певної галузі, їх постачальники, а у 

випадку організації інноваційного кластеру набагато виростає роль наукових 

та освітянських організацій. У випадку розвитку більш простих і традиційних 

форм, наприклад, прикордонної торгівлі переважають інтереси торгових 

підприємств, складів, торгових центрів, послуг пунктів перетину кордонів та 

митної служби. Суб’єкти даної групи є носіями підприємницьких інтересів.  

За характером соціально-економічних інтересів суб’єкти 

транскордонного співробітництва можна розділити на носіїв: 1) загальних 

інтересів (сталий соціально-економічний розвиток територій); 2) 

специфічних (підприємницькі, соціальні, екологічні тощо); 3) часткових ( 

особисті, сімейні, групові); 4) співпадаючих; 5) не співпадаючих; 6) 

суперечливих; 7) стратегічних; 8) тактичних. 

І на останнє, носіями інтересів можуть бути як резиденти, так і 

нерезиденти. 

Дана класифікація має не лише теоретичне, а й практичне значення. 

Вивчення специфіки соціально-економічних інтересів суб’єктів 

транскордонного співробітництва за означеними критеріями дозволить 

розробити найбільш ефективні механізми транскордонного співробітництва 

шляхом узгодження та реалізації інтересів суб’єктів.  

Суб’єкти високого ступеня залученості до процесу транскордонного 

співробітництва, якими виступають місцеві територіальні органи влади, є 

носіями найбільш загальних соціально-економічних інтересів. 

 Основними особливостями інтересів суб’єктів даної групи є паритет 

соціальних, економічних та екологічних інтересів. Саме органи місцевої 

влади є виразниками як національних, так і регіональних інтересів (табл. 1.8).  

Даний перелік інтересів місцевих органів влади можна продовжувати, 

але головним в них є те, що всі вони мають відображати інтереси кожної 

територіальної громади, кожної з країн-учасників, мешканців міст і сіл; всіх 

мешканців регіону чи території.  
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Вкрай важливим є знаходження механізмів їхнього узгодження з 

інтересами всіх суб’єктів транскордонного співробітництва та розробка 

регіональної стратегії їх реалізації. 

Всі представники бізнес-структур є носіями підприємницьких 

інтересів, які кінець кінцем, незважаючи на наявність проміжних інтересів, 

зводяться до отримання максимальних прибутків для продовження та 

розвитку бізнесу та задоволення власних потреб.  

Їх інтереси не завжди співпадають з реалізацією соціальних та 

екологічних інтересів території. Для їх активізації необхідні певні 

законодавчі, регулюючі та стимулюючі механізми з боку місцевої влади. 

Таблиця 1.8. 

Сфери соціальних, економічних та екологічних інтересів 

Соціальні інтереси Економічні інтереси Екологічні інтереси 

Подолання культурних 

відмінностей між 

трансграничними 

територіями 

Підтримка зв’язків із 

співвітчизниками за 

кордоном 

Вирівнювання соціальних 

умов праці і життя 

транскордонних територій 

Розвиток соціальної 

інфраструктури 

Підвищення загальної 

якості життя 

 

Розвиток ринкової 

інфраструктури 

Створення сприятливих 

умов для ефективного 

використання природного, 

сировинного, виробничого, 

фінансового, кадрового, 

наукового-технічного, 

освітнього потенціалів 

Створення сприятливих 

умов для перетину кордонів 

для вільного переміщення 

капіталу, товарів і людей 

Забезпечення умов 

функціонування для всіх 

форм транскордонного 

співробітництва 

(єврорегіони, кластери, 

вільні економічні зони 

тощо) 

Забезпечення економічної 

безпеки територій 

Інформаційна, 

консультаційна, 

організаційна підтримка 

спільних проектів 

Поповнення місцевих 

бюджетів  

Захист довкілля 

Вирішення спільних 

екологічних проблем 

Спільне освоєння водойм 

Забезпечення екологічної 

безпеки в діяльності 

підприємств регіону 

Сприяння в організації 

органічного сільського 

господарства 

Сприяння еко-туризму 

Підготовка кадрів в галузі 

екології, екологічного 

менеджменту 

 

[Джерело: Власна розробка автора]. 
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Професійні асоціації, союзи є похідними від інтересів своїх членів, 

тобто мають забезпечувати їхню ефективну підприємницьку діяльність. 

Разом з тим, їм притаманні і свої специфічні інтереси. Ці організації є 

неприбутковими, їх основною метою є надання інформаційної, методичної, 

консультаційної та іншої підтримки своїх членів. Професійні організації для 

надання послуг своїм членам мають тісні зв’язки з численними організаціями 

та інституціями (науково-дослідними інститутами, провідними 

університетами, консалтинговими компаніями, громадськими організаціями, 

союзами споживачів, представниками місцевої влади тощо). Саме цим 

забезпечується можливість узгодження інтересів суб’єктів підприємницької 

діяльності з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва. До сфери 

їх специфічних інтересів належить пропаганда новітніх науково-технічних 

розробок, сучасних знань, інноваційних рішень тощо, що є головною їх 

місією, і в цьому сенсі відображають інтереси місцевих органів влади. Тому, 

залежно від наявності й ефективності роботи місцевих осередків даних 

організацій визначається їхня роль у реалізації транскордонного 

співробітництва. 

Різноманітні громадські організації (молодіжні, ветеранів, військових, 

мистецькі тощо) є носіями переважно соціальних інтересів і в меншій мірі є 

предметом дослідження економічного співробітництва. Разом з тим вони 

можуть відігравати суттєву роль у подоланні культурних розбіжностей 

транскордонних територій різних країн. Як відомо, саме культурні 

розбіжності є суттєвим бар’єром на шляху до спільного ведення 

міжнародного бізнесу, і тому «урахування факторів культурного середовища 

в міжнародному бізнесі є найбільш типовими причинами невдач у веденні 

підприємницької діяльності в зарубіжних країнах взагалі, і, зокрема, у 

здійсненні міжнародних маркетингових досліджень. Культурне середовище 

країн світу є найбільш стійким кордоном на шляху економічних процесів 

глобалізації і кінець кінцем завжди буде впливати на специфіку ведення 

бізнесу в рамках національних економічних систем» [104, с. 131]. У цьому 
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аспекті реалізація інтересів даної групи суб’єктів буде сприяти як реалізації 

інтересів органів влади різних рівнів, так і представників підприємницької 

діяльності. 

Крім інтересів перерахованих суб’єктів транскордонного 

співробітництва, важливу роль відіграють соціально-економічні інтереси 

мешканців цих територій. Їхні інтереси пов’язані з можливістю вільного 

перетину кордонів з метою участі в прикордонній торгівлі, пошуку робочих 

місць, підтримання родинних зв’язків, участі в культурних, релігійних 

заходах тощо. Їхні інтереси в деяких випадках можуть суперечити інтересам 

підприємницької діяльності. Наприклад, при створенні заторів в пунктах 

перетину кордону, використання дискримінаційних цін на продукцію 

рослинництва і тваринництва тощо. В регулюванні подібних протиріч велика 

роль належить місцевим органам виконавчої влади. 

У даному контексті мова йшла про можливість об’єктивної розбіжності 

інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва в силу їх різної ролі в 

міжнародних відтворювальних процесах. Разом з тим існують і суб’єктивні 

причини можливих конфліктів і суперечностей їхніх інтересів.  

До таких причин можна віднести наступні: 

1. Особиста участь або пряма зацікавленість представників органів 

місцевої виконавчої влади, що призведе до протекціонізму власних бізнес-

інтересів і конфлікту з інтересами суб’єктів підприємницької діяльності. Від 

наявності чи відсутності подібної практики залежить вибір форм 

співробітництва та їх законодавче забезпечення з боку центральної влади. 

2. Особиста зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності в 

тінізації частини своєї діяльності, що не стимулює їхньої активної участі у 

розвинутих формах транскордонного співробітництва. 

3. Високий рівень корумпованості митної служби та робітників, що 

обслуговують кордони. 

Взаємовідносини з приводу транскордонного співробітництва – це 

складна багаторівнева система відносин між багатьма суб’єктами – 
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представниками різних країн. Остання обставина набагато ускладнює процес 

узгодження соціально-економічних інтересів всіх суб’єктів цих відносин. 

Крім вищеназваних об’єктивних та суб’єктивних причин можливих 

розбіжностей інтересів міжнародного транскордонного співробітництва, є 

низка факторів, які пов’язані з міжнародним бізнес-середовищем. 

Серед основних факторів міжнародного бізнес-середовища можна 

виділити наступні. 

1. Політико-правові: 

 невідповідність законодавчої бази країн співробітництва, що регулює 

процеси транскордонного співробітництва, створення міжнародних бізнес-

структур, міжнародних кластерів тощо; 

 існування різних регіонально-адміністративних поділів в різних 

країнах; 

 різний рівень демократизації суспільства; 

 переважання в структурі місцевої влади представників партій 

протилежної ідеологічної орієнтації. 

2. Різниця в системі менеджменту суб’єктів господарювання. 

3. Різниця в бізнес-культурі. 

4. Різне ставлення суспільства і його членів до природокористування, 

енергозбереження, водозбереження, ставлення до навколишньої флори і 

фауни. 

5. Відмінності в бізнес-етиці. 

6. Різні системи освіти та інші. 

Ці та багато інших факторів необхідно враховувати при формуванні 

форм і механізмів транскордонного співробітництва. 

Нижче наведено приклад взаємозв’язку інтересів та можливостей 

сторін в процесі взаємодії з кластером підприємств енергетичного 

машинобудування (рис. 1.2).  
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 Центральні, регіональні, місцеві органи влади  

Створення сприятливих умов 

функціонування 

 

 

Створення системи підтримки 

кластерного розвитку 

Нова продукція, нові робочі 

місця, проведення реконструкції  

 

 

Збільшення податкових надходжень до 

місцевого та державного бюджетів  

Іноземні 

компанії 

 

Прибуток  

 

Кластерне об’єднання 

підприємств 

енергетичного 

машинобудування 

 

Прибуток  

 

Підприємства України, 

Росії 

Нові процеси, технології, інші 

іновації  

Інвестиції, знання ринку, частка ринку, 

виробничі площі, обладнання 

Рисунок 1.2. Взаємозв’язок інтересів сторін в процесі взаємодії з кластером підприємств енергетичного 

машинобудування. (Розроблено автором та доповнено на основі [105]). 
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Даний приклад демонструє можливість узгодження економічних 

інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва на основі їх 

об’єктивного місця в системі відносин. Однак, це ідеальна модель, яка не 

завжди реалізується на практиці тому, що необхідно аналізувати фактори, які 

призводять до конфлікту інтересів суб’єктів співробітництва. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність механізму 

транскордонного співробітництва вимагає глибокого вивчення системи 

соціально-економічних інтересів суб’єктів співробітництва, їхню 

класифікацію за запропонованими критеріями, визначення сфер можливого 

їх співпадіння або не співпадіння. Лише на цій основі, з урахуванням всіх 

видів потенціалів транскордонних територій, можна вибирати адекватні 

форми, формувати стратегію співробітництва, розробляти конкретні проекти. 

 

Висновки до 1 розділу 

Перший розділ дисертаційної роботи присвячено розгляду теоретичних 

засад аналізу сучасних концепцій транскордонного співробітництва. 

Проведено аналіз сутності сучасних концепцій транскордонного 

співробітництва країн. Проаналізовано цілі та форми транскордонного 

співробітництва країн. Розглянуто систему соціально-економічних інтересів 

суб’єктів транскордонного співробітництва. 

Проведений аналіз дає змогу зробити наступні висновки: 

1. Дослідження діалектично взаємозалежних процесів глобалізації та 

регіоналізації, проведене на основі аналізу національних економічних 

інтересів та економічних інтересів суб’єктів міжнародного бізнесу, 

дозволило визначити об’єктивні чинники виникнення та розвитку 

міжнародного транскордонного економічного співробітництва, за допомогою 

якого зменшується конфліктність зазначених груп інтересів.  

2. Незважаючи на значну кількість розробок, науковці не мають 

єдиного погляду на визначення сутності поняття «транскордонне 

співробітництво». Аналіз запропонованих у літературі визначень з 
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використанням спеціальної методики конструювання економічних категорій і 

понять дав можливість класифікувати такі підходи і наступним чином 

визначити міжнародне транскордонне співробітництво – процес формування 

міжнародних регіональних відносин між суб’єктами (місцеві й регіональні 

органи влади, територіальні общини, громадські організації, підприємці) 

двох або більше країн, що мають спільні кордони, з приводу розробки 

спільних стратегій, пріоритетних напрямків і програм розвитку територій на 

основі оцінки їхнього загального потенціалу, виявлення сильних і слабких 

сторін, визначення синергетичного ефекту від їхнього використання, 

виявлення ризиків з метою реалізації соціально-економічних інтересів всіх 

учасників співробітництва, оформлених відповідними угодами, що не 

суперечать діючим законодавствам країн. 

3. Визначено категорію «транскордонне співробітництво», яке 

розглядається як багаторівнева система міжнародних регіональних 

економічних відносин між суб’єктами співробітництва двох або більше країн, 

що мають спільні кордони, з приводу розробки пріоритетних напрямків, 

програм і проектів співробітництва на основі оцінки загального потенціалу 

транскордонних територій; виявлення сильних і слабких сторін та ризиків 

для реалізації економічних інтересів усіх суб’єктів співробітництва, 

оформлених відповідними міжнародними угодами, що не суперечать діючим 

законодавствам країн. 

4. Суттєві ознаки транскордонного співробітництва досліджено на 

основі теорії транскордонного співробітництва, яка представляє собою 

міждисциплінарний, комплексний підхід на основі теорій просторової 

економіки і регіональної економіки, мережевої економіки, теорії 

партнерських відносин, регіоналізму, геоекономіки, міжнародних 

економічних відносин та інших.  

5. У розділі доведено, що цілі та форми міжнародного транскордонного 

співробітництва є залежними від проблем, які країни вирішують за його 

допомогою. Основні завдання, які можна вирішити за допомогою 
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використання тих чи тих форм міжнародного транскордонного 

співробітництва, можна класифікувати за показниками, що характеризують 

фактори міжнародного бізнес-середовища – правові, економічні, 

демографічні, природні, науково-технічні, соціокультурні. Розглянуто форми 

транскордонного співробітництва за критеріями зрілості його організаційних 

форм, найбільш зрілими з яких уважаються єврорегіони, виробничі, 

фінансові, інноваційні кластери, вільні економічні зони, приватно-публічне 

партнерство. 

6. У розділі проаналізовано систему економічних інтересів процесу 

транскордонного співробітництва. Доцільно виділити наступні 

класифікаційні критерії суб’єктів транскордонного співробітництва: за 

ступенем залученості до процесу; за сферою діяльності; за характером 

соціально-економічних інтересів; за критерієм – резидент – нерезидент.  

Основні ідеї розділу висвітлені в авторських роботах [229, 236, 238, 

240, 241]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ З ЄС 

 

2.1. Етапи розвитку та система функціонування транскордонного 

співробітництва в ЄС 

  

Механізм функціонування транскордонного співробітництва 

відображає конкретні умови соціально-економічного розвитку суміжних 

територій різних держав. Механізм функціонування транскордонного 

співробітництва є частиною процесу транскордонного співробітництва, за 

допомогою якого його учасники мають змогу реалізувати свої соціально-

економічні інтереси. 

В економічній науці трактування поняття «механізм» належить до 

числа одного із найбільш суперечливих, що заважає його повноцінному 

використанню в практиці управління соціально-економічними процесами на 

всіх рівнях економічного життя. Подальший розгляд проблематики 

механізму функціонування транскордонного співробітництва в Європі 

потребує використання логічно несуперечливого поняття «механізм». 

Під механізмом в соціально-економічних дослідженнях пропонується 

вважати: форми організації суспільного виробництва; форми господарських 

зв’язків; структуру, форми та методи планування; сукупність економічних 

важелів і стимулів (господарський механізм) [106]; «сукупність економіко-

організаційних та правових форм і методів управління фінансовою 

діяльністю держави у процесі створення і використання фондів фінансових 

ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, 

господарських суб’єктів і населення» (фінансовий механізм) [107]; 

«сукупність методів і засобів впливу на економічні процеси, їх регулювання» 

(економічний механізм) [108]; «сукупність цілей, функцій, принципів та 
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методів, взаємодія яких забезпечує ефективне функціонування соціальної 

системи» (механізм соціального управління) [109]. 

Аналіз вищенаведених визначень механізму, які запропоновані для 

використання в соціально-економічних дослідженнях, показує, що в них 

фактично ототожнюється власне механізм процесів із управлінням ними.  

Конкретні проекти та програми співробітництва для реалізації спільних цілей 

 

Інструменти та органи транскордонного співробітництва 

 

Форми транскордонного співробітництва: прямі контакти, прикордонна торгівля, 

єврорегіони, міжнародні кластери різних типів 

 

Принципи транскордонного співробітництва: місцевого самоврядування, 

взаємозацікавленості, субсидіарності, економічності, ситуативності, інформаційної 

забезпеченості і прозорості, довготривалості 

 

Угоди, договори та статути про основні принципи транскордонного співробітництва 

 

Міждержавні угоди про транскордонне співробітництво 

на регіональному і місцевому рівнях 

 

Міжнародна нормативно-правова база транскордонного співробітництва 

 

Національні правові системи і національне законодавство 

Рис. 2.1. Механізм функціонування транскордонного співробітництва. 

[Власна розробка автора] 

Найбільш адекватне визначення механізму в економіці надано, з нашої 

точки зору, А. Чаленком, – «механізм – це сукупність ресурсів економічного 

процесу і способів їх з’єднання» [110]. У даному випадку в якості ресурсів та 

зв’язку між ними виступають сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних 

елементів, а саме правових основ, принципів, форм та інструментів, за 

допомогою яких досягаються кінцеві цілі суб’єктів даного процесу. Загальна 
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схема механізму функціонування транскордонного співробітництва 

представлена на рис. 2.1. Становлення механізму транскордонного 

співробітництва пройшло певні етапи своєї еволюції, які необхідно 

враховувати при розробці стратегій розвитку транскордонного 

співробітництва для країн, які сьогодні активно залучаються до даного 

процесу. 

Умовно еволюцію етапів становлення механізму ТКС формально 

можна прослідкувати за наступними критеріями – рівень фактичного 

розвитку соціально-економічних відносин між суміжними територіями та 

розвиток нормативно-законодавчої бази транскордонного співробітництва в 

Європі. 

За цими критеріями можна виділити наступні етапи в становленні і 

розвитку транскордонного співробітництва в Європі. 

Перший етап охоплює 60-ті – 70-ті роки ХХ-го сторіччя. Для даного 

етапу характерним є розвиток реального транскордонного співробітництва 

між сусідніми територіями в більш простих формах, – таких, як прикордонна 

торгівля, прямі безпосередні контакти тощо. Знаковою подією цього етапу 

було створення першого єврорегіону EUREGIO у 1958 році на кордоні ФРН і 

Нідерландів. Саме з цього часу починається інтенсивний процес розвитку 

єврорегіонів. Протягом трьох десятиріч було розпочато 11 проектів по їх 

створенню. Особливістю цього етапу є те, що всі вони, за виключенням 

самого першого – EUREGIO, створювалися протягом 1971-1979 рр., тоді як 

протягом 1960-х років не було зареєстровано жодного проекту, а також те, 

що більшість з них стосується Німеччини та країн Північної Європи. На 

даному етапі ще не існує міжнародної законодавчої бази транскордонного 

співробітництва. 

Часові рамки другого етапу становлення та розвитку європейського 

транскордонного співробітництва обмежені 80-ми роками ХХ-го сторіччя. 

Даний етап характеризується інтенсивною розробкою законодавчої бази 

транскордонного співробітництва. Цей процес починається з прийняття у 
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1980 році в Мадриді Європейської рамкової конвенції про транскордонне 

співробітництво між територіальними общинами або властями [111]. З цього 

моменту сам термін транскордонне співробітництво отримує правовий 

статус. Крім цього, з’являється ще цілий ряд правових документів, які 

створили міцну законодавчу базу для розвитку даного процесу. Перш за все, 

це стосується т.зв. Шенгенського договору «Про скасування паспортного 

митного контролю між країнами Європейського Союзу», первинно 

підписаного 14 червня 1985 сімома європейськими державами (Бельгією, 

Нідерландами, Люксембургом, Францією, Німеччиною, Португалією та 

Іспанією), згідно положень якого суттєво полегшувалось пересування 

громадян між європейськими країнами. В цей період створено 6 єврорегіонів, 

також, головним чином, у країнах Північної Європи.  

Потрібно також враховувати і ту обставину, що саме з кінця 80-х років 

розпочинає втілюватися в життя системний підхід до впровадження в 

діяльність інститутів ЄС т. зв. «політики забезпечення згуртованості» 

(cohesion policy), метою якої є «зменшення розриву між рівнями розвитку 

різних регіонів, а також відсталості найменш розвинутих регіонів або 

островів, включаючи і сільські місцевості» [112]. У 1986 р. Іспанія та 

Португалія ввійшли до складу ЄС, що наочно засвідчило близький старт 

функціонуванню по-справжньому єдиної Європи, неодмінною ознакою якої є 

наявність спільного ринку із вільним обігом товарів, капіталу та робочої 

сили.  

Проте, на відміну від первісних часів становлення європейської 

економічної інтеграції, які припали на 60-ті роки ХХ-го сторіччя, і яка 

відбувалася у взаємодії приблизно однакових за своїм розвитком країн та в 

період сильного економічного підйому, в 90-ті роки ситуація виглядала по-

іншому. По-перше, в індустріально розвинутих країнах Європи 

спостерігалися низькі темпи зростання економіки, що було обумовлено 

значною мірою рестрикційною монетарною та бюджетною політикою, 

спрямованою на зменшення сукупного попиту, що мало привести до 
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зменшення темпів інфляції. По-друге, в цей період посилилися тенденції до 

нерівномірності соціально-економічного та політичного розвитку 

європейських країн, які наочно проявилися в різних моделях участі держави 

в економічному житті країни.  

За таких обставин і була запропонована політика забезпечення 

згуртованості європейських країн та їх регіонів, на що прямо вказує розділ V 

«Економічна і соціальна згуртованість» Єдиного європейського акту, 

підписаного 1986 р., що набув сили у 1987 р. [113]. Цим документом наявна 

на той час секторальна та макроекономічна політика ЄС була доповнена 

політикою територіального розвитку, для чого утворювалася низка 

спеціалізованих фондів, за рахунок яких саме і фінансувалися заходи по 

забезпеченню економічної та соціальної згуртованості між різними 

регіонами, в тому числі й прикордонними.  

Третій етап розвитку європейського транскордонного співробітництва 

охоплює проміжок часу з 1990 по середину 2000-х років, який можна з 

повним правом описати як етап його супердинамічного розвитку, оскільки 

було створено 53 єврорегіони.  

Для даного етапу характерним є значне географічне розширення меж 

транскордонного співробітництва, пов’язане зі вступом до ЄС менш 

розвинутих країн, а також залучення до даного процесу країн колишнього 

Радянського Союзу. В цей період з’являються нові форми ТКС, розвиваються 

більш ефективні форми органів ТКС. Транскордонне співробітництво стає 

невід’ємним елементом регіональної економічної політики країн Європи.  

Бурхливий розвиток транскордонного співробітництва пов’язаний з 

двома чинниками. Перш за все, з капіталістичним вектором трансформації 

європейських соціалістичних країн та розпадом СРСР. Якщо у 70-80-ті роки 

ХХ-го сторіччя єврорегіони розглядалися як «інструменти для більш тісного 

співробітництва в межах ЄЕС, то в 1990-х вони перетворились на 

інструменти з підготовки для вступу в Європейський Союз» [114, р. 76]. Так, 

протягом 1991-1995 рр. було створено 12 єврорегіонів з участю Німеччини, 
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Чеської Республіки, Польщі, Фінляндії, Норвегії, Росії, Швеції, Угорщини, 

Румунії, Словенії, України, Австрії, Словаччини, Білорусії.  

Надаючи великого політичного значення успіху ринкових реформ в 

екс-соціалістичних країнах, правлячі кола країн Заходу започаткували низку 

широкомасштабних програм фінансової та технічної допомоги колишнім 

соціалістичним країнам з боку Європейського Союзу, а саме – програм 

ФАРЕ, САПАРД, ІСПА та ТАСІС. Програма ФАРЕ (PHARE) – 

започаткована у 1989 р. з метою допомогти країнам-кандидатам з 

Центральної та Східної Європи підготуватися до вступу в ЄС. Вона спочатку 

стосувалася лише Польщі й Угорщини, потім її сфера була поширена на 

десять країн, зокрема вісім нових держав-членів (Естонія, Латвія, Литва, 

Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія), а також Болгарію та 

Румунію. Певний період (до 2000 р.) її учасниками також були 

західнобалканські країни (Албанія, Боснія та Герцеговина і колишня 

Югославська Республіка Македонія) [115]. Програма «САПАРД» — 

«Спеціальна передвступна програма для сільського господарства та розвитку 

села» (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development, 

SAPARD), має на меті структурні перебудови в аграрному секторі країн-

вступників та запровадження тієї частини правового доробку Спільноти, 

який стосується його спільної сільськогосподарської політики [116]. 

«ІСПА» — «інструмент структурної політики у передвступний період», 

спрямований на розвиток транспортної інфраструктури та охорону довкілля 

країн-вступників [117].  

Безпосередньо євроінтеграційних проектів України, включаючи і їх 

транскордонну складову, стосується програма ТАСІС, яка була призначена 

на надання в перехідний період технічної допомоги новим незалежним 

державам Східної Європи і Центральної Азії (колишні республіки 

Радянського Союзу, крім країн Балтії). Вона розпочалася 1991 року (до 2003 

року вона також охоплювала і Монголію). За її допомогою відбувалося 

передавання знань і умінь; фінансувалися різноманітні проекти з надання 
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консультативної допомоги, професійної виучки, допомоги у створенні 

правової та нормативної бази, налагодження партнерських стосунків, 

створення нових і реорганізація наявних інститутів. Програма «ТАСІС» 

підтримувала реалізацію проектів у наступних сферах: інституційна, правова 

і адміністративна реформа; розвиток приватного сектора і підтримка 

економічного розвитку; пом’якшення соціальних наслідків перехідного 

періоду; охорона довкілля та управління природними ресурсами; розвиток 

села та ядерна безпека. Проекти транскордонного співробітництва в рамках 

програми ТАСІС сприяли соціально-економічному розвитку прикордонних 

територій, охороні довкілля, боротьбі із нелегальною міграцією і торгівлею 

людьми, зробили більш ефективним управління кордонами [118]. 

З середини 2000-х років (приблизно з 2006 р.) і до кінця 2013 р. тривав 

четвертий етап розвитку європейського транскордонного співробітництва. 

Його основними рисами є використання доволі складних інструментів 

територіального транскордонного співробітництва та запровадження 

спеціальної програми «Східного партнерства». Необхідність ефективного 

використання ресурсів, спрямованих Європейським Союзом на реалізацію 

політики щодо структурних, регіональних та вирівнюючих реформ у регіонах 

та країнах ЄС, призвела до розробки низки спеціальних програм, ініціатив та 

інструментів.  

Першими з них стали європейські угрупування територіального 

співробітництва (ЄУТС) (European Grouping of Territorial Cooperation, EGTC), 

які було запроваджено в дію директивою ЄС № 1082/2006 від 5 липня 

2006 р. [119]. За допомогою ЄУТС набувають юридичного статусу 

різноманітні транскордонні коопераційні проекти, для чого в кожному з них 

передбачено функціонування асамблеї, яка формується з представників 

сторін проекту та директора, який безпосередньо керує його виконанням. 

Законодавчо проект підпадає під регулювання тієї країни, де зареєстровано 

його дирекцію. Таким чином, ЄУТС надає необхідних правових форм 

міжрегіональному співробітництву взагалі, і транскордонному зокрема. 
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У рамках ЄС в цей час також було започатковано окремі механізми для 

реалізації такого важливого напряму європейської співпраці в межах програм 

транскордонного співробітництва, яким є вирівнюючі реформи. Суть цих 

реформ полягає у всебічному сприянні т. зв. «Європейській територіальній 

кооперації», ЄТК (European Territorial Cooperation, ETC), яка є головним 

механізмом досягнення цілей політики вирівнювання рівня соціально-

економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС [120].  

В ЄТК розрізняють наступні напрями – транскордонного (57 програм), 

міждержавного (13 програм) та міжрегіонального (1 програма) 

співробітництва, а також 3 мережеві підтримуючі програми. Програми 

транскордонного співробітництва (Cross-border Cooperation, CBC) призначені 

для стимулювання потужного соціально-економічного розвитку 

прикордонних регіонів країн-членів ЄС. Особливий наголос у цих програмах 

робиться на наступних сферах докладання міжнародних зусиль: розвиток 

підприємництва, підвищення ефективності спільного управління 

інфраструктурою а також природними ресурсами країн-партнерів, посилення 

зв’язків між міськими та сільськими районами, покращення доступу до 

транспортних та комунікаційних мереж, розвиток співробітництва між 

місцевими органами влади, підтримка спільних зусиль у забезпеченні 

зайнятості та культурного співробітництва.  

У цей період також започатковано програми, які спрямовані на 

співробітництво між регіонами країн-членів ЄС та регіонами країн-

кандидатів на членство в ЄС (т. зв. Instrument for Preaccession Assistance 

(IPA)) та на співробітництво між регіонами країн-членів ЄС та регіонами 

країн-сусідів (т. зв. European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI).  

Розвиток транскордонного співробітництва України та країн-членів ЄС 

відбувався в рамках програми ENPI. Діяла також програма Східного 

партнерства.  

П’ятий етап розвитку європейського транскордонного співробітництва 

розпочався з кінця 2013 р. і триває по сьогодні. Його визначальною 
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характерною рисою є врахування при розробці та втіленні в життя проектів 

транскордонного співробітництва наступних чинників.  

По-перше, суттєва модернізація відбувається в принципах та підходах 

реалізації самої політики транскордонного співробітництва, розрахованої на 

період 2014-2020 рр. Пріоритет надаватиметься проектам, які найбільшою 

мірою відповідатимуть оновленій політиці забезпечення згуртованості, 

зокрема тим з них, які спрямовані на «інтегральний розвиток територій, 

посилення транскордонного співробітництва» [121]. Передбачається суттєве 

збільшення фінансування на ці цілі та його тісна ув’язка із засадничими 

документами розвитку ЄС, зокрема із стратегією «Європа 2020», прийнятою 

навесні 2010 р., і яка передбачає першочергову орієнтацію зусиль 

європейського співтовариства на забезпечення економічного зростання за 

рахунок знань та інновацій; дотримання принципів сталого розвитку, 

високих рівнів зайнятості та соціального забезпечення громадян за рахунок 

суспільної й територіальної узгодженості. З цією метою потрібно 

«прискорити реалізацію стратегічних проектів із високою доданою 

європейською вартістю, необхідних для вирішення невідкладних проблем, 

зокрема у транскордонній сфері та у внутрішніх модальних вузлах (міста, 

порти, логістичні платформи)» [122].  

По-друге, сплеск у 2015-2016 рр. масової міграції до Європи, як 

легальної, так і нелегальної, мешканців країн Африки та Близького Сходу, в 

яких точаться військові дії, призвів до виникнення та повномасштабного 

розгортання т. зв. «Європейської міграційної кризи», яка виявилася 

найбільшою в Європі з часів Другої світової війни. Вона являє собою 

справжню гуманітарну катастрофу, зумовлену масовим напливом мігрантів у 

Європу з країн Африки і Близького Сходу, де відбуваються масштабні 

військові конфлікти. Її вже вважають новим Великим переселенням народів. 

За даними європейської агенції з прикордонної служби Frontex, яка 

періодично досліджує ризики, пов’язані із транскордонним переміщенням 

товарів та людей, щоквартальна кількість людей, які нелегально перетнули 
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зовнішні кордони ЄС, зросло із 22,5 тис. в 1-му кварталі 2014 р. до 617,4 тис. 

у 3-му кварталі 2015 р. [123]. Зрозуміло, що така ситуація вкрай негативно 

вплинула на поточний стан та перспективи транскордонного співробітництва 

в Європі. Перш за все, міграційна криза призвела до необхідності змін раніше 

визначених пріоритетів у розподілі ресурсів, а отже і в можливості 

недофінансування раніше заявлених проектів транскордонного 

співробітництва. Згідно з розробленим ЄС планом передбачено залучити до 

фінансування нагальних заходів у сфері подолання міграційної кризи і фонди 

територіального розвитку, що обмежить фінансування інших проектів.  

Під загрозою також опиняються цінності, які протягом десятиріч 

розвивали проекти транскордонного співробітництва, а саме подолання 

остраху перед чужинцями та ворожнечі між народами, які мешкають в 

сусідніх країнах. Показовими щодо досягнутих успіхів в культивуванні 

європейських цінностей є дані соціологічного опитування мешканців 

прикордонних регіонів європейських країн, яке було проведено влітку 

2015 р., і в якому взяли участь респонденти, які мешкають в регіонах, 

охоплених 54 проектами транскордонного співробітництва. Про рівень 

соціальної довіри у регіонах з програмами транскордонного співробітництва 

свідчать наступні дані: 90% респондентів почуватимуть себе комфортно в 

разі, якщо мешканці сусідньої держави будуть їх сусідами; якщо вони будуть 

колегами по роботі, відсоток дорівнює 88, а членами сім’ї – 86 [124]. Отже, 

цілком імовірно, що досягнутий високий ступінь міждержавної довіри може 

опинитися під загрозою.  

Не можна не помічати і того, що ускладнюється транспортне 

сполучення між сусідніми європейськими країнами, в тому числі і логістика в 

межах існуючих проектів транскордонного співробітництва. Суттєві 

труднощі виникають, наприклад, на кордоні між Данією та Швецією. Так, 

замість 34 хв., які зазвичай займає поїздка між Копенгагеном та Мальме, і яку 

щодня здійснюють 15 тис. чоловік, які працюють та живуть у різних країнах, 

на початку 2016 р. поїздка, у зв’язку із введенням паспортного контролю, 
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може зайняти півтори години [125]. Така ситуація вкрай негативно впливає 

на розвиток транскордонного регіону, який розвивається в межах проекту 

транскордонного співробітництва з функціонування інноваційного кластеру 

Øresund Science Region [126]. 

Нарешті, значні кошти будуть витрачатися на забезпечення безпеки на 

кордонах, внаслідок чого зростають ризики використання та поширення 

корупційних схем у тендерних процедурах. Підстави для такого висновку 

полягають в існуючій практиці сверхконцентрації замовлень в оборонній 

сфері. За даними міжнародного проекту журналістських розслідувань The 

migrants files, експерти якого проаналізували 39 науково-дослідних проектів 

у сфері захисту кордонів за період 2002-2013 рр., на які ЄС витратив 225 млн. 

євро, виявилося, що найбільший виграш від посилення обороноздатності ЄС 

на кордонах отримали три компанії – Airbus, Finmeccanica та Thales [127].  

По-третє, складнощі у розвитку транскордонного співробітництва у цей 

період обумовлюються суттєвим наростанням внутрішніх суперечностей між 

європейськими країнами, які стосуються майбутнього ЄС, та зовнішніх 

суперечностей між ЄС та Росією. Найбільш яскравим проявом перших із них 

став ініційований Великобританією процес її виходу зі складу ЄС (т. зв. 

Брексіт). Зовнішні суперечності, головним чином, стосуються санкцій, які ЄС 

застосував до Росії у зв’язку із приєднанням до неї Криму. 

Четвертим чинником, який зумовив нові характеристики у розвитку 

транскордонного співробітництва у цей період, є конкретні заходи з 

підготовки Угоди про співпрацю України та ЄС і наступні події, викликані 

територіальними змінами кордонів України, суспільно-громадянськими 

заворушеннями та військовими діями на Сході України. Транскордонне 

співробітництво України зі своїми сусідами в цей період характеризується 

наступними трендами: 

 згортання співробітництва із Росією на північно-східному кордоні та 

активна конфронтація на кордоні із АР Крим; 
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 обережне продовження співробітництва з Білорусією, особливо у тих 

регіонах, де учасниками є представники Росії,  

 посилення співробітництва на західних та південних кордонах (крім 

кордонів із Росією), зумовлене, у першу чергу, підписанням Угоди про 

Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [137].  

У Додатку В представлено нормативні документи, в яких відображено 

еволюцію підходів до суті, форм та напрямків розвитку транскордонного 

співробітництва в Європі. Дуже важливим для формування транскордонного 

співробітництва є відпрацювання у нормативних документах системи 

типових угод залежно від рівня їхнього укладення: типові міждержавні угоди 

про транскордонне співробітництво на місцевому та регіональному рівнях; 

рамкові угоди, контракти і статути як основа прикордонного співробітництва 

між територіальними органами влади чи спільнотами. 

Наявність міждержавних угод є юридичною основою розвитку 

транскордонного співробітництва. Європейська практика ТКС накопичила 

широкий вибір угод і домовленостей. Рамкові угоди, договори і законодавчі 

акти мають відповідати різним рівням і цілям транскордонного 

співробітництва, а також залежать від стану національного законодавства та 

укладених міждержавних угод. Так, у країнах Західної Європи, для яких 

характерна розвинута, відпрацьована законодавча база, звичайною 

практикою є прийняття рамкових угод без укладання відповідних 

міждержавних угод. У країнах постсоціалістичного простору з недосконалою 

законодавчою базою рамкові угоди про транскордонне співробітництво 

приймаються відповідно до міждержавних договорів. Рішення, що 

приймаються в рамках угод про транснаціональне співробітництво, 

виконуються територіальними общинами або властями в межах їхньої 

національної правової системи із дотриманням їхнього національного 

законодавства.  

Дуже важливим у появі та розвитку нормативно-правової бази 

транскордонного співробітництва є виникнення офіційних правових термінів, 
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які описують такі форми міжнародного співробітництва, як: транскордонне 

співробітництво, міжтериторіальне співробітництво, міжрегіональне 

співробітництво, прикордонне співробітництво, єврорегіон, територіальні 

общини або власті. 

Поява даних понять у законодавчих і нормативних документах 

набагато полегшила дослідження глибокої економічної природи цих явищ, а 

також обґрунтування сучасних механізмів його функціонування. У Додатку Г 

наведено правові терміни, що характеризують транскордонне 

співробітництво. 

Перший проект по створенню конкретних форм ТКС було 

започатковано у 1958 році – це єврорегіон EUREGIO на кордоні ФРН і 

Нідерландів. Зараз функціонує більше, ніж 100 проектів. Прикладом 

успішного функціонування багатосторонніх єврорегіонів є проект 

єврорегіону «Верхній Рейн», в якому беруть участь німецькі громади, 

французькі муніципалітети, швейцарські кантони.  

На даний час існують наступні чотири програми Європейського Союзу 

з підтримки розвитку регіонів:  

1. URBAN – інтегрований розвиток міських територій; 

2. LEADER – стимулювання розвитку сільських територій; 

3. EQUAL – субсидіювання транснаціональних програм для 

припинення всіх форм дискримінації на ринку робочої сили; 

4. INTERREG (брендове найменування для програми Європейського 

територіального співробітництва European Territorial Cooperation (ETC)) – 

програма спрямована на посилення соціальної, економічної та територіальної 

згуртованості в країнах-членах Європейського Союзу на основі 

збалансованого розвитку шляхом транскордонного, транснаціонального та 

міжрегіонального співробітництва. Співробітництво європейських країн у 

рамках INTERREG пройшло вже 5 етапів, від самої першої програми 

INTERREG I (1990-1993 рр.) з бюджетом в 1,1 млрд. євро, в якій взяли участь 

11 країн, до програми INTERREG V (2014-2020 рр.) з бюджетом в 10,1 млрд. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


79 

 

євро, в якій беруть участь вже 28 країн-членів ЄС [138]. У рамках INTERREG 

V намічено до реалізації більше 100 проектів за такими напрямами - 

транскордонне співробітництво (INTERREG V-А), транснаціональне 

(INTERREG V-В) та міжрегіональне (INTERREG V-С).  

В Європі створено також окремі фонди фінансування відповідних 

програм. Для першої і четвертої програм – Європейський фонд регіонального 

розвитку. Для другої програми – Європейський орієнтаційний та гарантійний 

фонд сільського господарства. Для третьої програми – Європейський 

соціальний фонд. 

Транскордонне співробітництво спирається на певні принципи 

побудови цієї форми співробітництва, які є основою узгодження соціально-

економічних інтересів суб’єктів даного процесу. Звичайно, що процеси 

транскордонного співробітництва спираються на більш загальні принципи 

міжнародного співробітництва, такі, як: державний суверенітет, 

територіальна цілісність, непорушність кордонів, рівноправність сторін та 

інші. Разом з тим існує ряд принципів, без яких неможлива реалізація 

системи ТКС. До основних принципів транскордонного співробітництва 

належать наступні. 

1. Принцип місцевого самоврядування (демократії та демократизації 

влади). 

2. Взаємозацікавленність сторін. 

3. Субсидіарність. 

4. Ситуативність. 

5. Економічність. 

6. Інформаційна забезпеченість та прозорість. 

7. Довготривалість. 

Принцип місцевого самоврядування є базовим при формуванні системи 

транскордонного співробітництва. Нормативно-правовими актами, що 

регулюють процеси місцевого самоврядування на міжнародному рівні є 

Європейська хартія місцевого самоврядування (15.10.1985 р., Страсбург) і 
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всесвітня Декларація місцевого самоврядування (26.09.1985 р., Ріо-де-

Жанейро). У зазначених документах місцеве самоврядування визначається як 

«право і реальна здатність місцевого самоврядування регламентувати значну 

частину державних справ і управляти ними в рамках закону, під свою 

відповідальність і в інтересах місцевого населення» (стаття 3, Європейська 

хартія місцевого самоврядування). Основним принципом реалізації місцевого 

самоврядування є автономія. В даному визначенні акцент робиться на праві 

здійснювати громадські справи і, що найважливіше, в інтересах місцевого 

населення. Об’єктом управління місцевого самоврядування є питання 

місцевого значення, перелік яких закріплюється законодавством. Місцеве 

самоврядування має організаційну, матеріальну і фінансову самостійність. 

Теоретичні засади аналізу процесів місцевого самоврядування пройшли певні 

етапи еволюції, які дозволяють глибше зрозуміти сучасні механізми дії цього 

принципу. В ХІХ-му і на початку ХХ сторіччя з’являються основні теорії 

місцевого самоврядування. 

1. Теорія «природних прав вільної громади», згідно з якою наряду з 

законодавчою, виконавчою і судовою владою існує і четверта влада, а саме 

громадська влада, яка має право на незалежне існування.  

2. Громадсько-господарська теорія місцевого самоврядування визначає 

територіальну громаду як структурний елемент громадського суспільства. 

Територіальні громади управляють господарськими та іншими 

неполітичними відносинами в рамках своєї компетенції. За урядовими 

органами залишається право на управління державними справами.  

3. Державницька теорія місцевого самоврядування розглядає місцеве 

самоврядування в якості однієї з форм організації місцевого державного 

управління. Держава визначає сфери діяльності і передає частину 

повноважень територіальним громадам. 

4. Теорія самоврядних одиниць, яка розглядає територіальні громади в 

якості юридичних осіб і пропонує повну демократизацію місцевого життя. 
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На основі вищезазначених базових теорій місцевого самоврядування 

історично склалися і моделі місцевого самоврядування в різних країнах. 

Основними моделями на сьогодні можна розглядати дві: англосаксонська і 

континентальна, а також похідні від них іберійська та змішана. Згідно з 

англосаксонською моделлю, органи місцевого самоврядування мають 

автономію, діють у рамках наданих їм компетенцій, наділені значними 

повноваженнями і не мають прямого підпорядкування. Ця модель характерна 

для таких країн, як Великобританія, США, Канада, Австралія.  

Для країн континентальної Європи, деяких країн Африки (ті, що 

знаходяться під впливом Франції), деяких країн Латинської Америки та 

Близького Сходу притаманна т. зв. континентальна модель місцевого 

самоврядування. На відміну від попередньої моделі, вона передбачає 

поєднання державного управління на місцях і місцевого самоврядування. Для 

даної моделі характерна дія виборних органів територіальних громад і 

органів державної влади. Причому в деяких випадках органи територіальної 

громади діють на всіх рівнях (Франція, Італія), а в деяких країнах (Болгарія, 

Польща, Туреччина, Фінляндія) органи місцевого самоврядування 

створюються лише на низовому рівні, а на регіональному рівні створюються 

місцеві державні адміністрації. Іноді на цьому рівні можуть діяти 

представницькі органи територіальних громад.  

Іберійська модель діє в більшості країн Латинської Америки і повторює 

континентальну модель тим, що на місцевому рівні обираються 

представницькі органи місцевого самоврядування. Для змішаної моделі є 

характерним поєднання англосаксонської й континентальної систем (Австрія, 

Німеччина).  

Дія принципу місцевого самоврядування у формуванні системи 

транскордонного співробітництва є необхідною умовою, що забезпечує його 

автономність, стійкість та реалізацію принципу демократії й демократизації 

влади.  
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Принцип демократії передбачає, зокрема, рівне право всіх суб’єктів 

господарювання на реалізацію своїх економічних інтересів незалежно від 

їхнього розміру та фінансової бази, що в свою чергу гарантує рівноправність 

партнерів. Суб’єктами господарювання в рамках ТКС можуть бути як окремі 

юридичні особи, представники малого і середнього бізнесу, так і великі 

компанії, включаючи міжнародні кластерні об’єднання, і тільки можливість 

повноцінного задоволення своїх інтересів може зробити їх ефективними 

учасниками транскордонного співробітництва. Диктат інтересів хоч би 

одного із вказаних суб’єктів робить неможливим ефективне функціонування 

системи транскордонного співробітництва. Реалізація цього принципу є 

обов’язковою для функціонування всіх секторів будь-якої національної 

економіки, але особливого значення набуває в системі транскордонного 

співробітництва, умовою існування якого є територіальна близькість і 

суміжність кордонів, а відтак необхідність і можливість дотримання умов 

добросусідства. 

Демократизація влади також є необхідною умовою формування і 

розвитку ТКС. Основою реалізації принципу демократизації влади є реально 

діюча система місцевого самоврядування. «Важливе значення для 

становлення демократії має підвищення статусу і розширення повноважень 

місцевих органів влади, що є загальновизнаним показником демократизації 

суспільства» [139].  

Принцип субсидіарності передбачає перерозподіл влади між 

центральним урядом і органами територіальних громад на користь останніх, 

«субсидіарність – організаційний і правовий принцип, згідно з яким завдання 

повинні вирішуватись на нижчому, меншому або найвіддаленішому від 

центру рівні, – саме на тому рівні, на якому їхнє вирішення можливе і 

ефективне» [140]. Чітке дотримання даного принципу є дуже важливим, адже 

саме він визначає міру розподілу влади між центральними і місцевими 

органами влади, а також рівень повноважень територіальних громад. Без 
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дотримання цього принципу неможливо сформувати ефективну систему 

транскордонного співробітництва.  

Його реалізація спрямована на те, щоб рішення приймалися владою, 

яка знаходиться найближче до громадянина. Країни-члени ЄС мають 

дотримуватися цього принципу на всіх рівнях прийняття рішень.  

Принцип субсидіарності було закріплено в Договорі про організацію 

Європейського співтовариства в редакції Ніццького договору від 26 лютого 

2001 року – в статті 5, частини 2 і 3: «У сферах, які не підпадають під його 

виключну компетенцію, Співтовариство діє у відповідності з принципом 

субсидіарності, тільки якщо цілі і дії, що передбачаються, не здатні бути 

досягнуті в достатній мірі державами-членами і тому, в силу масштабів чи 

наслідків дії, можуть бути більш успішно досягнуті Співтовариством» [141]. 

Головними критеріями для застосування даного принципу є ступінь 

реалізації цілей на більш низьких рівнях, а також ефективність вирішення 

проблем. Таким чином, цей принцип відображає принцип ієрархічності 

прийняття рішень зверху вниз і знизу вверх. 

Принцип взаємозацікавленості й узгодження інтересів є одним із 

базових принципів формування системи транскордонного співробітництва. 

Територіальна близькість суб’єктів ТКС є необхідною але не обов’язковою 

умовою його розвитку. Для того щоб співробітництво мало кінцеві 

результати, воно має бути побудовано на існуванні спільних цілей в процесі 

реалізації соціально-економічних інтересів його суб’єктів. За умови 

існування зацікавленості кожного суб’єкта у співробітництві можливе 

вивчення і узгодження їхніх інтересів. Причому не завжди суб’єкти 

співробітництва здатні повною мірою усвідомлювати свої інтереси, тому 

дуже важливий етап формування ТКС, як буде показано, належить 

маркетинговим технологіям. Даний принцип реалізується через принцип 

паритетності, тобто рівності сторін і рівноправності їхнього представництва 

у вирішенні тих чи тих питань.  
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Принцип ситуативності передбачає обов’язкову відповідність форм, 

напрямків, інструментів транскордонного співробітництва конкретній 

політичній, економічній, соціальній і екологічній ситуації, що склалася на 

суміжних територіях двох або більше держав. Тому функціонування системи 

транскордонного співробітництва неможливе без постійного моніторингу 

ситуації на транскордонних територіях і відповідного корегування стратегії 

співробітництва. Таким чином, принцип ситуативності, як більш загальний, 

реалізується через принципи гнучкості та змінності. 

Принцип економічності передбачає необхідність обґрунтування 

економічних, соціальних чи екологічних наслідків конкретних програм і 

проектів співробітництва. Фінансові ресурси мають направлятись у найбільш 

пріоритетні сфери, що мають найвищу ефективність і відповідають інтересам 

суб’єктів співробітництва. Цей принцип є системно пов’язаним із 

попередніми принципами, а отже передбачає оцінку потенціалу 

транскордонних територій, обґрунтування пріоритетних напрямків та 

ефективності співробітництва.  

Принцип інформаційної забезпеченості і прозорості передбачає 

обов’язкову необхідність формування інформаційної бази для прийняття 

управлінських рішень у галузі транскордонного співробітництва. Ця 

інформаційна база має включати повні дані щодо особливостей природних 

характеристик суміжних територій, наявність природних ресурсів, наявність 

сільськогосподарських земель, рекреаційних зон, екологічного стану 

територій, повну демографічну характеристику населення цих територій, дані 

про рівень економічного розвитку, довідник всіх суб’єктів господарювання, 

громадських організацій, навчальних закладів та іншої інформації. Причому, 

наявність інформації є однією із перших умов для визначення форм і сфер 

транскордонного співробітництва. Постійний моніторинг змін соціально-

економічного стану суміжних територій також є обов’язковою умовою для 

корегування стратегій ТКС і забезпечення їхньої гнучкості. Інформаційна 

база щодо кінцевих результатів діяльності різних форм ТКС має забезпечити 
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прозорість у діяльності суб’єктів співробітництва і дозволяє оцінити його 

ефективність. 

Принцип довгостроковості передбачає, що транскордонне 

співробітництво може бути ефективним тільки в довгостроковій перспективі. 

Тільки в цьому випадку означена форма співробітництва може забезпечити 

виконання покладених на неї завдань у соціально-економічному розвитку 

територій та їх стійкості. 

Чітке дотримання перерахованих принципів є обов’язковою умовою і 

критерієм оцінки ефективності функціонування механізму транскордонного 

співробітництва. І саме нехтування принципами функціонування механізму 

співробітництва призводить до його низької ефективності. 

Наступним елементом механізму транскордонного співробітництва є 

сукупність форм співробітництва. Правильний вибір найбільш ефективних 

форм має виключне значення для досягнення кінцевих соціально-

економічних результатів співробітництва. Як буде показано далі, вибір форм 

співробітництва залежить від дії ряду факторів, які необхідно проаналізувати 

як базу для прийняття рішень. 

Практика європейського досвіду розвитку транскордонного 

співробітництва накопичила багатий досвід різноманітних його форм. Як 

було показано вище (табл. 1.3.), основними формами транскордонного 

співробітництва є наступні: прямі контакти суб’єктів транскордонного 

співробітництва; промислові зони; єврорегіони; транскордонні кластери 

(виробничі, інноваційні); транскордонне приватно-державне партнерство. 

Крім інституційних форм транскордонного співробітництва, слід розрізняти і 

галузеві форми співробітництва для чіткого визначення пріоритетних, 

економічно вигідних напрямків даного процесу. Галузеві форми ТКС можна 

класифікувати за сферами соціально-економічної діяльності: політична 

(правова, державне управління, діяльність політичних партій і громадських 

організацій); економічна (промисловість, сільське господарство, торгівля, 

послуги, транспорт, будівництво, тощо); міжнародний туризм; соціальна 
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(культура, наука та освіта); екологічна (природоохоронна, підтримка та 

примноження). В таблиці 2.1. представлено основні галузеві форми ТКС. 

У процесі формування дієвого механізму транскордонного 

співробітництва важливо враховувати, до якого типу належать ті чи ті 

прикордонні території (рис 2.2). 

Прикордонні регіони країн-членів ЄС 

Прикордонні регіони 

на Спільних зовнішніх 

кордонах ЄС (території 

диференційовані за рівнем 

соціально-економічного 

розвитку, особливо країн, 

які приєдналися нещодавно. 

Останні досить активно 

співпрацюють з країнами – 

не членами ЄС). 

 Прикордонні регіони на 

внутрішніх кордонах країн ЄС 

(для них характерне 

використання найбільш 

розвинених форм ТКС, 

функціонують в рамках 

спільного ринку, митного, 

монетарного і політичного 

союзу. Для них характерне 

вільне переміщення товарів, 

послуг, капіталів і робочої 

сили). 

Прикордонні регіони, розташовані на кордонах країн – не членів ЄС 

Прикордонні регіони, 

які розташовані в 

безпосередньому сусідстві 

зі спільними зовнішніми 

кордонами ЄС.  

 Прикордонні регіони, які 

розташовані на кордонах країн 

– не членів ЄС 

(регіони функціонують в принципово відмінному бізнес-середовищі, 

поза правовим полем ЄС, з недосконалою національною базою. В 

міжнародних економічних стосунках керуються більш суперечливими і 

менш досконалими, ніж в ЄС, принципами). 

Рис. 2.2. Типи прикордонних територій країн-членів ЄС. 
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Таблиця 2.1. 

Основні форми транскордонного співробітництва за сферами соціально-економічної діяльності 

Сфери 

соціально-

економічної 

діяльності 

Види соціально-економічної 

діяльності 

Форми транскордонного співробітництва 

Політична Законодавча Розробка угод, договорів і статутів про ТКС 

Державне управління Спільна участь представників в урегулюванні прикордонних конфліктів, боротьба 

зі злочинністю, боротьба з нелегальною міграцією, обмін досвідом діяльності 

відповідних органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, 

встановлення преференційного режиму на прикордонних митних пунктах та 

транспортних вузлах, вирішення проблем зайнятості тощо. 

Діяльність політичних партій і 

громадських організацій 

Обмін досвідом діяльності у відповідних сферах, підтримка зв’язків міських і 

сільських місцевостей тощо. 

Економічна Промисловість Промислова кооперація, спільне використання енергетичних, водних та інших 

природних ресурсів.  

Будівництво Спільне будівництво та спорудження промислових спільних аеропортів, 

транскордонних логістичних центрів, пунктів перетину кордонів та інших об’єктів,  

Торгівля Розвиток прикордонної торгівлі та торгової інфраструктури. 

Транспорт Розвиток транспортної мережі, прокладка доріг тощо. 
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 Продовження табл. 2.1. 

Послуги Надання технічної допомоги, передача ноу-хау, консалтингові послуги, 

інформаційні послуги, обмін та допомога сільгосптехнікою тощо. 

 

Міжнародний 

туризм 

Економіка туризму Розвиток туристичної інфраструктури, курортно-рекреаційного господарства. 

Розвиток туристичних 

дестинацій  

Спільна підтримка прикордонних парків, культурних та історичних об’єктів. 

Соціальна Культура Створення соціальної інфраструктури, соціально-культурна співпраця діаспор.  

Наука та освіта Наукова співпраця, контакти між вищими навчальними закладами, транскордонні 

регіони знань, транскордонні інноваційні проекти, ліквідація мовних кордонів, 

система подвійного дипломування тощо.  

Екологія Охорона природи  Охорона навколишнього середовища, радіаційна безпека, ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій тощо. 

Підтримка та примноження 

природних ресурсів 

Очищення природних водойм, висадка лісів та паркових зон відпочинку, освоєння 

підземних мінеральних джерел тощо.  

 

[Джерело: власна розробка автора] 
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Таким чином, під час формування ефективного механізму ТКС важливо 

проаналізувати, наскільки співпадають правове, економічне, соціальне, 

екологічне, правове поля, в яких знаходяться суміжні прикордонні регіони. 

Наступним елементом механізму транскордонного співробітництва є 

інструменти його забезпечення. До основних інструментів належать: 

 інституційні інструменти; 

 фінансові інструменти; 

 кадрове забезпечення; 

 маркетингове забезпечення; 

 інформаційне забезпечення. 

Серед інституційних інструментів забезпечення ефективного 

функціонування механізму транскордонного співробітництва виділяються 

наступні: єврорегіони, європейські угрупування територіального 

співробітництва (ЄУТС) [142] та об’єднання єврорегіонального співробітництва 

(ОЄС) [143].  

До фінансових інструментів забезпечення функціонування механізму 

транскордонного співробітництва належать різноманітні програми його 

розвитку, які фінансуються з джерел різного рівня – від ЄС (вищий рівень) до 

бенефіціарів цих програм на рівні окремих громад та організацій. Слід 

зазначити, що керівництво ЄС дуже гнучко реагує на потреби у фінансуванні 

проектів транскордонного співробітництва, оперативно запроваджуючи нові 

програми їхнього фінансування. Протягом 2007-2013 рр. ці програми 

реалізовувалися в межах Європейського фонду регіонального розвитку і були 

об’єднані під спільним «парасольничним» брендом INTERREG. За даними 

генерального директора з питань регіональної та міської політики Європейської 

Комісії д-ра Вальтера Дефаа, протягом 2007-2013 рр. на цілі транскордонного 

співробітництва було витрачено 6 млрд. євро, а в 2014-2020 рр. планується 

зростання фінансування до 6,6 млрд. євро [144]. Під «парасолькою» INTERREG 

у 2017-2013 рр. втілювалося в життя 60 програм транскордонного 
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співробітництва, в межах яких виконувалося 6000 конкретних проектів. 

Приблизно такі ж масштаби заплановано і на період 2014-2020 рр. [145].  

Додатково до 60 внутрішньоєвропейських проектів програми INTERREG, 

які будуть виконуватися на 38 внутрішніх кордонах ЄС, планується виконати 

12 проектів у межах програми Instrument for Pre-Accession (IPA) із загальним 

обсягом фінансування 242 млн. євро та 16 – в рамках програми European 

Neighborhood Instrument (ENI) із загальним обсягом фінансування 634 млн. 

євро [146]. 

Важливим інструментом забезпечення діяльності транскордонного 

співробітництва є різні його органи та інші інститути:  

1. Об’єднання єврорегіонального співтовариства, які створюються згідно 

з протоколом № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне 

співробітництво між територіальними общинами або владами.  

2. Рада європейських муніципалітетів і регіонів [147]. 

4. Всесвітня Федерація споріднених міст (ВФСМ). 

5. Об’єднані міста і органи місцевого самоврядування [148]. 

6. Асоціація Європейських прикордонних регіонів [149]. 

7. Академія просторових досліджень та територіального планування в 

м. Ганновері [150]. 

 

2.2. Механізми та інструменти розвитку транскордонного 

співробітництва України в умовах економічної асоціації з ЄС 

 

Набутий досвід міжнародного транскордонного економічного 

співробітництва в Європі демонструє його виняткову роль у розвитку 

міжнародних економічних відносин. Цей процес дозволяє гнучко 

пристосовуватись до складних процесів глобалізації та регіоналізації. Під час 

стадії зростання світової економіки активізація процесів транскордонного 

співробітництва є ефективним фактором посилення глобалізаційних процесів. 
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На стадіях економічної кризи, стагнації, рецесії ця форма співробітництва 

відображає тенденцію до регіоналізації, сприяє активізації ресурсів 

транскордонних територій, що забезпечує їхню стійкість та здатність до 

подолання негативних наслідків. Функціонування світової економіки в 

сучасних умовах відображає суперечливі процеси глобалізації, пов’язані з 

розгортанням четвертої науково-технічної революції, інтенсифікацією 

міграційних процесів, посиленням ролі легальних та кримінальних 

недержавних організацій тощо.  

Вищенаведені та інші суперечності та фактори функціонування 

міжнародного бізнес-середовища вимагають розвитку механізмів нівелювання 

цих особливостей, з яких одним із найбільш ефективних і є транскордонне 

економічне співробітництво. Для України, яка в черговий раз переживає 

глибоку соціально-політичну та економічну кризи, вплив перерахованих 

глобальних факторів має найбільш негативні наслідки саме тому, що, як це 

було доведено вище, розвиток транскордонного економічного співробітництва 

має виключне значення і може стати одним із драйверів її економічного 

зростання. 

Як відзначає більшість українських дослідників, Україна сьогодні має 

переходити від застосування механізмів ліквідації диспропорцій регіонального 

розвитку шляхом міжрегіонального перерозподілу ресурсів до мобілізації 

природно-ресурсного потенціалу територій і застосування принципу 

субсидіарності [151]. Для формування ефективного механізму транскордонного 

співробітництва України з країнами Європи необхідно визначити стан та 

перспективи розвитку даної форми економічної співпраці у порівнянні з 

європейським досвідом.  

Фундаментальною основою функціонування механізму транскордонного 

економічного співробітництва є законодавча база, яка регулює цей процес, і яка 

гармонізується з законодавчим середовищем країн-партнерів. На сьогодні в 

Україні існує досить широка нормативно-правова база з питань міжнародного 
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транскордонного співробітництва, яка не суперечить основним міжнародним 

нормативно-правовим документам (Додаток Д). Вона включає в себе закони і 

підзаконні акти національного законодавства, правові документи Ради Європи, 

які були ратифіковані Верховною Радою України, дво- та багатосторонні угоди 

про транскордонне співробітництво, підписані Україною з іншими державами 

тощо.  

Значну частину законодавчої бази України щодо міжнародного 

транскордонного співробітництва формують міждержавні угоди. Серед 

найважливіших з них слід зазначити наступні: 

 Договір про основи добросусідства та співробітництва між Україною і 

Угорською Республікою від 06.12.1992 р.; 

 Договір про відносини добросусідства та співробітництва між 

Україною і Румунією від 02.06.1997 р.; 

 Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та 

Російською Федерацією від 31.09.1997 р.; 

 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про 

співробітництво між прикордонними областями України та адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова від 11.03.1997 р.;  

 Угода про добросусідські відносини та співробітництво між 

Республікою Польща та Україною від 18.05.1992 р.; 

 Договір про сусідство, дружні відносини та співробітництво між 

Україною та Словацькою Республікою від 29.06.1993 р. 

Крім міждержавних угод, що мають схожу структуру та механізми 

реалізації, існує значна кількість галузевих та вузько спрямованих угод, що 

передбачають співробітництво в певному проекті (наприклад, проект інтеграції 

нафтопроводів «Дружба та «Аркадія»), або сприяють участі країн у певних 

програмах (наприклад, у програмах приватизації) та ін. 
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Аналізуючи сильні і слабкі сторони політико-правового середовища 

розвитку транскордонного співробітництва в Україні, можна зробити наступні 

висновки. До позитивних факторів середовища можна віднести:  

 наявність десятків правових та законодавчих актів та державних 

програм (2007-2015 рр. та проекту на 2016-2020 р.), що регулюють 

функціонування і розвиток транскордонного співробітництва України; 

 приєднання України до базових міжнародних правових документів, 

що регулюють механізм транскордонного співробітництва, зокрема протоколу 

№ 3 Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між 

територіями, общинами або властями; 

 наявність правових механізмів відбору, підтримки та реалізації 

спільних з державами ЄС проектів транскордонного співробітництва; 

 залучення України до реалізації стратегії ЄС для Дунайського регіону 

у 2011 році; 

 активізація уваги державних органів влади у 2016 році до питань 

державної регіональної політики та розвитку транскордонного співробітництва 

після практично десятирічного ігнорування даної проблеми, зокрема внесення 

до розгляду проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

транскордонне співробітництво»; 

 існування і функціонування в Україні ряду єврорегіонів і наявність 

певного досвіду їх формування; 

 посилення європейського інтеграційного вектору інтеграції України, 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС, об’єктивна необхідність розвитку 

сучасних ефективних форм міжнародного співробітництва, до яких належить 

транснаціональне співробітництво. 

До негативних факторів функціонування та розвитку політико-правового 

середовища України, що впливають на розвиток транскордонного 

співробітництва, можна віднести наступні:  
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 відсутність системного структурного зв’язку між концепцією 

державної регіональної політики, державними програмами розвитку 

транснаціонального співробітництва та численними правовими та 

нормативними документами, що регулюють дану сферу, зокрема, стосуються 

координації дій на державному та регіональному рівнях; 

 недостатня адаптація законодавчої бази України до норм 

європейського законодавства, в тому числі в розрізі узгодження термінології; 

 відсутність єдиних нормативно-правових стандартів створення і 

функціонування єврорегіонів в Україні та їх адаптації до стандартів ЄС;  

 відсутність дієвої законодавчої бази щодо розвитку сучасних форм 

транскордонного співробітництва, таких як єврорегіони, транскордонні 

кластери, в тому числі інноваційні, транскордонні технологічні парки тощо; 

 дисбаланс повноважень між центральною та регіональною владою в 

результаті правової невизначеності з питань транскордонного співробітництва; 

 відсутність дієвої нормативно-законодавчої бази щодо фінансового 

забезпечення реалізації програм та проектів транскордонного співробітництва; 

 відсутність законодавчої бази щодо об’єднань єврорегіонального 

співтовариства та європейських об’єднань територіального співтовариства; 

 відсутність єдиної державної політики щодо транскордонного 

співробітництва, яка б об’єднувала законодавчу та виконавчу гілки влади; 

 припинення діяльності ряду форм транскордонного співробітництва у 

зв’язку із загостренням політичної кризи та продовження воєнного конфлікту з 

Росією. 

Таким чином, проведений аналіз політико-правового середовища 

формування і розвитку транскордонного співробітництва України з країнами 

ЄС свідчить про те, що його стан на сьогодні є недостатнім і потребує 

суттєвого реформування для подолання всіх вищеперерахованих недоліків.  
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Наступним елементом механізму транскордонного співробітництва є 

реалізація його принципів. У дисертації в рамках аналізу механізму 

функціонування транскордонного співробітництва було виділено основні 

принципи його функціонування, зокрема: місцевого самоврядування, 

взаємозацікавленості сторін, субсидіарності, ситуативності, економічності, 

інформаційної забезпеченості та прозорості, довготривалості. 

Необхідно зазначити, що більшість з цих принципів знайшла 

відображення в численних нормативно-правових документах і проектах 

програм, але на сьогодні вони носять декларативний характер, не забезпечені 

дієвими інструментами реалізації (інституційними, фінансовими, кадровими), і 

тому не можуть слугувати основою для ефективної реалізації похідних 

принципів – автономності, стійкості, демократичності та децентралізації. На 

сьогодні ситуація в Україні характеризується недостатнім рівнем автономності 

і самостійності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в реалізації спільних з суб’єктами іноземних держав проектів. 

Як наслідок цього, не знаходить свого втілення і принцип взаємозацікавленості 

сторін – суб’єктів транскордонного співробітництва.  

Як було показано вище, необхідною умовою функціонування і розвитку 

транскордонного співробітництва є наявність чіткого механізму врахування 

інтересів всіх суб’єктів цього процесу як в рамках кожної країни-учасниці, так і 

між країнами. На сьогодні не здійснюються постійні і системні дослідження 

прикордонного потенціалу країн учасників співробітництва, а враховуючи те, 

що транскордонні території мають значний дисбаланс в економічному розвитку 

і ресурсному забезпеченні, це не може сприяти узгодженню інтересів усіх 

задіяних в цьому процесі суб’єктів. До того ж потрібно враховувати, що в 

рамках транскордонного співробітництва на даному етапі його розвитку на 

місцях не існує ефективних механізмів, в тому числі маркетингових, для 

аналізу інтересів суб’єктів співробітництва. В результаті транскордонне 
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співробітництво характеризується низьким рівнем участі компаній, 

підприємств, установ, громадських організацій в тих чи тих його формах. 

Звичайно, що подібна ситуація не дозволяє реалізувати принцип 

субсидіарності, який відображає ядро і суть транскордонного співробітництва, 

яке полягає в тому, що програми мають вирішуватись на найнижчому або 

віддаленому від центру рівні, бо дозволяють краще зрозуміти і узгодити 

інтереси суб’єктів даного процесу. 

Найбільш стабільною рисою розвитку світової економіки є постійні 

зміни. Фактори міжнародного ринкового середовища характеризуються 

невизначеністю та постійною змінністю, тому для ефективного розвитку 

транскордонного співробітництва необхідно постійно здійснювати моніторинг 

цих факторів, а також корегування стратегії та інструментів співробітництва, 

що забезпечує реалізацію принципів гнучкості та змінності. На сьогодні в 

Україні практично не існує жодного органу, який би забезпечував виконання 

цього завдання на державному чи місцевому рівнях, до того ж, ця діяльність 

потребує значних фінансових витрат і відповідного кадрового забезпечення.  

Принцип економічності реалізується у формуванні системи 

транскордонного співробітництва в Україні ще меншою мірою. На сьогодні 

відсутня державна фінансова підтримка транскордонного співробітництва в 

Україні, в державному бюджеті жодного разу не були заплановані кошти на 

реалізацію двох державних програм з ТКС, існують обмежені фінансові 

інструменти та нерівний доступ до них українських суб’єктів цього процесу, 

складність отримання коштів та кредитів на розвиток інфраструктури 

прикордонних областей тощо. Як результат – не функціонують також принципи 

інформаційної забезпеченості, прозорості та довготривалості. Все це дає 

підстави для висновку про те, що механізм функціонування ТКС на сьогодні не 

функціонує, оскільки не реалізується жоден з його базових принципів. 

Всі вищеперераховані принципи транскордонного співробітництва 

реалізуються через основні форми, інструменти та конкретні проекти і заходи, 
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які також є елементами механізму ТКС. До основних форм транскордонного 

співробітництва, як було показано вище, належать прямі контакти суб’єктів 

ТКС, єврорегіони, промислові зони, транскордонні кластери (виробничі, 

інноваційні), транскордонні технологічні парки, транскордонні партнерства 

тощо. Найбільш розповсюдженою формою транскордонного співробітництва у 

світі є функціонування єврорегіонів. Діяльність всіх єврорегіонів, в яких беруть 

участь адміністративні одиниці України, регулюється транскордонними 

угодами, що базуються на основних положеннях Європейської рамкової 

конвенції та відповідних міждержавних двосторонніх договорах між Україною 

та сусідніми державами.  

Особливістю транскордонного співробітництва України є те, що воно 

відбувається як на кордоні України з країнами Європейського Союзу, так і на 

кордонах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Найбільш 

розповсюджена форма транскордонного співробітництва – єврорегіони. За 

участю України створено 10 єврорегіонів (табл. 2.2).  

Важливим у цьому контексті є формування системи єврорегіонів України 

європейського рівня як складової ефективно діючої системи міжрегіонального 

співробітництва України та Європейського Союзу [152, с. 245-247]. Для того, 

щоб єврорегіони дійсно стали дієвою формою співробітництва, необхідно 

повністю гармонізувати українське законодавство відповідно до європейських 

нормативно-правових норм утворення єврорегіонів, а також створити 

механізми його фінансового, інституційного, інформаційного та кадрового 

забезпечення. 

Ще одна форма транскордонного співробітництва, що набула широкого 

поширення в Європі та світі – транскордонні кластери. Провідні українські 

фахівці з цієї проблематики визначають їх як «групи незалежних компаній та 

асоційованих інституцій, які: географічно зосереджені у транскордонному 

регіоні; співпрацюють та конкурують; спеціалізуються у різних галузях, 

пов’язані спільними технологіями та навичками і взаємодоповнюють одна 
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одну, що в кінцевому підсумку дає можливість отримання синергетичних та 

мережевих ефектів, дифузії знань та навичок» [153]. В Україні також почалися 

процеси формування транскордонних кластерів (табл. 2.3). Зазначимо, що у 

зв’язку із напруженими відносинами з РФ, функціонування кластерів на 

східному кордоні призупинилися.  

Таблиця 2.2. 

Єврорегіони, створені за участю України 

Назва 

єврорегіону 

Дата 

створення 

Склад єврорегіону 

Карпатський  

єврорегіон 
14.02.1993 

Україна: Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, 

Чернівецька області  

Польща: Підкарпатське воєводство 

Словаччина: Кошицький та Пряшівський краї  

Угорщина: месьє Боршод-Абауй-Земплен, Хайду-Біхар, 

Хевеш, Яс-Надькун-Сольнок та Сабольч-Сатмар-Берег 

Румунія: повіти Біхор, Селаж, Сату-Маре, Марамуреш, 

Харгіта, Сучава та Ботошань 

Єврорегіон «Буг» 29.09.1995 

Україна: Волинська область, Жовківський та Сокальський 

райони Львівської області 

Польща: Люблінське воєводство 

Білорусь: Брестська область 

Єврорегіон  

«Нижній  

Дунай» 

14.08.1998 

Україна: Одеська область 

Молдова: рай-н Вулканешти, Кагул, Кантемір 

Румунія: повіт Бреіла, Галац, Тульча 

Єврорегіон  

«Верхній Прут» 
22.09.2000 

Україна: Чернівецька та Івано-Франківська області 

Румунія: Ботошанський та Сучавський повіти 

Молдова: Фалештський, Єдинецький, Глоденський, 

Окницький, Ришканський та Бриченський райони 

Єврорегіон 

«Дніпро» 
29.04.2003 

Україна: Чернігівська область 

Росія: Брянська область 

Білорусь: Гомельська область 

Єврорегіон 

«Слобожанщина» 
07.11.2003 

Україна: Харківська область 

Росія: Белгородська область 

Єврорегіон  

«Ярославна» 
24.04.2007 

Україна: Сумська область 

Росія: Курська область 

Асоціація 

«Чорноморський 

єврорегіон» 

26.09.2008 

Азербайджан, Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдова, 

Російська Федерація, Румунія, Сербія, Туреччина, 

представлені на рівні міст, областей, провінцій, країв, 

автономних республік, Україна: Одеська, Миколаївська, 

Херсонська, Запорізька, Донецька області, Автономна 

Республіка Крим, а також місто Севастополь 

Єврорегіон 

«Донбас» 
29.10.2010 

Україна: Луганська та Донецька області 

Росія: Ростовська область 
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Продовження табл. 2.2. 

Єврорегіон 

«Дністер» 
02.02.2012 

Україна: Вінницька область 

Молдова: Сорокський, Флорештський і Шолдонештський 

райони 

[Джерело: складено автором]. 

Окрім зазначених в таблиці 2.3. транскордонних кластерів в Україні 

формується туристично-рекреаційний кластер в українсько-польському 

транскордонному регіоні, туристичний кластер у Львівській області та інші.  

Кластери як форма організації транскордонного співробітництва в 

Україні знаходяться ще в зачаткових етапах розвитку в силу тих же причин, які 

були перераховані для єврорегіонів. На жаль, в Україні на сьогодні практично 

не працюють нові інноваційні форми ТКС, такі, як транскордонні технологічні 

парки, інноваційні кластери, промислові зони, транскордонне партнерство 

тощо. 

Як зазначалось раніше, найпростішою формою транскордонного 

співробітництва є прямі, безпосередні контакти суб’єктів ТКС, які при більш 

довгострокових планах і наявності певних спільних завдань чи проектів можуть 

укладати транскордонні угоди, а при необхідності реалізації спільних стратегій 

соціально-економічного та екологічного розвитку транскордонного регіону – 

створювати координуючі структури – органи транскордонного 

співробітництва [155, с. 90].  

До таких структур належать нові форми транскордонного 

співробітництва – європейські угруповання територіального співробітництва 

(ЄУТС) та об’єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС). Ці форми 

транскордонного співробітництва ще не дістали розвитку в Україні, яка є лише 

слухачем на засіданнях асамблеї ЄУТС Унр-Тіса-Тур-Слана. 
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Таблиця 2.3.  

Розвиток транскордонних кластерів в Україні 

 
№

з/п 
Учасники 

Рік 

створення 
Тип кластеру Основна мета 

1

1. 

1) Харківський національний економічний університет 

2) ВАТ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва»  

3) Бєлгородський державний університет (РФ) 

4) Бєлгородський обласний фонд підтримки малого підприємництва (РФ) 

2008 Туристичний 

 

Відродження маршрутів 

сільського туризму та 

історичних пам’яток 

культури 

2

2. 

1) Харківський державний технічний університет будівництва та 

архітектури  

2) Бєлгородський державний технологічний університет ім. В. Шухова 

(РФ) 

3) Бєлгородський обласний фонд підтримки малого підприємництва (РФ) 

4) ВАТ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва»  

2007 Будівельний 

 

Налагодження співпраці у 

сфері проектування та 

будівництва між 

російськими та 

українськими компаніями  

3

3. 

1) Благодійний фонд «Закарпатське агентство підтримки 

підприємництва».  

2) Регіональне агентство розвитку м. Краловскі Хлмец (Словаччина). 

3) Земплинський Регіональний Фонд Розвитку Підприємництва 

(Словаччина).  

4) Спілка наукових, технологічних та індустріальних парків Угорщини. 

5) Кафедра міжнародного маркетингу університету м. Мішкольц 

(Угорщина).  

6) ТОВ «Індустріальний парк» м. Серенч (Угорщина).  

7) ТОВ «Індустріальний парк» м. Шаторалйауйхей (Угорщина). 

2004 

Транскордонний 

кластер 

підрядників 

«Карпати» 

 

Сприяння появі у регіоні 

фірм, які вже є або можуть 

стати підрядчиками для 

великих міжнародних 

підприємств 

 

[Джерело: складено автором] 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


101 

 

Для впровадження зазначених форм співпраці між регіонами України 

та країн Західної Європи необхідно прийняти Протокол № 3 до Мадридської 

конвенції щодо транскордонного співробітництва між територіальними 

общинами, який передбачає створення подібних об’єднань на кордонах 

Європейського Союзу. Це дасть можливість Україні скористатись перевагами 

цього Протоколу, ставши офіційним членом ЄУТС. Крім того, перевагами 

ЄУТС і ОЄС зможуть скористатись українські єврорегіони, які зможуть 

перейти до нової форми співробітництва. 

Україна має певні доробки в цьому напрямку, які представлено в 

Державній програмі розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 

роки (чинна редакція від 25.07.2015 р.) [156]. Окрім цього, існує велика 

кількість регіональних програм розвитку транскордонного співробітництва, 

серед яких: 

 Регіональна цільова програма розвитку міжнародного 

співробітництва Івано-Франківської області на 2016-2020 роки; 

 Регіональна програма з міжнародного і транскордонного 

співробітництва, європейської інтеграції Львівської області на 2015-2018 

роки; 

 Програма розвитку транскордонного співробітництва 

Великоберезнянського району Закарпатської області на 2016-2020 роки; 

 Програма розвитку транскордонного співробітництва Рахівського 

району Закарпатської області на 2016-2020 роки; 

 Програма розвитку транскордонного співробітництва Свалявського 

району Закарпатської області на 2016-2020 роки тощо. 

Таким чином, у сфері стратегічного планування українськими 

прикордонними регіонами досягнуто певних успіхів. Реалізація регіональних 

програм розвитку транскордонного співробітництва сприятиме подальшому 

підвищенню ефективності цього процесу на місцевому та державному рівнях. 

Кожна з програм включає в себе певні тактичні цілі, досягнення яких 

сприяє вигідному позиціонуванню транскордонних регіонів. Так, до 
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тактичних цілей транскордонних регіонів зазвичай відносять розвиток 

прикордонної торгівлі, відкриття нових пунктів пропуску через державний 

кордон, інформаційний розвиток тощо.  

У регіональній програмі з міжнародного і транскордонного 

співробітництва Львівської області на 2015-2018 роки, наприклад, визначені 

такі тактичні цілі: 

 активізація співпраці в рамках міжнародних, міжрегіональних 

організацій та єврорегіонів; 

 проведення зустрічей, семінарів, конференцій із прикордонними 

регіонами-партнерами з питань транскордонного співробітництва; 

 проведення спільних транскордонних заходів; 

 задоволення науково-освітніх, культурних та мовних потреб 

закордонних українців; 

 зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною; 

 оновлення контенту мобільних виставкових стендів про Львівщину; 

 двосторонні медійні проекти із регіонами-партнерами Львівської 

області та інші [157, с. 3-4]. 

Так само визначено тактичні цілі в регіональній цільовій програмі 

розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2016-

2020 роки:  

 організація зустрічей і переговорів керівництва обласної державної 

адміністрації та обласної ради з делегаціями і представниками іноземних 

держав, міжнародних організацій, їх місій та представництв; 

 організація роботи щодо розповсюдження інформації про область за 

кордоном з метою популяризації області та формування міжнародного 

позитивного іміджу; 

 популяризація досягнень області в економічній, культурній, 

туристичній сферах; 
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 розробка й реалізація на території області заходів, пов’язаних із 

залученням міжнародної технічної допомоги та сприяння залученню в 

економіку області іноземних інвестицій тощо [158, с. 14]. 

У механізмі функціонування транскордонного співробітництва існує 

певна ієрархічна послідовність та взаємозв’язок між його елементами. За 

такою логікою ми прослідкували, яким саме чином у ньому на практиці 

реалізується суворо взаємоузгоджена система принципів, які, у свою чергу, 

проявляються у реалізації форм співробітництва. У свою чергу, 

функціонування будь-якої форми вимагає різноманітних інструментів 

інституційного, фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення. 

Одним з найбільш вразливих елементів механізму функціонування 

транскордонного співробітництва в Україні є відсутність дієвої системи 

взаємовідносин між центральними і місцевими органами влади: Кабінетом 

Міністрів – Верховною Радою – міністерствами та відомствами – місцевими 

органами влади. Формально в Україні існують певні інституційні структури, 

які мають виконувати ті чи ті функції в галузі ТКС, однак між ними немає 

системних взаємовідносин.  

На даний момент не існує координуючого органу виконавчої влади, 

який би виконував регулюючу, координуючу і дорадчу функції. Таким 

органом мала би стати як новостворена структура, так і будь-яке з діючих 

міністерств, наприклад Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства. Саме це міністерство регулює процеси 

державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, в яких 

транскордонне співробітництво визначається як одна з його операційних 

цілей. Формально в Україні створено Асоціацію органів місцевого 

самоврядування, є посада Віце-прем’єр міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, створено Державний фонд регіонального 

розвитку, у Верховній Раді працює Комітет з питань європейської інтеграції.  

В Україні також існують двосторонні постійно діючі комісії з 

Угорщиною, Польщею, Словаччиною, але вони практично не працюють. У 
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Харківському національному економічному університеті імені Семена 

Кузнеця у 2010 році була створена «Асоціація прикордонних регіонів і 

єврорегіонів», яка виконує деякі консультаційні і дорадчі функції. Крім 

цього, в Україні функціонує громадська організація «Інститут 

транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», в 

Закарпатській області діє «Міжнародна асоціація інституцій регіонального 

розвитку». На місцевих рівнях виконавчої влади також існують ряд 

структурних підрозділів, в предметну область діяльності яких входять 

питання транскордонного співробітництва, такі як відділ регіонального 

розвитку та фінансового моніторингу Чернівецької ради, департамент 

міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної галузі 

Івано-Франківська та інші.  

Чи не найбільш розвинутим елементом механізму транскордонного 

співробітництва в Україні є виконання конкретних проектів і програм. 

Географічно Україна розташована в центрі Європи і має унікальні 

можливості для розвитку ТКС. Україна має кордони з сьома державами, і 19 з 

27 адміністративно-територіальних одиниць є прикордонними. В рамках 

чотирьох Програм Європейського інструменту сусідства і партнерства на 

2007-2013 роки з обсягом фінансування 407 млн. євро передбачалась 

реалізація 452 проектів. Українські партнери беруть участь у реалізації 84 

проектів. Програмою ТКС на 2016-2020 рр. передбачається реалізація 25 

проектів та 57 заходів транскордонного співробітництва з різними джерелами 

фінансування – 1,3 млрд. гривень за рахунок державного бюджету і 206 млн. 

грн. та 32 млн. євро за рахунок місцевих коштів та інших джерел.  

Капіталоємність одного проекту в межах програми Європейського 

інструменту сусідства і партнерства на 2007-2013 роки коливалась, в 

середньому, від мінімального значення 235,7 тис. євро (напрям «Міський 

розвиток») до максимального значення 6856,2 тис. євро (напрям 

«Поліпшення транспортної інфраструктури»). Більш детальна інформація 

міститься в Додатку Ж.  
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У рамках програми «Румунія-Україна-Молдова» (2013-2015 рр.) було 

заплановано 29 спільних проектів, з яких реалізовано 24. Основні труднощі у 

виконанні проектів пов’язані з різною зацікавленістю сторін у їхній 

реалізації, відсутності механізмів співфінансування проектів, відсутністю 

державної підтримки.  

Значна кількість спільних проектів пов’язана зі створенням сучасної 

комплексної логістичної системи у формі поєднання водного, авіаційного, 

залізничного та автомобільного транспорту. Важливим є проект будівництва 

паромної переправи Орлівка – Ісакча в рамках єврорегіону «Нижній Дунай»; 

проект реконструкції автомагістралі Одеса-Рені як частина проекту 

Чорноморської окружної автомагістралі. Серед інших проектів можна 

відзначити будівництво газотранспортного інтерколектора Україна- Польща; 

проект сполучення української газотранспортної системи з газотранспортною 

системою Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови. Державне агентство 

водних ресурсів бере участь у вісьмох проектах, в тому числі українсько-

угорському противопаводкому проекті, проекті з управління водними 

ресурсами в басейні річки Дністра з Молдовою. Ряд проектів розроблено в 

рамках Дунайської стратегії по одинадцяти напрямках. Ця стратегія об’єднує 

14 країн басейну річки Дунай. Розроблено 200 проектів до 2020 року, з них 

фінансуються близько 20 програм, в яких задіяні чотири області – Одеська, 

Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська. Можна продовжувати 

перелік конкретних проектів і програм транскордонного співробітництва 

України, але всі вони є лише окремими цеглинками даного процесу, а не 

повноцінними елементами механізму його функціонування.  

Проведений аналіз стану механізму транскордонного співробітництва 

України дає підстави зробити висновок про те, що, незважаючи на 

формальну наявність всіх елементів цього механізму, ще рано говорити про 

його повноцінне функціонування. Головною причиною такого стану є 

відсутність дієвих інструментів забезпечення функціонування цього 

механізму, включаючи інституційні, маркетингові, кадрові, фінансові 
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(рис. 2.3). Одним із інструментів розвитку транскордонного співробітництва 

є інституційно-організаційне забезпечення транскордонного співробітництва. 

В цьому напрямку необхідна реалізація наступних дій. 

1. Розробка загальнодержавної стратегії розвитку транскордонного 

співробітництва в Україні, яка має містити чітке визначення стратегічної цілі 

транскордонного співробітництва та способів її досягнення за допомогою 

конкретних методів, інструментів і принципів. 

2. Проведення реформи децентралізації влади для розширення 

самостійності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, подолання правової невизначеності та подолання 

дисбалансу між центральною та регіональною владою. 

3. Створення повноцінної правової системи, як інституційної основи, 

що узгоджується з європейським законодавством і регламентує фінансові та 

інституційні інструменти функціонування транскордонного співробітництва. 

4. Створення координаційного органу виконавчої влади для узгодження 

інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва, контролю виконання 

конкретних програм і проектів, організації спільної роботи міністерств, 

парламенту та місцевих органів влади. 
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Рисунок 2.3. Інструменти розвитку транскордонного співробітництва в Україні. 
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Відсутність чіткої стратегії розвитку транскордонного співробітництва 

на загальнонаціональному рівні не дозволяє вірно вибудувати пріоритети в 

цій сфері і на регіональному рівні. Прикладом такої неузгодженості інтересів 

держави і регіону є низька ефективність транскордонного співробітництва в 

рамках Єврорегіону «Нижній Дунай», який було засновано в серпні 1998 р. 

На цей чинник, зокрема, було вказано у виступі генерального директора КП 

«Бюро регіонального розвитку», яке є підрозділом Одеської обласної 

державної адміністрації, А.П. Яроцького під час парламентських слухань у 

Верховній Раді України: «Коли ми ставимо завдання по активізації 

трансграничної співпраці, потрібно розуміти, за ким буде закріплена ця 

відповідальність, тому що без відповідальності немає повноважень…. 

Потрібно обов’язково забезпечити співпрацю обласної ради, обласної 

державної адміністрації, місцевих районних рад, громад, об’єднаних 

територіальних громад і, безумовно, потрібне єдине розуміння на рівні 

Кабінету Міністрів відповідальності за реалізацію проектів» [159].  

Маркетингове забезпечення транскордонного співробітництва 

передбачає використання маркетингових інструментів для планування та 

реалізації спільних проектів транскордонного співробітництва на різних 

рівнях. До них належать наступні з нижче перерахованих. 

1. Проведення системних та постійних маркетингових досліджень для 

оцінки потенціалу транскордонного співробітництва країн-учасниць. 

2. Визначення соціально-економічних інтересів суб’єктів 

транскордонного співробітництва та сфери їх розбіжності. 

3. Розробка стратегії транскордонного співробітництва на рівні регіонів 

та планів їхньої реалізації. 

4. Розробка стратегії позиціонування транскордонних територій. 

5. Розробка стратегії просування бренду територій, окремих проектів і 

програм. 

6. Створення регіональних інформаційних центрів з розробки і 

реалізації проектів транскордонного співробітництва. 
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7. Налагодження системи партнерських взаємовідносин з суб’єктами 

транскордонного співробітництва – представниками підприємництва, освіти, 

науки, громадських організацій тощо. 

Кадрове забезпечення транскордонного співробітництва передбачає 

створення системи підготовки та перепідготовки кадрів з метою розширеного 

відтворення кадрового потенціалу. Зокрема, мають бути проведені наступні 

заходи.  

1. Відкриття у провідних університетах України магістерських програм 

з транскордонного співробітництва в рамках спеціальностей з міжнародної 

економіки. 

2. Фінансування курсів та програм з ТКС на місцевих рівнях. 

3. Фінансування підготовки кадрів за рахунок європейських грантових 

програм. 

Фінансове забезпечення транскордонного співробітництва передбачає 

створення багатоканального реального механізму фінансування ТКС на 

державному та регіональному рівнях, який би включав різноманітні, 

несуперечливі джерела – державного бюджету, бюджетів місцевих органів 

влади, європейських фондів, кредитних ресурсів, коштів бізнес-структур та 

суб’єктів підприємництва на засадах приватно-державного партнерства та 

визначення ефективних механізмів співфінансування. 

Проектне забезпечення механізму транскордонного співробітництва 

полягає в дотриманні наступних принципів при його здійсненні. По-перше, 

конкретні проекти та програми мають розроблятися як кінцевий результат 

повного проходження 7-етапної моделі формування транскордонного 

співробітництва.  

Наявна практика їхньої реалізації в Україні та інших європейських 

країнах свідчить про те, що недотримання такого підходу є однією із 

основних причин низької ефективності зусиль в ході реалізації проектів та 

програм транскордонного співробітництва. Тому, не повинні викликати 

здивування результати опитування мешканців прикордонних територій в 
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країнах-членах ЄС, яке проводилося в червні 2015 р. серед мешканців 

прикордонних регіонів 28 країн-членів ЄС. Було опитано 40619 

респондентів, що дало змогу оцінити вплив проектів транскордонного 

співробітництва на їхнє життя. Згідно даних дослідження 68% респондентів – 

мешканців прикордонних територій не знайомі взагалі із проектами з 

транскордонного співробітництва [160]. 

Саме на цю обставину звертається увага в керівних документах 

Європейської Комісії: «До цього часу оцінка реалізації Політики 

згуртованості (Cohesion Policy) більшою мірою фокусувалася на питаннях 

виконання, ніж на питаннях оцінки результатів політики. Для періоду 2014-

2020 рр. Європейська Комісія намагатиметься змістити баланс та 

підтримувати таку оцінку Політики згуртованості на всіх рівнях – ЄС, 

державному та регіональному, яка б досліджувала її вплив на стан 

благополуччя громадян з економічних, соціальних або екологічних позицій, 

взятих окремо або в їх комбінації. Це є суттєвим елементом посилення 

результативного фокусу Політики згуртованості» [161, р. 8]. Пріоритети 

європейської Політики згуртованості протягом 2014-2020 рр. будуть 

втілюватися в життя за допомогою низки проектів. При цьому вони мають 

демонструвати, яким саме чином ці проекти відповідають заявленим 

пріоритетам.  

По-друге, проекти транскордонного співробітництва обов’язково 

повинні розроблятися та виконуватися згідно з міжнародними стандартами 

управління проектами. Ми пропонуємо користуватися найбільш визнаними 

та професійними рекомендаціями в цій сфері, які були розроблені та 

періодично оновлюється американським Інститутом управління проектами – 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, і які затверджені в 

якості стандарту Американським національним інститутом стандартів [162]. 

На даний час використовується вже 5 версія зазначених рекомендацій, в якій 

докладно викладено основні та додаткові функції управління проектами в 

будь-якій сфері людської діяльності. Вони охоплюють управління обсягами, 
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затратами, часом, якістю, людськими ресурсами, комунікаціями, 

контрактами/постачанням, ризиками, проектною інтеграцією.  

Напрями розвитку транскордонного співробітництва в Україні з позиції 

вдосконалення управління ризиками в цій сфері мають спиратися на 

комплексне та широкомасштабне використання міжнародних, широко 

визнаних стандартів з ризик-менеджменту. Пропонується використовувати 

наступні стандарти: ISO 31000 «Загальні настанови щодо принципів та 

втілення ризик-менеджменту» [163] та стандарт, розроблений Федерацією 

Європейських Асоціацій Ризик Менеджерів («FERMA») [164]. Про 

можливості та доцільність їх використання йдеться в розділі 2.3 роботи.  

В якості першого (або паралельного) кроку до запровадження 

принципів ризик-менеджменту в управлінні проектами транскордонного 

співробітництва є доцільним, на нашу думку, також здійснювати заходи з 

виявлення та усування перешкод, які стають на заваді досягненню 

запланованих результатів. У перешкод (obstacles), на відміну від ризиків, 

відсутня ймовірнісна складова, тобто вони вже є присутні в межах макро- та 

мікросередовища, в якому і буде виконуватися проект. У керівництві щодо 

подолання перешкод транскордонного співробітництва (Manual on removing 

obstacles to cross-border cooperaton), яке схвалено Радою Європи, 

рекомендовано виявляти та усувати перешкоди в таких областях макро- та 

мікросередовища: 

1. Інституціональне середовище.  

2. Адміністративне середовище.  

3. Економічне середовище.  

4. Досвід учасників проектів транскордонного співробітництва.  

5. Культурне середовище.  

6. Схильність до співробітництва [165, р. 67]. 

Так, наприклад, для проектів транскордонного співробітництва, в яких 

брала участь Україна, в якості перешкод, що заважали їх реалізації, були 

виявлені наступні: необхідність узгодження рішень з національними 
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міністерствами транспорту в Україні та Росії; відмінність в національному 

законодавстві Угорщини, Румунії, Словаччини та України; різні національні 

пріоритети в проектах транскордонного співробітництва цих країн [166].  

У наступних розділах роботи із залученням даних, які стосуються стану 

транскордонного співробітництва в Одеській області, буде розкрито 

конкретні чинники його розвитку і запропоновано напрями та інструменти 

його розвитку.  

 

2.3. Управління ризиками транскордонного співробітництва 

України з ЄС 

 

На даний час Європейський Союз фінансує проекти транскордонного 

співробітництва за допомогою низки фінансових інструментів, що 

використовуються для реалізації «політики забезпечення згуртованості», яка 

безпосередньо обумовлена необхідністю дотримання статті 174 Лісабонської 

Угоди, в якій записано, що з метою забезпечення загального гармонійного 

розвитку держав-членів Союзу, останній буде розробляти та втілювати в 

життя дії, спрямовані на зміцнення їхньої економічної та соціальної 

згуртованості, в тому числі шляхом зменшення розбіжностей в розвитку 

окремих регіонів [167]. Важливе місце в усуненні нерівномірності 

територіального розвитку в рамках політики забезпечення згуртованості 

відводиться транскордонному співробітництву. «Прикордонні регіони, – 

підкреслює генеральний директор DG REGIO в Європейській Комісії Дірк 

Ахнер (Dirk Ahner), – являють собою класичний приклад того, як вузькі 

державні інтереси призводять до недостатнього інвестування. В рамках 

транскордонного співробітництва багато регіонів роблять значні зусилля для 

отримання вигід від збільшення обсягів доступної робочої сили, ринків та 

використання переваг спеціалізації. Значний внесок в подолання 

потенціального відчуження, яке може бути обумовлено адміністративними 
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кордонами, є внеском політики згуртування в підтримку інтеграції 

регіональних економік країн-членів ЄС, а, отже, і власне самого ЄС» [168].  

Втілення в життя політики згуртованості підкріплюється з боку ЄС 

значними фінансовими ресурсами.  

Так, протягом 2014-2020 рр. на її реалізацію передбачено виділити 

351,8 млрд. євро, що складає 32,5% відсотка бюджету ЄС [169]. 

Безпосередньо ж на цілі транскордонного співробітництва заплановано 

витратити приблизно 7,5 млрд. євро [170]. Тому, раціональне використання 

таких значних фінансових ресурсів потребує застосування сучасних методів 

контролю з боку виконавчих органів співтовариства, до яких належать оцінка 

проектів взагалі та використання принципів ризик-менеджменту зокрема. 

Слід відзначити, що виконавчі органи ЄС постійно поліпшують практику 

управління проектами, які реалізуються в межах політики забезпечення 

згуртованості. Так, для успішної її реалізації протягом 2014-2020 рр. 

передбачено, що всі проекти мають містити чіткі та вимірювані цілі, що має 

сприяти підвищенню ефективності моніторингових та оціночних 

процедур [171].  

Багаторічна практика реалізації проектів транскордонного 

співробітництва в європейських та інших країнах світу свідчить про те, що 

процеси управління ризиками не лишаються поза увагою його суб’єктів. З 

цією метою в ході виконання та по завершенню кожного проекту 

незалежними організаціями-аудиторами здійснюється оцінка того, наскільки 

успішним є виконання проекту та які проблеми заважають його ефективній 

реалізації. Наприклад, в рамках спеціально створеної ЄС програми 

INTERACT передбачено виконання різного роду консалтингових робіт для 

підвищення ефективності реалізації проектів європейського співробітництва. 

Протягом 2007-2013 рр. програма INTERACT мала у своєму розпорядженні 

бюджет в 40 млн. євро [172]. У своїй діяльності ці організації-аудитори 

спираються на вимоги законодавства Європейського Союзу, зокрема, 

Постанова Європейської Ради 1083/2006 (статті 47-49) прямо вимагає 
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проведення оцінки успішності проекту з метою ефективного контролю за 

витрачанням ресурсів європейської спільноти [173].  

Усталена практика оцінки проектів транскордонного співробітництва, 

якої дотримуються їх учасники, спирається на врахування особливостей, 

притаманних різним етапам проектного «життєвого циклу» (рис. 2.4).  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Життєвий цикл реалізації проектів та оцінка його етапів 

(практика Європейського Союзу), розроблено автором за [174]. 

По-перше, оцінка потенційної успішності реалізації проекту 

виконується на етапі розробки проектів (так звана оцінка ex ante або apriori 

evaluation), під час якої відбувається перевірка того, наскільки проект 

відповідає нормам європейського законодавства та здатен ефективно 

досягнути заявлених цілей. Без апріорної оцінки проект не буде 

затверджений Європейською Комісією [175]. Наступний вид проектної 

оцінки – поточна (ongoing evaluation), яка здійснюється протягом всього 

періоду виконання проекту і за результатами якої може відбуватися його 

корегування (цілей, фінансових ресурсів тощо) [176]. Нарешті, по завершенні 

проекту відбувається оцінка того, наскільки успішними є його результати. 

Такий вид оцінки носить назву завершальна оцінка (ex post evaluation) [177].  

Під час всіх трьох вищенаведених видів оціночної діяльності є 

можливість оцінити фактори, які можуть негативно вплинути на досягнення 

проектних цілей, тобто чинники ризиків. Наприклад, в Practical Handbook for 

Ongoing Evaluation of Territorial Cooperation Programmes, котрий 

рекомендується Європейською Комісією для проведення оцінки проектів 

територіального співробітництва, звертається увага на наступні сфери, які 

потенційно є ризикованими:  

Розробка 

проекту 
Виконання 

проекту 

Завершений 

проект 

Оцінка проекту 
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а) можлива відміна тендеру на проведення експертної оцінки; 

б) можлива неякісна експертна оцінка внаслідок неефективної роботи 

моніторингового комітету; 

в) можлива незацікавленість учасників проекту у проведенні 

експертної оцінки [178]. 

Проте, безпосередньо питанням управління ризиками транскордонного 

співробітництва в нормативних документах ЄС наразі приділяється 

недостатньо уваги. Про це, зокрема, свідчать оцінки проектів 

транскордонного співробітництва, що надають спеціально залучені експерти 

в ході їх реалізації та по завершенні. Питання управління ризиками проектів, 

що оцінюються, в цих звітах розглядаються вкрай обмежено. З метою 

подолання цієї прогалини на замовлення департаменту Єврокомісії DG Regio 

було проведене спеціальне дослідження стосовно врахування найкращих 

практик розвитку територій в різних країнах та різними міжнародними 

організаціями, висновки якого будуть враховані при реалізації політики 

забезпечення згуртованості в межах ЄС. Автори дослідження «Cohesion 

policy in a global context: comparative study on EU Cohesion and third country 

and international economic development policies», розглядаючи підходи до 

гарантованості ефективного витрачання фінансових ресурсів проектів 

розвитку територій, звертають увагу на якість ризик-менеджменту. Зокрема, 

в ньому зазначається, що «в контексті існування фінансових обмежень існує 

нагальна необхідність не лише в посиленні фінансового контролю, але й 

виявленні ризиків та використанні засобів їх уникнення. Ефективне 

виявлення ризиків та управління ними розглядається як фундаментальна 

передумова для успішного адміністрування проектами. Для проектів, які 

виконуються в межах забезпечення політики згуртованості, ризики 

неодмінно виникають внаслідок участі великої кількості представників 

декількох держав-членів ЄС та необхідності дотримання вимог складної 

нормативно-правової бази» [179].  
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Для управління ризиками таких складних проектів автори пропонують 

використовувати наявний досвід, який мають в сфері реалізації міжнародних 

проектів окремі країни (зокрема, Швейцарія та Канада), а також такі потужні 

фінансові інститути, як Світовий Банк та Європейський Банк Реконструкції 

(ЄБРР) та Розвитку. Так, наприклад, на їхню думку, заслуговує уваги досвід 

ЄБРР, в якому Департамент управління ризиками відповідає за підтримку 

діяльності керівників підрозділів банку, які безпосередньо контролюють і 

управляють операційними ризиками. Департамент готує відповідні 

пропозиції для обговорення та розгляду оперативної групи управління 

ризиками [180].  

Слід зазначити, що проблематика ризиків транскордонного 

співробітництва знаходиться, хоча і в обмеженому масштабі, в колі зору 

вчених та фахівців-практиків, які досліджують цю сферу. Її представники за 

основу приймають підходи до управління ризиками, які зафіксовані в 

настановах по управлінню проектами, зокрема в Довіднику з управління 

проектами, розробленому фахівцями Інститут управління проектами, 

розташованому в США. Згідно з цим підходом управління ризиками проекту 

(Project Risk Management) є невід’ємною частиною загального процесу 

управління проектами, і до нього входить: планування, виявлення ризиків, 

аналіз ризиків, визначення методів впливу на ризики, моніторингу та 

контролю ризиків. Цілями управління ризиками проекту є збільшення 

імовірності та впливу на результати позитивних подій і зменшення 

імовірності та впливу на результати негативних.  

Під ризиками маються на увазі події або ситуації, котрі, в разі якщо 

вони відбудуться, здатні вплинути на досягнення цілей проекту [159]. 

 Основними методами управління ризиками в проектному менеджменті 

є наступні:  

 прийняття ризиків у випадку їх низької імовірності та наслідків; 

 передача ризиків іншій особі; 
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 послаблення ризиків за рахунок зменшення їх імовірності та (або) 

наслідків; 

 уникнення ризиків у випадку їх високої імовірності та наслідків. 

На кожному етапі життєвого циклу проекту можуть виникати певні 

види ризиків: ризики на етапі підготовці запиту на фінансування проектної 

діяльності; ризики на етапі реалізації проекту, ризики після завершення 

реалізації проекту. 

У роботі румунського дослідника Георгіу Думітреску докладно 

розглянуті питання управління ризиками в ході реалізації проектів 

транскордонного співробітництва між Румунією та Угорщиною протягом 

2007-2013 рр. [181]. Його позиція є найбільш типовою стосовно вивчення 

ризиків транскордонного співробітництва і спирається на підходи Інституту 

управління проектами, які були наведені вище. Спираючись на власний 7-

річний досвід в сфері виконання міжнародних проектів транскордонного 

співробітництва, він наступним чином описує гіпотетичні ризики.  

Ризики на різних етапах проекту можуть відрізнятися один від одного. 

Так на етапі підготовки проекту, найбільш суттєвими за його думкою є 

наступні: 1) ризики обґрунтованості проекту: учасники проекту не 

відповідають критеріям їх відбору для участі у проекті; цілі проекту не 

відповідають програмі транскордонного співробітництва; відсутність 

партнера; невірно обрана цільова група; 2) фінансові ризики: не врахування 

всіх статей бюджету; перевищення ліміту витрат в бюджеті; 3) кадрові 

ризики: комунікаційні проблеми між учасниками; недостатня кваліфікація; 

недостатній рівень англійської мови (для підготовки проектної пропозиції); 

високий рівень конфліктності; слабкий рівень підготовки у керівника, який 

організовує передпроектну роботу; 4) корупційні ризики: члени команди 

можуть приймати рішення під впливом корупційних мотивів.  

На етапі реалізації проекту його успіху можуть загрожувати наступі 

види ризиків: 1) операційні (технічні) ризики: незацікавленість цільової 

аудиторії в результатах; низька результативність комунікацій з цільовою 
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аудиторією; порушення узгоджених термінів виконання завдань проекту; 2) 

фінансові ризики: зміни в бюджеті; затримки у компенсації витрат учасників 

проекту в зв’язку з довгими бюрократичними процедурами; 3) кадрові 

ризики: комунікаційна неузгодженість в команді управлінців; зміна в складі 

персоналу; неефективна робота керівника проекту (невчасне надання звітів, 

нездатність вирішити конфлікти в команді управлінців проектом); 

контрактні ризики: затримка в проведенні тендерних процедур; неякісні 

закуплені товари/послуги; зрив у термінах постачання товарів/послуг; 4) 

корупційні ризики: корупційні ризики в сфері підготовки та виконання 

контрактів/тендерів [182, p.150-151]. 

Розглядаючи питання управління ризиками транскордонного 

співробітництва, потрібно, на нашу думку, відокремлювати власне його 

ризики та певні тенденції, які вже склалися протягом певного періоду часу та 

здатні впливати на його розвиток і в майбутньому.  

Ми вважаємо за доцільне керуватися підходом до розмежування 

ризиків та ризикованих тенденцій, який запропонований фахівцями 

Всесвітнього економічного форуму і згідно якого «тенденції – це 

довгострокові, триваючі процеси, які здатні змінити в майбутньому 

еволюцію ризиків або взаємозв’язок між ними, без того щоб обов’язково 

перетворитися на ризики» [183]. Потрібно розрізняти власне ризики, 

іманентною ознакою яких є їх імовірнісний характер, та певні процеси, які 

хоча і негативно впливають на діяльність підприємства, проте відбуваються 

на постійній основі, тому їх не можна віднести до ризикованих чинників 

підприємницької діяльності, «якщо певні події або явища в соціально-

економічній системі країни носять відносно стабільний характер, та, напевно, 

будуть відбуватися протягом найближчих років, то такі чинники неможливо 

віднести до факторів ризику. Ми їх пропонуємо назвати стабільними 

чинниками ризикованості підприємницької діяльності» [184].  

Перш за все, кожен із суб’єктів співробітництва знаходиться під 

впливом чинників (тенденцій та ризиків), притаманних саме тій країні, на 
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території якої він розташований. Власне, сама наявність міждержавного 

кордону і призводить до такого роду специфіки. Фактори ризиків та 

ризиковані тенденції процесу транскордонного співробітництва знаходяться 

в усіх, без винятку, сферах макро- та мікросередовища, в якому воно 

відбувається (рис. 2.5).  

Макросередовище ТКС  

(країна А)  

Чинники ризиків  
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Макросередовище ТКС  

(країна Б) 

Чинники ризиків  

Мікросередовище ТКС  

(країна А)  

Чинники ризиків 

Мікросередовище ТКС  

(країна Б)  

Чинники ризиків  

Чинники ризиків 

Внутрішнє середовище транскордонного співробітництва 

Ризиковані тенденції 

Макросередовище ТКС  

(країна А) 

Ризиковані тенденції  
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Мікросередовище ТКС  

(країна Б) 

Ризиковані тенденції  

Мікросередовище КС  

(країна А) 

Ризиковані тенденції  

Мікросередовище ТКС  

(країна Б) 

Ризиковані тенденції  

Рисунок 2.5. Середовище транскордонного співробітництва: ризиковані 

тенденції та чинники ризиків.  

Можна виділити наступні його основні сфери:  

 макросередовище процесів транскордонного співробітництва – 

політико-правові, економічні, демографічні, культурні, науково-технічні, 

природні; 

 мікросередовище процесів транскордонного співробітництва – всі 

суб’єкти транскордонного співробітництва, які беруть опосередковану участь 

у підготовці та реалізації проектів транскордонного співробітництва; 

 внутрішнє середовище процесів транскордонного співробітництва – 

всі суб’єкти, які безпосередньо задіяні в транскордонному співробітництві, 

до яких належать сторони співробітництва, які підписують угоди про ТКС.  
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Таблиця 2.4. 

Ризиковані тенденції та обставини, які протидіють транскордонному співробітництву (знак + позначає конкретну 

сферу макросередовища транскордонного співробітництва, його мікросередовища або внутрішнього середовища, 

до якого належать конкретні тенденції та обставини) 

 

 

Ризиковані тенденції та обставини  

 

 

Макросередовище ТКС 

Мікро

сере 

дови

ще 

ТКС 

Внутрі

шнє 

середо

вище 

ТКС 
політи-

ко-

правові 

еконо- 

мічні 

демо-

графіч-

ні 

куль-

турні 

науково-

технічні 

при-

родні 

  

1. Відсутність або бездіяльність органів влади та 

громадських організацій, які опікуються розробкою 

та реалізацією політики транскордонного 

співробітництва  

+      +  

2. Обмеженість стратегічного бачення завдань та 

перспектив розвитку транскордонного 

співробітництва як з боку уряду, так і з боку 

місцевих органів влади України 

+      +  

3. Недосконалість національного законодавства, а 

також відсутність єдиних нормативно-правових та 

інших стандартів щодо транскордонного 

співробітництва 

+        
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Продовження табл. 2.4. 

 

Ризиковані тенденції та обставини  

 

 

Макросередовище ТКС 

 

 

Мікро

сере 

дови

ще 

ТКС 

 

 

Внутрі

шнє 

середо

вище 

ТКС 
політи-

ко-

правові 

еконо-

мічні 

демо-

графіч

ні 

куль-

турні 

науко-

во-

технічні 

при-

родні 
  

4. Слабкість інституційної бази регіонального 

розвитку та відсутність цілісної багаторівневої 

структури управління транскордонного 

співробітництва 

+ +       

5. Незначний рівень фінансової підтримки спільних 

транскордонних проектів  

 +       

6. Нестача кадрів у галузі транскордонного 

співробітництва для органів місцевого 

самоврядування 

      + + 

7. Пріоритетність питань державної безпеки перед 

народногосподарським розвитком прикордонних 

територій 

+        

8. Слабка співпраця між учасниками 

транскордонного співробітництва щодо розвитку 

інфраструктури відповідних територій 

   +   +  

 

Складено автором за [185, 186, 187, 188]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


122 

 

Можливо наступним чином класифікувати погляди вчених та 

представників влади на ризиковані тенденції, які протидіють 

транскордонному співробітництву України із сусідніми країнами (табл. 2.4). 

Основні ризиковані тенденції, в чому згодні всі автори, погляди яких 

представлено в таблиці, зосереджені на політико-правовій, економічній та 

культурній сферах макросередовища транскордонного співробітництва, 

слабкій взаємодії партнерів та нестачі кваліфікованих кадрів управлінців.  

Всі ці тенденції здатні суттєво посилити дію чинників ризиків, які, в 

силу своєї природи, виникають несподівано для учасників транскордонного 

співробітництва.  

Одні із важливих факторів ризиків та тенденцій стосуються різких змін 

у політико-правовому середовищі, про що свідчить, наприклад, ситуація 

навколо єврорегіонів на кордонах України з Румунією, та функціонуванням 

єврорегіонів «Верхній Прут», «Нижній Дунай» та «Карпати», в яких беруть 

участь обидві країни. До основних факторів, які заважають розвитку 

транскордонного співробітництва України та Румунії фахівці відносять 

наступні: недоліки у сфері нормативно-правового регулювання діяльності 

місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування; слабка 

співпраця між учасниками транскордонного співробітництва щодо розвитку 

інфраструктури відповідних територій; слабка участь у транскордонному 

співробітництві суб’єктів підприємницької діяльності, недержавних установ 

та громадських організацій; відсутність цілісної багаторівневої структури 

управління транскордонного співробітництва; відсутність кваліфікованих 

управлінських кадрів у сфері транскордонного співробітництва [189].  

Окремими факторами ризиків для досягнення цілей транскордонного 

співробітництва України та Румунії стали конфлікти навколо двох островів в 

прикордонній території – Зміїного в Чорному морі та Майкану на річці 

Дунай. Спочатку Румунія у 2004 р. зробила подання в Міжнародний Суд у 

Гаазі з приводу того, чи вважати острів Зміїний островом чи скелею, що має 

визначний вплив на схему розмежування континентального шельфу в даному 
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районі та на права щодо видобування покладів газу на морському шельфі. 

Весь час, поки суд розглядав позиції сторін (2004-2009 рр.), цей чинник 

ризику впливав на цілі транскордонного співробітництва [190]. Проте 

територіальні претензії Румунії на цьому не закінчилися, і вже в 2010 р. 

виникла суперечка навколо о. Майкан, контроль над яким дозволяє 

контролювати судноплавство по Дунаю [191]. За таких обставин, що цілком 

природно, цілі транскордонного співробітництва між Румунією та Україною 

в тому вигляді, як вони були задекларовані у відповідних програмах, не 

могли бути реалізовані.  

Ще один приклад з новітньої історії України стосується 

транскордонного співробітництва України з Угорщиною та Польщею, до 

транскордонного співробітництва з якими належать всі ті ризик-тенденції, 

про які мова йшла вище. Серед факторів ризиків транскордонного 

співробітництва можна вказати на можливе пред’явлення реституційних 

вимог щодо власності польської громади, яку було націоналізовано 

радянською владою після возз’єднання західноукраїнських земель з УРСР в 

1939 р. На велику імовірність реституційних процесів вказує діяльність 

польської організації «Реституція Кресів», керівництво якої акумулює 

юридичні претензії колишніх власників націоналізованого майна [192]. 

Проте, українські фахівці наполягають, що «нині ми не бачимо правових 

підстав для задоволення можливих вимог представників спадкоємців 

виселених поляків» [193]. У практичній площині така ситуація, вочевидь, 

призведе до наростання непорозумінь та конфліктів у міжособистісних 

відносинах українців та поляків, та труднощам в реалізації цілей 

транскордонного співробітництва. Щодо транскордонних взаємовідносин 

України з Угорщиною, то вони також перебувають під загрозою ускладнення 

від виникнення певних чинних ризиків, пов’язаних, насамперед, із можливим 

подальшим просуванням владою Угорщини проекту «автономії 

закарпатських угорців» [194]. 
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Таким чином, практика транскордонного співробітництва України 

взагалі, і у формі єврорегіонів зокрема, підтверджує висновки українських 

фахівців стосовно того, що вони «стикаються з цілою низкою проблем як 

організаційного, так і політичного характеру: нестачею фінансування 

діяльності єврорегіону, недостатнім рівнем розвитку прикордонної 

інфраструктури, недосконалістю нормативно-правового забезпечення та 

правовою невизначеністю повноважень місцевих органів влади у діяльності 

єврорегіонів, суттєвою різницею у рівні економічного розвитку держав – 

учасниць єврорегіонів, значних диспропорціях у розвитку транспортної, 

комунікаційної інфраструктури, високим рівнем митних тарифів, що 

гальмують розвиток торговельних відносин між країнами – учасницями 

єврорегіонів тощо» [195].  

На нашу думку, доцільно використовувати усталені, апробовані 

практикою підходи у сфері ризик-менеджменту. На даний час існує низка 

стандартів з управління ризиками, які підготовлені авторитетними 

міжнародними та національними організаціями. Найбільш розповсюдженими 

та загальновизнаними є стандарт ISO 31000 «Загальні настанови щодо 

принципів та втілення ризик-менеджменту» [196] та стандарт, розроблений 

Федерацією Європейських Асоціацій Ризик Менеджерів («FERMA») [197].  

У стандарті ISO 31000 використовуються наступні визначення ризиків 

та ризик-менеджменту: ризик – це «результат впливу невизначеності на цілі», 

а ризик-менеджмент – це «скоординована діяльність щодо управління 

організацією відносно ризиків». Спираючись на ці визначення, ми можемо 

казати про ризики процесу формування транскордонного співробітництва в 

тому випадку, коли на досягнення цілей кожного з його етапів впливають 

певні події або обставини, які мають імовірнісний характер. Наприклад, 

беручи до уваги цілі 1-го етапу, а саме – визначення соціально-економічних 

інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва та сфери їх розбіжності, 

можемо наступним чином сформулювати його ризики в загальному вигляді: 

невизначення соціально-економічних інтересів суб’єктів транскордонного 
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співробітництва в результаті можливого впливу ймовірнісних чинників. 

Більш конкретний розгляд ризиків дозволяє провести їх класифікацію 

залежно від того, які цілі поставлені на кожному з етапів і які чинники 

невизначеності можуть на них вплинути. 

Згідно стандарту ISO 31000, діяльність по управлінню ризиками на 

кожному з етапів процесу формування транскордонного співробітництва має 

полягати в наступних діях: 1) установлення контексту діяльності, в межах 

якої виникають ризики (перш за все – цілей діяльності); 2) виявлення ризиків 

та їхній опис; 3) оцінка ризиків з позиції їхньої ймовірності і величини 

наслідків; 4) ранжування ризиків і відбір тих з них, до яких будуть 

застосовуватися проактивні методи управління; 5) вибір для кожного з 

ризиків методів управління ними та їхнього застосування; 6) оцінка 

ефективності управління ризиками. 

Управління ризиками процесу формування транскордонного 

співробітництва спирається на низку засадничих принципів.  

Перший важливий принцип випливає із дії закону конкурентної 

боротьби, який на сучасному етапі розвитку капіталістичної формації, 

вимагає від урядів країн-сусідів створення сприятливих умов не лише для 

своїх, але й для фірм мешканців сусідніх країн. Лише за таких умов 

національна економіка здатна зберегти свої конкурентні позиції на світовому 

ринку. Тому, управління ризиками стає обов’язковим елементом будь-якої 

діяльності, в тому числі й у сфері транскордонного співробітництва. 

Другим методологічним принципом є дотримання правила, згідно з 

яким про ризики можливо говорити лише тоді, коли організація визначила 

цілі своєї діяльності [198, с. 43]. В іншому випадку, коли цілі відсутні, 

встановлення ризиків є неможливим, оскільки відсутній результат впливу 

невизначеності, а саме – недосягнення запланованих цілей.  

Третій принцип полягає в тому, що виявляти потрібно лише ті чинники 

ризику (події або обставини), які здатні вплинути на досягнення цілей, що їх 

ставлять перед собою учасники процесу транскордонного співробітництва. 
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Висновки до 2 розділу 

Другий розділ дисертаційної роботи присвячено розгляду процесу 

формування транскордонного співробітництва в умовах глобального бізнес-

середовища. Проведено аналіз механізму функціонування транскордонного 

співробітництва в Європі. Досліджено етапи розвитку транскордонного 

співробітництва в ЄС. Розглянуто управління ризиками транскордонного 

співробітництва України з ЄС. 

Проведений аналіз дає змогу зробити наступні висновки: 

1. На основі аналізу існуючих в літературі підходів до економічного 

механізму як сукупності ресурсів економічного процесу і способів їх 

з’єднання, запропоновано авторське визначення механізму функціонування 

транскордонного співробітництва, де в якості ресурсів та зв’язку між ними 

виступають сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, а саме 

– правових основ, принципів, форм та інструментів, за допомогою яких 

досягаються кінцеві цілі суб’єктів даного процесу. До елементів механізму 

транскордонного співробітництва належать наступні: національні правові 

системи і національне законодавство; міжнародна нормативно-правова база 

транскордонного співробітництва; міждержавні угоди про транскордонне 

співробітництво на регіональному і місцевому рівнях; угоди, договори та 

статути про основні принципи транскордонного співробітництва; принципи 

транскордонного співробітництва; форми транскордонного співробітництва: 

інструменти та органи транскордонного співробітництва; конкретні проекти 

та програми співробітництва для реалізації спільних цілей.  

2. Визначено еволюцію етапів становлення механізму транскордонного 

співробітництва за наступними критеріями – рівень фактичного розвитку 

соціально-економічних відносин між суміжними територіями та розвиток 

нормативно-законодавчої бази транскордонного співробітництва в Європі. 

Виділено п’ять часових етапів становлення механізму транскордонного 

співробітництва в Європі.  
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3. Визначено та розглянуто принципи побудови транскордонного 

співробітництва, які є основою узгодження соціально-економічних інтересів 

суб’єктів даного процесу. До основних принципів транскордонного 

співробітництва належать наступні: місцевого самоврядування (демократії та 

демократизації влади); взаємозацікавленості сторін; субсидіарності; 

ситуативності; економічності; інформаційної забезпеченості та прозорості; 

довготривалості. 

4. Досліджено існуючі на даний час різноманітні форми 

транскордонного співробітництва, зокрема: прямі контакти суб’єктів 

транскордонного співробітництва; промислові зони; єврорегіони; 

транскордонні кластери (виробничі, інноваційні); транскордонне приватно-

державне партнерство. Визначено притаманні ним види та сфери соціально-

економічної діяльності.  

5. Здійснено аналіз політико-правового середовища формування і 

розвитку транскордонного співробітництва України з країнами-членами ЄС, 

який свідчить про те, що його стан на сьогодні є незадовільним і потребує 

суттєвого реформування для подолання існуючих недоліків. До основних з 

них належать наступні: відсутність системного структурного зв’язку між 

концепцією державної регіональної політики, державними програмами 

розвитку транснаціонального співробітництва та численними правовими та 

нормативними документами, що регулюють дану сферу; відсутність єдиних 

нормативно-правових стандартів створення і функціонування єврорегіонів в 

Україні та їхньої адаптації до стандартів ЄС; відсутність дієвої нормативно-

законодавчої бази щодо фінансового забезпечення реалізації програм та 

проектів транскордонного співробітництва; відсутність законодавчої бази 

щодо об’єднань єврорегіонального співтовариства та європейських об’єднань 

територіального співтовариства. 

6. Досліджено фактичний стан дотримання в Україні основних 

принципів механізму функціонування транскордонного співробітництва, 

зокрема: місцевого самоврядування, взаємозацікавленості сторін, 
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субсидіарності, ситуативності, економічності, інформаційної забезпеченості 

та прозорості, довготривалості. Показано, що, хоча більшість цих принципів 

знайшла відображення в численних нормативно-правових документах і 

проектах програм, але на сьогодні вони носять декларативний характер, не 

забезпечені дієвими інструментами реалізації (інституційними, фінансовими, 

кадровими), і тому не можуть слугувати основою для ефективної реалізації 

похідних принципів – автономності, стійкості, демократичності та 

децентралізації. 

7. Охарактеризовано динаміку становлення та сучасне становище 

основних форм транскордонного співробітництва, до яких належать прямі 

контакти його суб’єктів, єврорегіони, промислові зони, транскордонні 

кластери (виробничі, інноваційні), транскордонні технологічні парки, 

транскордонні партнерства. Особливу увагу приділено формуванню системи 

єврорегіонів України європейського рівня, а також необхідності 

започаткування нових форм транскордонного співробітництва – європейські 

угруповання територіального співробітництва (ЄУТС) та об’єднання 

єврорегіонального співробітництва (ОЄС). 

8. Розглянуто ризиковані тенденції та ризики, які впливають на 

досягнення цілей проектів транскордонного співробітництва в Європі, що 

реалізуються в рамках політики досягнення згуртованості. Показано, що 

управління ризиками проектів в основному відбувається за допомогою 

проведення триетапної процедури їх оцінки, яка певним чином відповідає 

проектному циклу. Визначені сфери формування ризикованих тенденцій і 

ризиків, які впливають на транскордонне співробітництво. Досліджені 

ризики проектів транскордонного співробітництва України з сусідніми 

країнами, між країнами ЄС. Визначена доцільність використання стандарту 

ISO 31000 «Загальні настанови щодо принципів та втілення ризик-

менеджменту» для управління ризиками транскордонного співробітництва.  

Основні ідеї розділу висвітлено в авторських роботах [231, 232, 234, 

235, 237, 239]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

З РЕГІОНАМИ КРАЇН ЄС 

 

3.1. Фактори та передумови розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з регіонами країн ЄС 

 

Україна має спільні міждержавні кордони з наступними країнами: 

сухопутні – Росія, Білорусь, Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина, 

Молдова; морські – Румунія, Росія. Одеська область є одним із тих регіонів 

України, на прикладі якого можна визначити напрями розвитку 

транскордонного співробітництва, які стосуються як механізму 

функціонування транскордонного співробітництва, так і моделі формування 

системи транскордонного співробітництва.  

Розглянемо фактичні та статистичні дані, які стосуються Одеської 

області та можуть бути використані для розробки конкретної моделі 

формування системи транскордонного співробітництва з регіонами ЄС.  

Територія Одеської області (площа 33310 кв. км)
 

розташована на 

південному заході України. Чисельність наявного населення області на 1 

січня 2016 року становила 2390,3 тис. осіб, з них 66,9% складає міське 

населення, 33,1% – сільське. Середня компактність проживання населення – 

71,9 осіб/кв. км. Найбільш густо заселені приміські райони та задністровська 

частина області, найменше – центральна та північна частини. На території 

Одеської області проживають 133 національності та народності. 

Зовнішньоторговельний оборот області з іншими країнами світу по товарах 

та послугах у 2015 р. склав 3715,8 млн. дол. США. Обсяги експорту товарів 

та послуг досягли 2606,1 млн. дол. США, імпорту – 1109,7 млн. дол. США. 

Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне – 1996,4 млн. дол. США. При цьому 
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частка товарів в експорті становила 66,3%, послуг – 33,7%, в імпорті – 88,4% 

та 11,6% відповідно. 

На півдні Одеська область омивається Чорним морем (морська ділянка 

державного кордону дорівнює 335,8 км). На заході України вона має 

державні кордони з Молдовою (1081,8 км) та невизнаною Придністровською 

Молдавською республікою, на південному заході – з Румунією (306 км). 

Площа держав-сусідів, що прилягають до Одеської області зі сторони Європи 

становить загалом 276 398 кв. км, і складається з території Румунії – 238 392 

кв. км, Молдови – 33 843 кв. км, Придністровської Молдавської Республіки – 

4163 кв. км.  

На кордонах Одеської області згідно міжурядових угод та рішень 

Уряду України функціонують 59 пунктів пропуску через державний кордон 

та 2 пункти контролю, в тому числі 26 міжнародних, 11 міждержавних, 17 

місцевих та 5 спрощених. За видами транспорту вони поділяються на 

повітряні (2), морські (9), поромні (1), залізничні (5), автомобільні (37) та 

річкові (5). Територіально пункти пропуску розташовані наступним чином:  

 на кордоні з Республікою Молдова – 42 пункти пропуску 

(міжнародних – 14, міждержавних – 11, місцевих – 17), з яких: автомобільних 

– 36, залізничних – 6 (2 пункти контролю для міжнародного сполучення); 

 на кордоні з Румунією – 9 пунктів пропуску (міжнародних – 4, 

спрощених – 5), з яких: морських – 4, річкових – 5; 

 на морський ділянці кордону – 8 міжнародних пунктів пропуску, 

з яких морських – 6, повітряних – 1, поромних – 1. 

Між Україною та Республікою Молдовою та Республікою Румунією діє 

спрощений порядок перетинання державного кордону громадянами, які 

постійно проживають в адміністративних прикордонних районах, і які мають 

можливість перетинати державний кордон у спрощеному порядку по 

внутрішніх паспортах з відміткою органів внутрішніх справ про постійне 

проживання у населених пунктах в зазначених районах. Всього в межах 
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Одеської області передбачено функціонування 22-х місцевих (спрощених) 

пунктів пропуску, які визначені відповідними угодами:  

 між урядами України та Республіки Молдова (від 11.03.1997 

року) визначено 17 автомобільних пунктів пропуску;  

 між урядами України та Румунії (від 29.03.1996 року) визначено 5 

пунктів пропуску для місцевого річкового сполучення. 

Розглянемо більш детально соціально-економічний потенціал Румунії, 

Молдови та ПМР.  

Румунія. Чисельність населення Румунії (оцінка 2014 р.) становить 

19,94 млн. чол. ВВП (2014 р.): 393 млрд. дол. за ПКС; ВВП на душу 

населення – 16 518 тис. дол. (за ПКС, 56 місце в світі). 

Основні галузі промисловості: гірнича, лісоматеріалів, металургійна, 

хімічна, машинобудівна, харчова, нафтопереробна. Перевезення вантажів у 

країні здійснюється головним чином автотранспортом і залізницею. 

Головний морський порт – Констанца, через який проходить 80% морських 

вантажоперевезень країни і 65% вантажів зовнішньої торгівлі. Стан 

зовнішньоекономічної діяльності Одеської області з Румунією у 2016 р. 

наведено в табл. 3.1  

Таблиця 3.1. 

Зовнішньоекономічна діяльність Одеської області з Румунією у 2016 р. 

(тис. дол., січень-вересень) 
Експорт Імпорт Сальдо 

Товари 

15619,1 6731,5 8887,6 

Послуги 

1186,1 396,8 789,4 

Всього 

16805 7128,3 9677 

Джерело: складено автором за [199]. 

Країна імпортує паливо, продукцію машинобудування і обладнання, 

текстильної промисловості і сільського господарства. Обсяг імпорту 

дорівнює 75,6 млрд. дол. (2014, головним чином, із країн Центральної і 

Східної Європи – 21,0%; Німеччини – 17,5%; Італії – 17,4%; Франції – 6,9%; 
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США – 4,2%). Основні компоненти експорту складають: текстиль, метали і 

продукція машинобудування і хімічної промисловості на суму 71,4 млрд. 

дол. (2014) (головним чином, в такі країни, як Італія – 22,0%; Німеччина – 

19,0%; Франція – 5,9%; США – 3,8%). 

Молдова. Чисельність населення Молдови (оцінка 2012 р.) становить 

3,6 млн. чол. Основними галузями промисловості є наступні: харчова, 

сільськогосподарське машинобудування, хімічна, текстильна, деревообробна, 

металургійна. Перевезення вантажів у країні здійснюється головним чином 

автотранспортом, річковим транспортом і залізницею. За розміром ВВП (7,96 

млрд. дол., номінальний, оцінка 2014 р.,) країна займає 139 місце у світі, а за 

розміром ВВП на душу населення (4 980 дол.) – 135 місце в світі. Країна 

імпортує нафту, природний газ, вугілля, машини, продовольство. Обсяг 

імпорту дорівнює 5,64 млрд. дол. (2014 р.) (в тому числі, з наступних країн: 

Росія – 20%; Румунія – 15%; Україна – 14%; Німеччина – 11%; Італія – 6%). 

Основні складові експорту (2,97 млрд. дол., 2014 р.): сільськогосподарські 

продукти, насамперед вина і тютюн, тканини, машини і хімічна продукція 

(головним чином, в такі країни, як Росія – 40%; Румунія – 8%; Німеччина – 

7,8%; Україна – 7,3%; Італія – 5,5%). Стан зовнішньоекономічної діяльності 

Одеської області з Молдовою у 2016 р. наведений в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Зовнішньоекономічна діяльність Одеської області з Молдовою 

у 2016 р. (тис. дол., січень-вересень) 
Експорт Імпорт Сальдо 

Товари 

21014 9611,4 11403 

Послуги 

7147,5 189,7 6957,9 

Всього 

28162 9801,1 18361 

Джерело: складено автором за [200]. 
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Придністровська Молдавська Республіка (невизнана). Чисельність 

населення ПМР становить 475,65 тис. чол. Найбільші міста (центри 

виробництва) – Тирасполь, Бендери, Рибниця. ВВП (номінальний, оцінка – 

2013 р.) становив 1,05 млрд. дол. ВВП на душу населення дорівнював 2076 

дол. Основна частина промисловості – легка (40,8%), за якою ідуть харчова 

промисловість (31,1%) та важка промисловість (28,1%). Основні місця в 

експорті займають електротехнічні вироби, сільськогосподарські продукти, 

електроенергія, в імпорті – первинні енергоносії (в основному природний 

газ), мінеральні добрива, транспортна та побутова техніка, товари народного 

вжитку. Основними партнерами, в які експортуються товари та послуги, є 

країни ЄС (40%), Молдова (37%), країни Митного союзу (14%).  

Сучасне становище транскордонного співробітництва в Одеській 

області. У рамках Європейського інструменту партнерства та сусідства 

Одеська область у 2007-2013 рр. брала участь у наступних програмах: 

 Програма транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-

Республіка Молдова»; 

 Програма транскордонного співробітництва «Чорне море»; 

 Єврорегіон «Нижній Дунай». 

На даний момент ці програми та проекти транскордонного 

співробітництва, в яких задіяні влада, підприємці та громадянське 

суспільство Одеської області, продовжують діяти.  

Одним із найбільш дієвих інструментів на шляху просування до ЄС на 

регіональному рівні є створення та активний розвиток єврорегіону «Нижній 

Дунай», Угода про створення якого була підписана 14 серпня 1998 року. До 

складу Єврорегіону «Нижній Дунай» входять: Одеська область (Україна), 

повіти Галац, Тульча, Бреїла, (Румунія), райони Кагул та Кантемір 

(Республіка Молдова). 

Створення Єврорегіону «Нижній Дунай» мало на меті вирішення 

наступних завдань: 

 досягнення гармонійного і збалансованого розвитку економіки; 
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 вирішення низки питань і проблем у сфері охорони навколишнього 

середовища; 

 забезпечення відповідного рівня зайнятості і соціального захисту 

населення; 

 створення умов для підвищення рівня і якості життя в наших 

регіонах; 

 здійснення кроків з інтеграції транспортної інфраструктури 

прикордонних регіонів в єдину мережу європейських транспортних 

коридорів; 

 формування единого культурного простору в Придунав’ї; 

 вирішення низки питань, що стосуються боротьби з організованою 

злочинністю, попередження і ліквідації наслідків стихійних лих і 

техногенних катастроф. 

Більш докладно історія розвитку транскордонного співробітництва 

Одеської області в межах Єврорегіону «Нижній Дунай» наведена в 

Додатку З. 

У Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 

2020 р., яка була затверджена рішенням обласної ради Одеської області 

№ 32-VII від 21 грудня 2015 р., для «підвищення ефективності розвитку 

територій» Одеської області (стратегічна ціль D1) передбачається 

«активізація транскордонного співробітництва» (операційна ціль D1.2). Для її 

досягнення мають бути виконані наступні завдання: 

D.1.2.1 Активізація співробітництва у рамках Єврорегіону «Нижній 

Дунай» шляхом реалізації спільних проектів. 

D.1.2.2 Розроблення спільних проектів просторового розвитку регіонів 

прикордонних територій держав: (Україна – Молдова), (Україна – Румунія). 

D.1.2.3 Посилення участі регіону у реалізації Стратегії ЄС для 

Дунайського регіону, реалізація Плану дій.  

D.1.2.4 Облаштування прикордонної інфраструктури» [201, с. 56]. 
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Розглядаючи вищенаведене рішення органу обласної влади слід 

зазначити, що такий підхід до стратегічного розвитку області в цілому, та її 

окремого напряму – транскордонного співробітництва з країнами-сусідами – 

є сучасним та науково обґрунтованим. Він ґрунтується на визначенні бачення 

майбутнього (візії) Одеської області в 2020 р., її місії, узгодженості 

державних та регіональних пріоритетів і стратегічних цілей розвитку області, 

аналізі її природного та соціально-економічного потенціалів, конкурентних 

переваг та обмежень.  

Маючи в наявності цей документ, місцева влада здатна розробити та 

втілити в життя ефективний механізм функціонування транскордонного 

співробітництва, який було розглянуто в роботі.  

На розвиток транскордонного співробітництва України з країнами ЄС 

впливає низка чинників, пов’язаних зі станом макро- та мікросередовища, в 

якому функціонують територіальні громади, підприємства, організації та 

інші його суб’єкти. Для визначення чинників та перспективних напрямів 

розвитку транскордонного співробітництва нами було проведено опитування 

підприємців, які мешкають в Одеській області.  

Вибір саме такого напряму нашого дослідження транскордонного 

співробітництва обумовлено низкою обставин. По-перше, традиційно до 

сфери інтересів науковців, які займаються проблематикою транскордонного 

співробітництва, найбільш часто входить діяльність органів місцевої влади, 

етнокультурних та природоохоронних організацій, просвітницьких закладів 

та інших неекономічних суб’єктів. По-друге, за умов сучасного скрутного 

соціально-економічного становища, в якому опинилася Україна протягом 

останніх років, починаючи з 2014 р., найбільше потребує ефективного 

використання саме економічна складова транскордонного співробітництва. 

Досвід свідчить, що підприємницька співпраця в підсумку призводить до 

насичення прикордонних ринків потрібними товарами та послугами та появи 

у місцевої влади додаткових ресурсів (зокрема, за рахунок зростання 

податків від обсягів підприємницької діяльності, яка збільшується) для 
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розвитку своїх територій. По-третє, за рахунок обміну досвідом 

підприємницької діяльності, з’являється можливість появи т. зв. 

синергетичного ефекту.  

Опитування проводилося відповідно до сучасної методики дослідження 

складних соціально-економічних явищ, яка знайшла свою успішну апробацію 

в низці науково-дослідних проектів [202]. Зазначена методика складається з 

наступних етапів (рис.3.1).  

На першому етапі, перш за все, потрібно було з’ясувати труднощі та 

перешкоди, які виникають в межах транскордонного співробітництва 

підприємців Одеської області (надалі ПОоб).  

 

1. Визначення управлінської проблеми місцевої влади у транскордонному 

співробітництві підприємців Одеської області 

 

2. Визначення цілі дослідження та її компонентів 

 

3. Розробка дослідницьких гіпотез, пошукових питань та опитувальної анкети 

 

4. Апробація анкети 

 

5. Визначення меж вибіркової сукупності та формування вибірки 

 

6. Проведення опитування підприємців Одеської області 

 

7. Обробка та аналіз результатів опитування 

Рис. 3.1. Етапи дослідження стану транскордонного співробітництва 

підприємців Одеської області. 

Вони були визначені нами під час аналізу ходу низки транскордонних 

проектів, які було реалізовано як в Одеській області, так і в інших 

прикордонних регіонах України. До них можна віднести наступні: 

недостатнє фінансування проектів транскордонного співробітництва, низька 
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якість управління проектами транскордонного співробітництва; складнощі, 

пов’язані із кардинальною зміною політико-правового середовища тощо 

(більш детально див. підрозд. 2.3).  

Для подолання вищеозначених труднощів та перешкод органи місцевої 

влади Одеської області мають вирішити управлінську проблему, яка полягає 

у визначенні чинників та шляхів підвищення ефективності транскордонного 

співробітництва ПОоб.  

Під час другого етапу було визначено ціль дослідження, яка полягає в 

отриманні інформації щодо готовності суб’єктів підприємницької 

діяльності та місцевих органів влади до транскордонного економічного 

співробітництва з країнами Європи та використання різноманітних його 

форм. 

Ціль дослідження було розбито на наступні компоненти. 

1. Визначити проблеми із веденням бізнесу в сучасних ринкових 

умовах, з якими стикаються ПОоб, та можливість їх вирішення шляхом 

розвитку транскордонного співробітництва. 

2. Визначити ступінь розвитку ділових зв’язків ПОоб із закордонними 

партнерами та їх найбільш ефективні види. 

3. Визначити найбільш привабливі та ефективні форми виробничої та 

науково-технологічної співпраці ПОоб із закордонними партнерами. 

4. З’ясувати перешкоди в розробці ПОоб спільних з іноземними 

партнерами проектів інноваційно-технологічного розвитку. 

5. Визначити бар’єри на шляху розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи. 

6. Визначити зацікавленість та роль місцевих органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з країнами Європи.  

Для складання анкети, в рамках третього етапу проведення 

дослідження, нами було розроблено пошукові питання та відповідні до них 

дослідницькі гіпотези. Загалом було визначено 39 дослідницьких гіпотез та 
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пошукових питань: 8 – для 1-го компоненту цілі, 13 – для 2-го, 8 – для 3-го, 4 

– для 4-го, 4 – для 5-го, 6 – для 6-го (див. Додаток К). 

На основі розроблених нами пошукових питань та дослідницьких 

гіпотез була підготовлена опитувальна анкета, апробація якої проводилася за 

допомогою сфокусованого групового інтерв’ю (фокус-групи) з 5 

підприємцями. За результатами обговорення анкети на фокус-групі до неї 

були внесені наступні зміни: виділені окремі питання про виробничу та 

науково-технологічну співпрацю ПОоб із закордонними партнерами та 

додано питання про досвід роботи підприємця в його сфері бізнесу. В 

кінцевому вигляді анкета наведена в Додатку Л.  

Для проведення опитування була сформована випадкова вибірка із 50 

ПОоб. Генеральною сукупністю є підприємства Одеської області станом на 

01.01.2016 р., котрі є учасниками транскордонного співробітництва. 

Опитування проводилося в березні 2016 року. Частина підприємств із 

вибірки – 29 – відповіді не надали. Підсумкова кількість підприємств 

дорівнює 21. За видами діяльності спостерігається наступна відповідність у 

загальній структурі ПОоб та вибірки (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3. 

Види діяльності ПОоб (генеральна сукупність та вибірка) 

Види діяльності Генеральна сукупність 

ПОоб 

Вибірка  

Промисловість 10 13 

Сільське господарство 21 29 

Торгівля 22 29 

Транспорт і послуги 24 24 

Будівництво 7 5 

Інші  16 0 

Загалом  100 100 

Джерело: складено автором за [203]. 

Проведене дослідження дозволило отримати інформацію, яка 

стосується факторів розвитку транскордонного співробітництва в Одеській 

області. Для цього розглядалися гіпотези, які стосуються компонентів цілі 1-

3.  
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У межах дослідження 1 компонента цілі (КЦ1) відбувалося 

визначення проблем з веденням бізнесу в сучасних ринкових умовах, з якими 

стикаються ПОоб, та можливості їхнього вирішення шляхом розвитку 

транскордонного співробітництва.  

Перевірка гіпотези Г 1-1 про те, що більш ніж у 50% ПОоб існують 

проблеми з веденням бізнесу в сучасних ринкових умовах, знайшла своє 

підтвердження. Для цього було визначено частотний розподіл відповідей 

респондентів на питання анкети №1. Частка ПОоб з наявністю бізнес-

проблем склала 90,5% (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Наявність проблем з веденням бізнесу для ПОоб (у %, вибірка) 

Можемо стверджувати, що ситуація з проблемами у веденні бізнесу в 

Одеському регіоні є типовою для мирної території України, оскільки 

переважна більшість українських підприємств потерпає від вкрай негативної 

соціально-економічної ситуації, погіршення якої розпочалося з кінця 2013 р.  

Перевірка висунутої гіпотези Г 1-2, яка передбачала, що найбільш 

важливими для ПОоб є проблеми, пов’язані із пошуком джерел 

фінансування, показала, що вона не підтвердилася. Ці питання зайняли лише 

3-є місце в рейтингу проблем, які заважають бізнесу одеських підприємств. 
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Перше місце займають проблеми, пов’язані із виходом підприємств на 

закордонні ринки, друге – проблеми підбору кадрів. Ще одним 

підтвердженням того, що ці питання є важливими для респондентів, є 

значний відсоток тих з них, які надали відповідь на це питання, – від 62 до 76 

(табл. 3.4). Перевірка висунутих гіпотез Г 1-3, 1-4, 1-5 про те, що проблемні 

профілі ПОоб різних сфер діяльності, досвіду роботи та розміру діяльності 

відрізняються за ступенем важливості, підтвердила їх справедливість.  

Таблиця 3.4. 

Ранжування проблем в діяльності ПОоб 

(групована медіана, вибірка ПОоб) 
Проблеми в діяльності ПОоб Групована медіана/ 

Місце за важливістю 

Відсоток 

респондентів, які 

надали відповідь 

Проблема фінансування 8 / 3 62 

Пошук постачальників 5,2 / 8 38 

Пошук споживачів 5,6 / 7 43 

Проблема кадрів 8,2 / 2 76 

Відсутність сучасних технологій 6,7 / 5 57 

Складність виходу на іноземні ринки 8,8 / 1 62 

Відсутність інформаційної підтримки 6,25 / 6 38 

Побори  7,5 / 4 10 

[Джерело: складено автором].  

Для промислових підприємств на перші місця виходять проблеми 

пошуку іноземних ринків, джерел фінансування та підбору кадрів. У 

торговельних підприємств ці місця займають проблеми поборів, кадрів та 

пошуку закордонних ринків збуту. У с/г підприємств інші проблеми – це 

пошук іноземних ринків збуту та джерел фінансування (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3 Ранжування проблем з ведення бізнесу для ПОоб (групована 

медіана, за видами діяльності, вікно виводу програми SPSS). 
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Не співпадають і проблемні профілі у малих та середніх ПОоб, для 

перевірки чого було запропоновано гіпотезу Г 1-4. Якщо у малих 

підприємств на перших місцях знаходяться проблеми із кадрами, джерелами 

фінансування, технологіями та виходом на закордонні ринки, то керівники 

середніх підприємств наступним чином ранжують свої проблеми – побори, 

вихід на закордонні ринки, джерела фінансування і підбір кадрів (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Ранжування проблем з ведення бізнесу для ПОоб (групована 

медіана, за розміром підприємств, вікно виводу програми SPSS).  

Перевірка гіпотези Г 1-5, яка стверджує що проблемні профілі ПОоб 

відрізняються за ступенем важливості для керівників підприємств із різним 

досвідом діяльності, знайшла своє підтвердження. Для менш досвідчених 

керівників на перших місцях розташовані проблеми з поборами, джерелами 

фінансування, підбором кадрів та виходом на закордонні ринки. Керівники з 

більшим стажем діяльності зважають на практично ті ж самі проблеми, проте 

розташовані вони в іншому порядку: на першому місці – інші проблеми, далі 

– вихід на іноземні ринки, підбір кадрів та фінансування (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Ранжування проблем з ведення бізнесу для ПОоб (групована 

медіана, за досвідом діяльності, вікно виводу програми SPSS).  
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Перевірка гіпотези Г 1-5 переконливо довела, що 80 відсотків 

респондентів вважають можливим частково вирішити окремі проблеми з 

ведення бізнесу ПОоб шляхом розвитку транскордонного співробітництва 

Одеської області з країнами Європи (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Ставлення керівників ПОоб до можливості частково 

вирішення окремих проблем з ведення бізнесу шляхом розвитку 

транскордонного співробітництва (вікно виводу програми SPSS). 

92 відсотка респондентів, які дали відповідь на це питання, вважають, 

що шляхом розвитку транскордонного співробітництва можна частково 

вирішити проблему джерел фінансування бізнесу, ще 85% вважають, що така 

ж можливість існує і для пошуку іноземних ринків збуту, 83% дали 

позитивну відповідь на можливість використання транскордонного 

співробітництва для залучення іноземних технологій. Таким чином, гіпотеза 

Г 1-7 виявилися дійсною (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7. Можливості вирішення бізнес-проблем ПОоб за рахунок 

транскордонного співробітництва (вікно виводу програми SPSS). 
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Ті з респондентів, які дали негативну відповідь на поставлене питання 

про роль транскордонного співробітництва у вирішенні бізнес-проблем, 

зазначили наступне обґрунтування своєї відповіді (гіпотеза Г 1-8): характер 

їх бізнесу не залежить від транскордонного співробітництва; корупція; 

відсутність достатньо кваліфікованих фахівців; відсутність чіткої орієнтації 

влади на розвиток транскордонного співробітництва; відсутність підтримки 

владою малого та середнього бізнесу; надмірна пропозиція імпортної 

продукції на українському ринку.  

У межах дослідження 2 компонента цілі (КЦ 2) визначався ступінь 

розвитку та найбільш ефективні види ділових зв’язків ПОоб із закордонними 

партнерами. 

Перевірка гіпотези Г 2-1 продемонструвала, що майже 2/3 респондентів 

із числа ПОоб підтримує ділові зв’язки з підприємцями транскордонних 

територій. Тобто, гіпотеза Г 2-1 підтвердилася. Звертає на себе увагу те, що 

серед респондентів, які не підтримують зв’язки із закордонними партнерами 

суттєво (на 10 відсоткових пунктів) більша частка тих, хто вважає, що 

наявність такого роду зв’язків здатна вирішити бізнес-проблеми ПОоб (табл. 

3.5). 

Таблиця 3.5.  

Залежність між наявністю зв’язків із закордонними ТК-партнерами і 

можливістю вирішення проблем ПОоб (%) 

 Вирішення проблем – ТКС Загалом 

Так Ні 

Ділові зв’язки із 

закордонними ТК 

партнерами 

Так 76,9 23,1 100,0 

Ні 85,7 14,3 100,0 

Загалом 80,0 20,0 100,0 

[Джерело: складено автором]. 

Можливе, на нашу думку, пояснення такої ситуації полягає в тому, що 

підприємці без наявності ділових зв’язків із закордонними партнерами в 

рамках транскордонного співробітництва покладають більше надій на його 

можливості вирішити бізнес-проблеми, ніж ті з респондентів, які на своєму 
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досвіді відчули всі «вузькі місця» наявної практики міжнародного 

співробітництва. Перебіг практики транскордонного співробітництва ПОоб 

повною мірою підтверджує цей висновок.  

Так, згідно з виступом у серпні 2016 р. одного з керівників Агенції 

інвестицій та розвитку Одеської ОДА В. Шемаєва «Після дворічної неучасті 

в заходах Єврорегіону «Нижній Дунай» і несплати членських внесків в 

однойменній асоціації Одеська область, яка представляє Україну, поновлює 

повноцінну роботу в цьому об’єднанні» [204]. Зрозуміло, що дворічне 

ігнорування Україною діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай» не могло 

негативно не позначитися на участі ПОоб в його проектах.  

Перевірка гіпотези Г 2-2 стосовно того, що ПОоб різних сфер 

діяльності відрізняються за ступенем підтримки ділових зв’язків з 

підприємцями транскордонних територій, довела її справедливість. 

Найбільшою мірою ділові зв’язки із закордонними партнерами розвинуті в 

промисловості та будівельній сфері, найменше – в сільському господарстві. 

(табл. 3.6). 

Таблиця 3.6.  

Залежність між сферами діяльності ПОоб та ступенем зв’язків із 

закордонними ТК-партнерами (%) 

 Ділові зв’язки із закордонними 

ТК-партнерами 

Загалом 

Так Ні 

Вид діяльності 

Промисловість 100,0 - 100,0 

Сільське 

господарство 
33,3 66,7 100,0 

Торгівля 83,3 16,7 100,0 

Послуги 60,0 40,0 100,0 

Будівництво 100,0 - 100,0 

Загалом 66,7 33,3 100,0 

[Джерело: складено автором].  

Перевірка гіпотези Г 2-3 про те, що керівники ПОоб з різним досвідом 

відрізняються за ступенем підтримки ділових зв’язків з підприємцями 

транскордонних територій, довела її справедливість. Враховуючи значення 

коефіцієнта хі-квадрат Пірсона (0,095), можемо стверджувати, що на 90-
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відсотковому рівні достовірності встановлена нами залежність між досвідом 

роботи і наявністю зв’язків із закордонними партнерами є справедливою і 

для всіх ПОоб. Значення коефіцієнта Фішера 0,562 свідчить про те, що ця 

залежність має середній ступінь кореляції між двома змінними (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7.  

Залежність між досвідом роботи керівників ПОоб та ступенем зв’язків 

із закордонними ТК-партнерами (%) 

 Ділові зв’язки із закордонними 

ТК-партнерами 

Загалом 

Так Ні 

Досвід роботи 

До 10 років 

 
70,0 30,0 100,0 

Більше 10 років 63,6 36,4 100,0 

Загалом 66,7 33,3 100,0 

[Джерело: складено автором].  

З практичної точки зору це означає, що до проектів транскордонного 

співробітництва місцева влада має більшою мірою залучати підприємства, 

керівники яких ще не мають значного управлінського досвіду. Тому вони є 

більш мотивованими до участі у різного роду проектах, в яких 

передбачається і навчальний компонент.  

Також у вибірці існує і певна залежність між розміром підприємства та 

ступенем підтримки ділових зв’язків з підприємцями транскордонних 

територій. Виявлена залежність, а саме те, що середні підприємства більше 

підтримують зв’язки із закордонними партнерами, підтверджує 

справедливість гіпотези Г 2-4 (Табл. 3.8). 

Відповідаючи на питання щодо причин відсутності зв’язків із 

закордонними партнерами, респонденти вказали на наступні: відсутність 

зацікавленості в експорті своєї продукції; відсутність власне іноземного 

партнера та недосконалість законодавчої бази України. Отже, гіпотеза Г 2-5 

про те, що недостатність фінансових ресурсів та відсутність закордонного 

ринку збуту є причинами відсутності зв’язків, не підтвердилася.  
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Таблиця 3.8. 

Залежність між розміром підприємства та ступенем зв’язків із 

закордонними ТК-партнерами (%) 

 Ділові зв’язки із закордонними 

ТК-партнерами 

Загалом 

Так Ні 

Розмір 

підприємства 

Мале 62,5 37,5 100,0 

Середнє 69,2 30,8 100,0 

Загалом 66,7 33,3 100,0 

[Джерело: складено автором].  

Подальший аналіз результатів дослідження показує, що найбільшою 

мірою зацікавлені в поставці імпортних товарів торговельні та 

сільськогосподарські підприємства, а найменшою – промислові, будівельні 

та сфери послуг (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9. 

Залежність між видами діяльності підприємств та їх зацікавленості 

в імпортних поставках (%) 

 Зацікавленість в імпорті Загалом 

Так Ні 

Вид 

діяль-

ності  

Промисловість   100,0 100,0 

Сільське господарство 50,0 50,0 100,0 

Торгівля  83,3 16,7 100,0 

Послуги  20,0 80,0 100,0 

Будівництво  100,0 100,0 

Загалом 42,9 57,1 100,0 

[Джерело: складено автором].  

Також з’ясувалося, що більша частина респондентів (57,1%) не 

виявляють інтересу до імпортних операцій, тобто гіпотеза Г 2-6 не 

підтверджується. Щодо зацікавленості в імпорті окремих товарних позицій, 

то респонденти, які дали позитивну відповідь, наступним чином виявили свої 

переваги (табл. 3.10). Найбільша зацікавленість щодо поставок товарів в 

рамках транскордонного співробітництва виявлена до виробничого 

обладнання та високотехнологічної продукції. Отже, гіпотеза Г 2-7 не 

підтверджується. Така позиція підприємств може бути пояснена, на нашу 

думку, дією наступних обставин. По-перше, ринок товарів широкого вжитку 
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є дуже конкурентним, до того ж на ньому протягом довгого часу діють 

досвідчені гравці, які обіймають стійкі позиції на цьому ринку, імпортуючи 

товари цієї групи в основному із Китаю.  

Таблиця 3.10. 

Зацікавленість ПОоб в різних товарних позиціях 

(% до всіх отриманих відповідей) 

Зацікавленість в імпорті  Відсотки 

 виробничого обладнання 31,2 

 високотехнологічної продукції 31,2 

 продовольчих товарів 6,2 

 комп’ютерів 6,2 

 транспортних засобів 6,2 

 с/г техніки 6,2 

 залізної руди 6,2 

 риби 6,2 

Загалом 100,0 

[Джерело: складено автором].  

По-друге, саме в рамках проектів транскордонного співробітництва є 

реальна можливість знайти та імпортувати необхідне виробниче обладнання, 

оскільки підприємець має змогу особисто познайомитися із його 

виробниками та постачальниками і оговорити всі умови контракту.  

Сприятливим для розвитку транскордонного співробітництва є дуже 

великий відсоток тих підприємців, які готові взяти у ньому участь, – більше 

80% (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8 Готовність ПОоб взяти участь в різноманітних формах 

транскордонного співробітництва.  
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Застосовуючи біноміальний критерій для перевірки висунутої гіпотези 

Г 2-8, ми бачимо, що вона є справедливою для всієї генеральної сукупності 

ПОоб на 90-відсотковому рівні довірчої імовірності. 

 

Рис. 3.9. Застосування біноміального критерію для перевірки гіпотези 

Г 2-8. 

Перевірка гіпотези Г 2-9 довела її справедливість – середні 

підприємства є більш готовими взяти участь в різних формах ТКС, ніж малі, 

різниця складає 30 відсоткових пунктів – 92,3% проти 62,5%. Цей висновок 

розповсюджується на всю генеральну сукупність ПОоб на 90-відсотковому 

рівні імовірності (значення критерію хі-квадрат Пірсона дорівнює 0,091 

(табл. 3.11).  

Таблиця 3.11.  

Готовність ПОоб різного розміру взяти участь в різноманітних формах 

транскордонного співробітництва (%) 

Розмір підприємства Готовність до ТКС Загалом 

Так Ні 

Мале 62,5 37,5 100 

Середнє 92,3 7,7 100 

Загалом 81,0 19,0 100 

[Джерело: складено автором].  

Для підприємств, керівники яких мають різний досвід діяльності, 

відсутня статистично значима різниця в їх готовності взяти участь у ТКС 

(80,0% для керівників із досвідом роботи до 10 років та 81,8% – більше 10 

років).  

Цілком очікуваний результат був отриманий за результатами аналізу 

відповідей і для респондентів, які мали проблеми в бізнесі, – вони виявили 
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значно більшу готовність взяти участь у ТКС, ніж ті підприємці, у яких 

проблем не було (табл. 3.12). Таким чином, гіпотеза Г 2-10 підтвердилася. 

 

Таблиця 3.12. 

Готовність ПОоб різного розміру взяти участь в різноманітних формах 

транскордонного співробітництва (%). 

Існування 

бізнес-проблем 

Готовність до ТКС Загалом 

Так Ні 

Так 84,2 15,8 100 

Ні 50,0 50,0 100 

Загалом 81,0 19,0 100 

[Джерело: складено автором].  

Найбільш ефективним видом ділових зв’язків ПОоб із закордонними 

партнерами виявилися торговельні зв’язки, що підтвердило гіпотезу Г 2-11. 

(табл. 3.13). Таким чином, саме за допомогою зовнішньої торгівлі ПОоб 

намагаються повно реалізувати можливості, які існують на споживчому 

ринку України в умовах кризової, недореформованої економіки, пропонуючи 

споживачам із обмеженим купівельним попитом товари, вироблені за 

кордоном, які здатні забезпечити максимально можливу маржу. 

Таблиця 3.13. 

Ранжування ділових зв’язків ПОоб із закордонними партнерами за 

ефективністю ділових зв’язків (групована медіана) 

 Види ділових зв’язків 

Виробнича 

кооперація 

Науково-

технологічна 

кооперація 

Торговельні 

зв’язки 

Кооперація з 

постачальника-

ми 

Оцінка 

ефективності 

ділових зв’язків 

8,57 5,00 9,4 6,5 

[Джерело: складено автором].  

Перевірка гіпотези Г 2-12 не виявила статистично значимої різниці (для 

90-відсоткового рівня достовірності) між керівниками ПОоб за оцінкою 

ступеня ефективності всіх форм їх ділових зв’язків із закордонними 

партнерами, крім однієї – науково-технологічної кооперації, яку дуже високо 
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оцінюють керівники з меншим досвідом (групована медіана дорівнює 7), ніж 

з великим (3). 

Двостороння значимість критерію Лівіня дорівнює 0,091 (допускається 

рівність дисперсій) та 0,121 (не допускається рівність дисперсій) (табл. 3.14). 

Аналогічна картина спостерігається і для оцінки ефективності закордонних 

зв’язків, що їх дають керівники малих та середніх підприємств. Лише для 

науково-технологічної кооперації існує статистично значима різниця (на 

довірчому рівні 90%) між оцінками двох груп керівників.  

Таблиця 3.14.  

Різниця між керівниками з різним досвідом в оцінці ефективності 

ділових зв’язків ПОоб із закордонними партнерами (групована медіана) 

 

Досвід роботи 

Види ділових зв’язків  

Виробнича 

кооперація 

Науково-

технологічна 

кооперація 

Торговельні 

зв’язки 

Кооперація з 

постачальниками 

До 10 років 8,66 7,00 9,62 6,66 

Більше 10 років 8,50 3,00 8,50 6,00 

Загалом 8,57 5,00 9,40 6,50 

[Джерело: складено автором].  

Двостороння значимість критерію Лівіня дорівнює 0,056 (допускається 

рівність дисперсій). Таким чином, гіпотеза Г 2-13 підтверджується для 

вибірки і лише частково для всієї генеральної сукупності ПОоб. 

Отже, можемо зробити висновок, що саме керівники малих 

підприємств і з невеликим досвідом роботи (до 10 років) високо оцінюють 

науково-технологічну кооперацію в рамках транскордонного 

співробітництва, і саме вони мають бути однією із цільових груп, які місцева 

влада може успішно залучати до його розвитку.  

У межах дослідження 3 компонента цілі (КЦ 3) відбувалося 

визначення найбільш привабливих та ефективних форм виробничої та 

науково-технологічної співпраці ПОоб із закордонними партнерами.  

Першою гіпотезою, яка перевірялася нами в цьому компоненті цілі, 

було припущення про те, що найбільш привабливими формами виробничої 
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кооперації ПОоб з підприємцями транскордонних територій є спільні 

підприємства (Г 3-1), що не підтвердилося, оскільки на перші місця вийшли 

торгівля товарами виробничого призначення та створення стратегічних 

альянсів.  

Таблиця 3.15. 

Привабливість різних форм виробничої кооперації ПОоб з підприємцями 

транскордонних територій (групована медіана) 

Спільні 

підприємства 

Виробничі 

кластери 
Альянси 

Торгівля товарами 

(виробничого призначення) 

8,1667 5,6667 9,0000 9,0000 

[Джерело: складено автором].  

При рівності їх оцінок за величиною групованої медіани, все ж таки 

більший відсоток респондентів надали вищі оцінки (більше 5 балів) 

торговельним операціям, тому цю форму можна поставити на перше місце. 

Звертає на себе увагу останнє місце такої перспективної форми виробничої 

кооперації в межах транскордонного співробітництва, як створення 

кластерів, розвиток якої в країнах ЄС доводить її високу ефективність [199]. 

На нашу думку, місцеві органи влади Одеси та області мають окремим 

напрямом розвивати саме кластерні форми кооперації.  

Таблиця 3.16. 

Привабливість певних форм виробничої кооперації для ПОоб різних 

сфер діяльності (групована медіана) 

Вид діяльності 
Спільні 

підприємства 

Виробничі 

кластери 

Альянси 

- 

Торгівля товарами 

(вироб. призн.) 

Промисловість 8,00 1,00 1,00 8,00 

Сільське господарство 7,25 6,00 4,00 9,50 

Торгівля 8,00 7,00 6,00 8,00 

Послуги 8,33 5,00 10,00 - 

Будівництво 10,00 - 10,00 - 

Загалом  8,16 5,66 9,00 9,00 

[Джерело: складено автором].  
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Особливості характеристик привабливості форм виробничої кооперації 

для ПОоб в залежності від їх різних сфер діяльності можна проаналізувати за 

даними табл. 3.16.  

Хоча різниця в оцінках підприємців і спостерігається, проте вона не є 

статистично значущою для всієї генеральної сукупності ПОоб. Таким чином, 

гіпотеза Г 3-2 підтверджується для респондентів, але відкидається для 

генеральної сукупності.  

Низька привабливість виробничих кластерів, особливо для 

промислових підприємств, може свідчити як про низьку поінформованість 

підприємців про існування такої високоефективної форми транскордонного 

співробітництва, так і про відсутність фінансових, матеріальних, кадрових, 

науково-технологічних і інших ресурсів, потрібних для формування 

кластерів.  

Гіпотези Г-3-3 та Г 3-4 також не підтвердилися для генеральної 

сукупності – керівники, які є різними за професійним досвідом та 

управляють підприємствами різного розміру, не відрізняються за своєю 

оцінкою привабливості нижчезазначених форм виробничої кооперації 

(табл. 3.17). 

Таблиця 3.17. 

Привабливість форм виробничої кооперації для ПОоб різного розміру та 

для керівників з різним досвідом (групована медіана) 

 

Спільні 

підприємства 

Виробничі 

кластери 
Альянси 

Торгівля 

товарами 

(вироб. призн.) 

Розмір підприємства 

Мале 8,50 5,00 9,25 8,00 

Середнє 8,00 6,00 6,00 9,00 

Професійний досвід 

До 10 років 8,33 6,33 7,50 8,00 

Більше 10 років 8,00 5,00 7,00 9,25 

Загалом 8,16 5,66 9,00 9,00 

[Джерело: складено автором].  
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Перевірка гіпотези Г-3-5 показала, що найбільш ефективною формою 

науково-технологічної співпраці для підприємців вважається реалізація 

спільних інноваційно-інвестиційних проектів (табл. 3.18).  

Фактично, мова йде про залучення вітчизняними підприємцями коштів 

іноземних партнерів для реалізації на території України певних інноваційних 

розробок. Вітчизняні підприємці за роки незалежності отримали достатній 

досвід взаємодії із закордонними бізнесменами, опанувавши різні фінансові 

технології залучення інвестицій, тому вони і сподіваються на високу 

ефективність цієї форми транскордонного співробітництва.  

Гіпотеза Г 3-6 передбачає не співпадіння в оцінці ефективності форм 

науково-технологічної співпраці з боку респондентів – керівників 

підприємств, які діють в різних сферах економіки. Така ситуація, як показує 

аналіз результатів опитування, дійсно існує для трансферу технологій, 

продажу ліцензій та створення кластерів (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18.  

Ефективність наявних форм науково-технологічної співпраці 

(групована медіана) 

Трансфер технологій Продаж 

ліцензій 

Спільні інноваційно-

інвестиційні проекти 

Створення 

інноваційних 

кластерів 

6,0 4,3 9,1 7,4 

[Джерело: складено автором].  

Показово, що всі опитувані практично одностайні у своєму 

позитивному ставленні до участі у спільних інноваційно-інвестиційних 

проектах, – діапазон оцінок коливається від 8,2 (торгівля) до 10,0 

(будівництво). 

Так само позитивно вони оцінюють і участь у спільних проектах як 

формі виробничої кооперації.  

Перевірка гіпотез Г 3-7 та Г 3-8 (щодо залежності між оцінкою 

ефективності форм науково-технологічної співпраці з підприємцями 

транскордонних територій та розміром ПОоб і досвідом їх керівників) хоча і 
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свідчить про їх справедливість для результатів опитування респондентів, не 

підтверджує на статистично значимому рівні отримані висновки для всіх 

ПОоб (табл. 3.19).  

Таблиця 3.19. 

Ефективність наявних форм науково-технологічної співпраці для ПОоб 

різного розміру та для керівників з різним досвідом 

(групована медіана) 

Вид діяльності 

Форми науково-технологічної співпраці 

Трансфер 

технологій 

Продаж 

ліцензій 

Спільні 

інноваційно-

інвестиційні 

проекти 

Створення 

інноваційних 

кластерів 

Вид діяльності 

Промисловість 4,0 1,0 9,0 3,5 

Сільське 

господарство 
4,6 3,5 8,5 8,0 

Торгівля 6,0 5,0 8,2 7,4 

Послуги 8,5   9,3 9,0 

Будівництво 10,0   10,0   

Загалом  6,0 4,3 9,1 7,4 

Розмір підприємства 

Мале 7,66 4,00 9,00 8,00 

Середнє 5,50 4,25 8,75 7,20 

Професійний досвід 

До 10 років 6,00 5,00 9,16 7,33 

Більше 10 років 6,00 3,00 8,80 8,00 

Загалом 6,00 4,25 9,11 7,42 

[Джерело: складено автором].  

Таким чином, отримані нами результати опитування ПОоб, на основі 

яких була проведена статистично значима перевірка дослідницьких гіпотез, 

які стосуються сучасного стану транскордонного співробітництва, дали змогу 

з’ясувати проблеми з веденням бізнесу підприємцями та можливість їхнього 

вирішення шляхом розвитку транскордонного співробітництва, визначити 

ступінь розвитку ділових зв’язків ПОоб із закордонними партнерами та їх 

найбільш ефективні види, а також встановити найбільш привабливі та 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


155 

 

ефективні форми виробничої та науково-технологічної співпраці ПОоб із 

закордонними партнерами. 

Дослідження 4-го компонента цілі (КЦ 4) здійснювалося задля 

з’ясування перешкод в розробці ПОоб спільних з іноземними партнерами 

проектів інноваційно-технологічного розвитку. За допомогою анкети 

перевірялась гіпотеза (Г 4-1) про те, що саме відсутність фінансових ресурсів 

найбільшою мірою заважає ПОоб у розробці спільних з іноземними 

партнерами проектів інноваційно-технологічного розвитку. Вона не 

підтвердилася, оскільки на першому місці серед перешкод знаходиться 

відсутність державної підтримки (9,2 бали з 10 можливих), далі розташовані 

відсутність фінансових ресурсів (9,14), відсутність нормативної бази (9,0) та 

на останньому місці складнощі з пошуком партнерів транскордонного 

співробітництва (5,2) (табл. 3.20) .  

Таблиця 3.20. 

Чинники, які заважають в розробці спільних з іноземними партнерами 

проектів (для ПОоб різних видів діяльності, розміру та для керівників з 

різним досвідом, групована медіана) 

Сегменти ПОоб за 3 

критеріями 

Види перешкод 

Відсутність 

державної 

підтримки 

Відсутність 

фінансових 

ресурсів 

Відсутність 

нормативної 

бази 

Складності в 

пошуку 

партнерів 

Вид діяльності 

Промисловість 10,00 10,00 - - 

Сільське госп-во 7,00 8,00 6,00 4,25 

Торгівля 9,60 5,00 9,33 5,00 

Послуги 10,00 10,00 9,33 10,00 

Будівництво 10,00 - 10,00 - 

Розмір підприємства 

Мале 9,20 9,50 9,25 5,66 

Середнє 9,00 6,00 8,00 4,00 

Професійний досвід 

До 10 років 9,50 9,25 9,00 5,25 

Більше 10 років 8,50 8,50 7,60 4,25 

[Джерело: складено автором].  
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Визначення чинників, які заважають ПОоб різних сфер діяльності, 

розміру та з різним досвідом їх керівників, в розробці спільних з іноземними 

партнерами проектів інноваційно-технологічного розвитку, перевірялося за 

допомогою гіпотез Г 4-2, Г 4-3 та Г 4-4. Результати свідчать про те, що 

статистично значима різниця в оцінці чинників існує лише в наступних 

випадках: по-перше, для промислових і торговельних підприємств – стосовно 

відсутності фінансових ресурсів (р=0,037), по-друге, для 

сільськогосподарських і торговельних підприємств – стосовно відсутності 

державної підтримки (р=0,056) та нормативної бази (р=0,057). 

Дослідження 5-го компонента цілі (КЦ 5) здійснювалося задля 

з’ясування бар’єрів на шляху розвитку транскордонного співробітництва 

Одеської області з країнами Європи. Перевірка гіпотези Г 5-1 підтвердила, 

що найбільш значимі бар’єри на шляху розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи мають законодавчий та 

політичний характер (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Бар’єри на шляху розвитку транскордонного співробітництва 

Одеської області з країнами Європи (групована медіана, вибірка). 

Результати перевірки гіпотез Г 5-2, Г 5-3 та Г 5-4 свідчать про 

наявність різниці в оцінці бар’єрів на шляху розвитку транскордонного 

співробітництва для респондентів, які відрізняються за розміром 

підприємства його видом діяльності та досвідом керівників. Для всієї 

генеральної сукупності ПОоб на статистичному значимому рівні існує лише 
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різниця в оцінці важливості законодавчих бар’єрів в наступних випадках: для 

сільськогосподарських підприємств, з одного боку, та торговельних і сфери 

послуг – з іншого (р=0,016 та р=0,017) (табл. 3.21). 

У межах дослідження 6-го компонента цілі (КЦ 6) відбувалося 

визначення зацікавленості та ролі місцевих органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з країнами Європи. 

Дві третини респондентів висловили той або інший ступінь згоди з 

висловленим нами твердженням, що ступінь зацікавленості місцевих органів 

влади в розвитку транскордонного співробітництва Одеської області з 

країнами Європи є надзвичайно високою (гіпотеза Г 6-1). Враховуючи, що 

перевірка розподілу за критерієм Колмогорова-Смірнова підтверджує його 

нормальний вид (значення статистики Z=0,918, двостороння значимість = 

0,369), стає можливим застосувати одновибірковий т-тест для встановлення 

можливостей розповсюдження отриманих результатів на всіх ПОоб. Для 

цього побудуємо довірчі інтервали для категорії відповіді «Згоден», яка 

позначається цифрою 4.  

Таблиця 3.21. 

Бар’єри на шляху розвитку транскордонного співробітництва Одеської 

області з країнами Європи (за видами діяльності, розміром підприємств і 

досвідом керівника, групована медіана) 

 

Політичні 

бар’єри 

Економічні 

бар’єри 

Законодавчі 

бар’єри 

Культурні 

бар’єри 

Релігійні 

бар’єри 

Вид діяльності 

Промисловість 9,33 9,00 9,50 10,00 2,00 

Сільське госп-во 6,00 6,00 6,00 2,00 7,00 

Торгівля 9,50 8,50 9,25 2,00 1,00 

Послуги 6,00 8,67 9,75 10,00 - 

Будівництво - 10,00 10,00 н.д. - 

Розмір підприємства 

Мале 9,50 9,00 8,6000 9,0000 2,0000 

Середнє 8,00 7,80 9,4286 2,0000 1,0000 

Професійний досвід 

До 10 років 9,4000 9,16 9,16 5,00 1,50 
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Продовження табл. 3.21. 

Більше 10 років 7,3333 7,00 9,00 2,00 - 

Загалом 8,7500 8,33 9,09 4,00 1,50 

[Джерело: складено автором].  

Отримаємо наступні результати: для 95% ПОоб оцінка ступеня 

зацікавленості місцевих органів влади в розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи як «надзвичайно 

високої» знаходиться в діапазоні від 2,51 до 3,5, тобто вони коливаються біля 

твердження «згоден».  

 

Рис. 3.11. Оцінка респондентами-підприємцями твердження про 

надзвичайно високий ступінь зацікавленості місцевих органів влади в 

розвитку транскордонного співробітництва Одеської області з країнами 

Європи.  

Аналіз показує, що ПОоб різних сфер діяльності відрізняються за 

ступенем оцінки ними зацікавленості місцевих органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з країнами Європи 

(гіпотеза Г 6-2).  

Таблиця 3.22  

Зацікавленість місцевих органів влади в розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи 

(оцінка підприємствами за сферою діяльності, середнє) 

Вид діяльності Зацікавленість місцевих органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області 

з країнами Європи 

Промисловість 2,33 

Сільське господарство 3,33 
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Продовження табл. 3.22. 

Торгівля 2,33 

Послуги 3,60 

Будівництво 4,00 

Загалом 3,00 

[Джерело: складено автором].  

Найбільш позитивні оцінки надані керівниками будівельних 

організацій, сфери послуг та сільського господарства (табл. 3.22). 

Для більш глибокого аналізу висунутої гіпотези ми згрупували 

підприємства за двома сферами – матеріального та нематеріального 

виробництва. Отримані результати свідчать про те, що, як підприємці, які 

працюють в сфері матеріального виробництва, так і їх колеги зі сфери 

нематеріального виробництва, вважають, що у місцевих органів влади 

присутня сильна зацікавленість в розвитку транскордонного співробітництва 

(табл. 3.23).  

Таблиця 3.23.  

Оцінка підприємствами матеріального та нематеріального виробництва 

зацікавленості місцевих органів влади в розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи (%) 

 

Сфера виробництва 

Сильна зацікавленість  Загалом 

Відсутність Наявність 

Матеріальне 30,0 70,0 100,0 

Нематеріальне 36,4 63,6 100,0 

Загалом 33,3 66,7 100,0 

[Джерело: складено автором].  

Різниця в оцінці між двома групами підприємців (6,4 позитивних 

відсоткових пункти з боку підприємців нематеріальної сфери) не є 

статистично значимою на рівні всієї генеральної сукупності ПОоб. Відсутня 

також і статистично значима різниця в оцінці зацікавленості місцевої влади в 

розвитку транскордонного співробітництва між середніми та малими 

підприємствами. Більшість з них – 75% для малих та 61,5 % для середніх – 

надали позитивні оцінки у своїх відповідях на питання анкети. 
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Зі ста відсотків респондентів більше половини (57,1%) оцінили роль 

місцевих органів влади у розвитку транскордонного співробітництва як 

мінімальну і незначну (рис. 3.12). Проте, обнадійливою ознакою є те, що 

існує певна слабка кореляція (коефіцієнт кореляції ро Спірмена дорівнює 

0,427, р=0,054) між оцінками підприємцями зацікавленості місцевої влади в 

розвитку транскордонного співробітництва і її ролі в цьому процесі. Одеська 

регіональна влада, таким чином, має суттєвий потенціал у підприємницькому 

середовищі для просування проектів транскордонного співробітництва. 

 

Рис. 3.12. Оцінка ролі регіональних органів влади у розвитку 

транскордонного співробітництва (у %). 

Позитивною також є і та обставина, що місцева влада має стійких 

прихильників у певних секторах підприємницької діяльності. Цей висновок 

зроблено за результатами перевірки гіпотези Г 6-5 про те, що ПОоб різних 

сфер діяльності відрізняються за ступенем оцінки ролі регіональних органів 

влади в розвитку транскордонного співробітництва. Зазначена гіпотеза 

справедлива не лише для відповідей респондентів, але й для всієї генеральної 

сукупності ПОоб.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


161 

 

Якщо у сфері матеріального виробництва 80% керівників підприємств 

низько (оцінки 1 та 2 за 4-бальною шкалою) оцінили роль регіональних 

органів влади у розвитку транскордонного співробітництва, то серед 

представників сфери послуг та торгівлі (нематеріальне виробництво) 

відсоток невдоволених діями влади складає 36,4% (табл. 3.24). Такі оцінки є 

справедливими для всіх ПОоб на 95-тивідсотковому рівні довірчої 

імовірності (р=0,056). 

Таблиця 3.24. 

Оцінка підприємствами сфери матеріального та нематеріального 

виробництва ролі місцевих органів влади в розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи (%) 

 

Сфера виробництва 

Роль регіональної влади у розвитку 

транскордонного співробітництва  

Загалом 

Низька Висока 

Матеріальне 80,0 20,0 100,0 

Нематеріальне 36,4 63,6 100,0 

Загалом 57,1 42,9 100,0 

[Джерело: складено автором]. 

Перевірка останньої із сформульованих нами гіпотез – Г 6-6 – не 

підтвердила попередньо висловлене припущення про те, що ПОоб різного 

розміру відрізняються за ступенем оцінки ролі регіональних органів влади в 

розвитку транскордонного співробітництва. Незважаючи на те, що середні 

підприємства надали більш високі оцінки, ніж малі (відповідне значення 

групованої медіани 2,56 та 2,17 за 4-бальною шкалою), для всієї генеральної 

сукупності різниця в оцінках є статистично не значимою. 

Таким чином, результати проведеного опитування дають змогу 

сформулювати теоретично обґрунтовані пропозиції щодо напрямів 

підвищення результативності транскордонного економічного 

співробітництва України з країнами-членами ЄС. Основними серед них є 

удосконалення та розвиток інструментів забезпечення дії механізму 

транскордонного співробітництва, враховуючи специфіку конкретних 

регіональних особливостей. В Одеській області влада має сконцентрувати 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


162 

 

свою діяльність на двох напрямах: по-перше, на усуненні виявлених бар’єрів 

та перешкод транскордонного співробітництва, та, по-друге – на 

максимально можливому використанні наявних можливостей.  

 

3.2. Методика маркетингового управління транскордонного 

співробітництва Одеської області з регіонами ЄС 

 

Транскордонне співробітництво відображає, як було зазначено вище, 

суперечливе переплетіння двох тенденцій в розвитку міжнародних 

економічних відносин. Саме вони великою мірою визначатимуть вектор 

їхнього розвитку в найближчі десятиріччя.  

З одного боку, продовжують посилюватися глобалізаційні процеси, які 

охопили собою практично всі країни світу і які усе більше розмивають 

національні економічні кордони. Рівень розвитку технологічної бази як 

великих підприємств і організацій, так і малих і середніх, не лише об’єктивно 

стимулює чимдалі посилення глобалізації, але й робить обов’язковим 

використання її переваг для досягнення конкурентних вигод на світовому 

ринку товарів і послуг.  

З іншого боку, спостерігається тенденція до активної регіоналізації 

міжнародних економічних відносин, імпульс якої в сучасних умовах надав 

розвиток глобалізації. «Сучасний регіоналізм, – зазначає російський 

дослідник А. Спартак, – є послідовними діями держав із структуризації 

зовнішнього конкурентного середовища для отримання максимальних 

переваг у процесі інтеграції в глобальний економічний простір» [205, с. 54-

55].  

За таких обставин транскордонне співробітництво набуває особливої 

цінності – воно стає ефективним засобом вирішення протиріччя між 

глобалізацією та регіоналізацією. Підтвердженням цього є успішна реалізація 

багатьох сотень різноманітних проектів транскордонного співробітництва не 

лише в Європі, а по всьому світу. Водночас, воно виступає потужною силою 
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розвитку регіональної та світової економіки, оскільки дозволяє повною 

мірою реалізувати як традиційний, вже сформований потенціал 

співробітництва, так і новий, синергетичний, який в кінцевому підсумку 

формується в результаті об’єднання зусиль партнерів. Найбільш повно 

такого роду потенціал здатен розкритися при взаємодії країн зі спільним 

культурно-історичним надбанням (країн в цілому, або їх окремих регіонів). 

Як справедливо підкреслює І. Устич, «країни Центрально-Східної Європи по 

обидва боки шенгенського кордону, який їх єднає і розділяє, вже пройшли 

свої точки біфуркації – тобто розділення, розщеплення, роздвоєння і тому 

подібне. Вони вже вичерпали індивідуальні потенціали розвитку і тепер 

приречені на взаємодію, на об’єднання своїх потенціалів, на 

СИНЕРГІЮ» [206, с. 221]. 

Логіка розгортання потенціалів транскордонного співробітництва має 

наступний вигляд. На першому етапі формування транскордонного 

співробітництва задіються можливості сторін-партнерів, як в горизонтальній 

площині, – тобто зв’язки між суміжними територіями (горизонтальний 

потенціал), так і у вертикальній, – тобто зв’язки між громадянами, 

територіальними громадами і органами влади кожної країни (вертикальний 

потенціал). У подальшому, реалізовані проекти транскордонного 

співробітництва дають змогу задіяти вже новий, синергетичний потенціал, 

зміст якого складають численні зв’язки між усіма учасниками всіх рівнів і 

всіх партнерів. Синергетичний потенціал вдалося створити в ході реалізації 

низки проектів з розвитку інноваційного бізнесу в прикордонних територіях 

декількох країн Європи. Саме таким чином в рамках спільної прикордонної 

території Данії та Швеції, яка має назву Ерезенд (Öresund) розвивається 

транскордонний інноваційний кластер Medicon Valley, мета якого, за словами 

його ініціаторів, стати фармацевтичною Меккою в Євросоюзі [207].  

Ступінь відкритості територіальних угрупувань залежить від ступеня 

розвитку тих чи тих суміжних територій. В умовах високого рівня розвитку 

транскордонного співробітництва в його найбільш розвинутих формах – 
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еврорегіонів, промислових і інноваційних кластерів тощо, розвивається 

тенденція до більшої відкритості транскордонних суб’єктів з іншими 

учасниками міжнародного співробітництва. Наприклад, в діяльності 

транскордонного інноваційного кластеру Medicon Valley, про який йшлося 

вище, в 2010 р. брали участь 550 компаній, з яких лише 170 мали місцеву 

реєстрацію [208].  

В умовах недостатнього розвитку транскордонних територій на перших 

етапах формування співробітництва переважає тенденція до регіоналізації, 

що забезпечує їхню стійкість і захист від негативних наслідків глобалізації. 

До таких територій належать, наприклад, прикордонні території на заході 

України, соціально-економічне становище яких є суттєво гіршим у 

порівнянні зі становищем прикордонних регіонів країн-сусідів. Так, 

наприклад, ВВП на душу населення в Закарпатській області України складав 

у 2009 р. 892,1 євро [209, с. 14], в той час, як в таких прикордонних областях 

Угорщини як Саблоч-Сатмар-Берег і Боршод-Абуай-Земплен 4966,13 євро і 

5622,1 євро відповідно [210 с. 53]. За таких умов, влада України, маючи на 

меті перспективний вступ до ЄС, цілком обґрунтовано взяла курс на 

встановлення та розвиток транскордонного співробітництва на засадах 

посиленого розвитку прикордонних регіонів України. 

На відміну від інших форм міжнародного співробітництва, 

транскордонне співробітництво базується на декількох умовах, які існують 

об’єктивно і які неможливо змінити – це територіальна суміжність, спільне 

історичне минуле, наявність етнічних груп, що проживають по різні боки 

кордонів. Описуючи переваги транскордонного кластеру Medicon Valley, про 

який згадувалось раніше, експерти зазначають, що найбільша конкурентна 

перевага цього регіону полягає в тому, що країни-партнери об’єднують 

спільні культурні, історичні та лінгвістичні риси, і до того ж, фізичні бар’єри 

між країнами, у порівнянні із іншими прикордонними регіонами, вкрай 

низькі [211]. Саме такі території, на наш погляд, приречені на довготривале 
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сусідство, форма якого залежить від ступеня соціально-економічного 

розвитку транскордонних територій.  

Найбільш розвинутою формою сусідства є партнерство. Взагалі форми 

сусідства за критерієм ступеня зрілості взаємовідносин та співпадіння 

економічних інтересів можна класифікувати наступним чином: 

 родинні (та дружні) взаємовідносини; 

 не систематизовані періодичні взаємовідносини між органами 

місцевої влади та територіальними громадами; 

 система транскордонного співробітництва в розвинутих формах; 

 транскордонне партнерство (рис. 3.13). 

Родинні взаємовідносини – це проста форма сусідства, досить стійка, 

орієнтована на підвищення рівня життя родин та друзів шляхом 

прикордонної торгівлі, взаємодопомоги. Якщо вона супроводжується 

родинним представництвом у місцевих органах влади по різні боки кордонів, 

то це може бути базою для розвитку більш зрілих форм сусідства. 

Несистематизовані періодичні взаємовідносини між органами місцевої 

влади та територіальними громадами – це форма нейтрального сусідства, яке 

засноване не на співпадінні базових економічних інтересів, а на 

періодичному вирішенні спільних проблем транскордонного характеру. 

Система транскордонного співробітництва в розвинутих формах 

передбачає існування співпадіння значної частини соціально-економічних 

інтересів не лише органів місцевої влади і територіальних громад, а і 

представників підприємницької діяльності.  

Співпадіння 

економічних інтересів 

Сильне 1 3,4 4 

Помірне  1,2 2 3,4 

Слабе 1 2 3 

 Слаба Помірна Сильна 

Зрілість взаємовідносин 

Рис 3.13. Форми транскордонного сусідства.  

Партнерство як форма зрілості сусідства передбачає максимальне 

співпадіння соціально-економічних інтересів суб’єктів співробітництва та 
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базується на наступних принципах – рівноправності, довготривалості, 

прозорості, взаємовигідності, територіальної цілісності, економічності. 

В економічній практиці, як свідчить закордонний досвід, процеси 

транскордонного співробітництва, розвиваючись під дією об’єктивних 

чинників, еволюціонують від простих до більш складних форм. Разом з тим, 

в ряді країн Східної Європи, особливо на кордонах з країнами колишнього 

Радянського Союзу, транскордонне співробітництво не набуло достатнього 

розвитку і високої ефективності.  

Для ефективного управління транскордонним співробітництвом 

підприємств Одеської області необхідно чітко дотримуватися методики 

маркетингового управління цим процесом. Її основу складає модель 

формування процесу транскордонного співробітництва, яка передбачає 

послідовне поетапне здійснення цього процесу, що представлений на 

рисунку 3.14.  
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1-й етап. Визначення соціально-економічних 

інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва 

та сфери їх розбіжності.  
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2-й етап. Діагностика спільних проблем та 

можливостей суб’єктів транскордонного 

співробітництва.  

3-й етап. Визначення цілей співробітництва. 

4-й етап. Оцінка загального і часткових потенціалів 

транскордонних територій (природно-ресурсного, 

інвестиційного, економічного, трудового, науково-

технічного). Визначення сильних і слабких сторін. 

5-й етап. Визначення пріоритетних напрямків і 

стратегій співробітництва. 

6-й етап. Вибір елементів механізму функціонування 

транскордонного співробітництва. 

7-й етап. Розробка конкретних проектів та програм 

транскордонного співробітництва. 

Рис. 3.14. Модель формування системи транскордонного 

співробітництва (етапи).  

[Власна розробка автора] 
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Модель формування транскордонного співробітництва також потрібно 

аналізувати і з позиції аналізу її структури. Складовими моделі формування 

процесу транскордонного співробітництва, згідно з методологією 

функціонального моделювання IDEF0, є вхід процесу, вихід процесу, 

механізм процесу та управління процесом [212]. Користуючись визначенням 

механізму, що ми його навели раніше («механізм – це сукупність ресурсів 

економічного процесу і способів їх з’єднання» [213]), розглянемо з цього 

боку модель формування процесу транскордонного співробітництва 

(рис. 3.15).  

     Управління    

    

Вхід  

 

Процес 

формування 

транскордонного 

співробітництва 

Вихід 

  

 

Механізм 

 

 Рис. 3.15. Модель формування процесу транскордонного співробітництва 

(складові).  

На «вході» моделі знаходяться наступні дії, що їх виконують суб’єкти 

транскордонного співробітництва: 

а) визначення соціально-економічних інтересів суб’єктів 

транскордонного співробітництва та сфери їх розбіжності; 

б) діагностика спільних проблем та можливостей суб’єктів 

транскордонного співробітництва; 

в) оцінка загального і часткових потенціалів транскордонних територій 

(природно-ресурсного, інвестиційного, економічного, трудового, науково-

технічного); визначення сильних і слабких сторін; 

г) визначення пріоритетних напрямків і стратегій співробітництва.  
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До «механізму» належить вибір конкретних елементів механізму 

функціонування транскордонного співробітництва.  

«Управління» моделлю складається із організаційних дій по 

формуванню команди експертів та управлінців, які безпосередньо задіяні в 

реалізації всіх її етапів. Особлива увага при цьому приділяється 

маркетинговому забезпеченню цього процесу та управлінню його ризиками. 

На «виході» моделі знаходяться конкретні проекти та програми 

транскордонного співробітництва, які розробляються сторонами-партнерами 

транскордонного співробітництва.  

Слід зазначити, що на даний час фахівцями напрацьовано низку 

теоретико-методичних підходів до аналізу процесів становлення та 

функціонування процесів транскордонного співробітництва. Всі вони, на 

нашу думку, можуть бути класифіковані наступним чином, виходячи з 

природи предмету дослідження: 

а) комплексно-методологічні; 

б) політико-соціологічні; 

в) економіко-географічні; 

г) політико-економічні; 

Яскравим представником комплексно-методологічного підходу у 

вивченні транскордонної взаємодії є Ронжжин Гуо (Rongxing Guo), який у 

своїх працях не лише намагається дослідити численні сторони 

транскордонної взаємодії (історичні, політичні, культурні, економічні тощо), 

але й пропонує спеціальну методологію для проведення такого роду аналізу. 

Найбільш повно комплексно-методологічний підхід знайшов відображення в 

книзі «Трансграничний менеджмент. Теорія, метод і застосування», значне 

місце в якій приділено дослідженню практичних аспектів розбудови 

транскордонного співробітництва, по-перше, якісних та кількісних методів, 

за допомогою яких ті чи ті суб’єкти (органи влади держави, регіону, місцевої 

громади або окрема фірма) можуть приймати оптимальні рішення та, по-

друге, конкретних схем вирішення конфліктних питань транскордонної 
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взаємодії [214, с. 7-8]. Зокрема, виходячи з критеріїв інституціональної 

зрілості відносин між учасниками транскордонної співпраці, пропонується 

вирізняти п’ять моделей її розвитку, кожна з котрих характеризується 

особливостями врахування інтересів суб’єктів та цілями співробітництва.  

Перша модель – одноосібного управління процесами транскордонного 

співробітництва – притаманна таким взаємовідносинам між партнерами, 

коли лише один з них управляє бізнес-процесами, а інші лише отримують 

відповідну частку доходів. Друга модель – паралельного розвитку – є 

типовою для тих ситуацій, за яких всі партнери беруть участь у бізнес-

процесах. Третя модель передбачає створення окремої, юридично незалежної 

особи, яка б і займалась реалізацією проекту транскордонного 

співробітництва, тому її можна назвати моделлю спільного підприємництва. 

Четверта модель отримала назву спільно владної відповідальності, оскільки 

транскордонний проект реалізується під наглядом (з обох сторін) влади 

найвищого, державного рівня. Нарешті, в деяких випадках доцільно 

застосовувати п’яту модель, яка отримала назву трастової, оскільки 

формально прикордонні країни передають право управляти своїми ресурсами 

при реалізації спільного проекту третій стороні.  

Представники політико-соціологічного підходу до дослідження 

процесів становлення транскордонного співробітництва концентруються на 

його політичних та соціологічних сторонах. У його межах доцільно 

розрізняти геополітичний та соціологічний аспекти. В першому випадку 

вчені розглядають політику держави з позиції впливу на неї територіальних 

параметрів, а отже і стану кордонів. Одні з найбільш впливових 

геополітичних шкіл – американська та британська – акцентують увагу на 

таких чинниках політики держав, як протистояння сил Суші та Моря, які, в 

кінцевому підсумку, і визначають вектори їхнього територіального 

розширення [215]. Згідно з таким критерієм, існує основа для довготривалого 

конфлікту інтересів між країнами, які належать до цих двох полюсів. В 

Європі інтереси морської цивілізації уособлює собою Великобританія, а 
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сухопутної – Німеччина та Росія. Інші країни займають проміжне становище. 

В таких умовах розвиток проектів європейського транскордонного 

співробітництва, який відбувається під впливом двох полюсів, відбувається 

достатньо суперечливо, залежно від балансу сил Моря та Суші. Тому, при 

розробці проектів транскордонного співробітництва, їхні ініціатори мають 

обов’язково враховувати цю обставину.  

Прихильники соціологічного підходу орієнтуються на використання 

результатів соціологічних досліджень інтересів громадян, які мешкають на 

територіях, що мають спільний кордон при конструюванні напрямів розвитку 

транскордонного співробітництва. Так, за результатами соціологічних 

досліджень громадської думки в 4-х країнах (Польща, Словаччина,Угорщина 

і Україна), які стосувалися актуальних питань у взаємовідносинах мешканців 

цих кран, вдалося виявити сфери співпадіння і розбіжності інтересів та 

запропонувати шляхи їхнього вирішення. Зокрема, дуже гостро постали такі 

проблеми, як низька пропускна здатність прикордонних пунктів та складнощі 

в отриманні віз, що вкрай негативно впливає на таку форму транскордонного 

співробітництва, як прикордонна торгівля [216]. Висновки таких досліджень 

було враховано при підготовці в подальшому конкретних проектів 

транскордонного співробітництва.  

Представники економіко-географічного підходу до формування 

процесу транскордонного співробітництва досліджують його з точки зору 

порівняльного аналізу соціально-економічного розвитку прикордонних 

територій, на базі чого робляться висновки про співпадіння або розбіжності 

інтересів громадян, підприємств і органів влади. З цією метою 

використовується такий інструмент аналізу, як соціально-економічні 

градієнти, – «індекси, які відбивають співвідношення двох аналогічних 

показників, економічного, соціального і екологічного стану по обидві 

сторони кордону і характеризують їхню динаміку, які дорівнюють 

відношенню (частці від ділення) показників першої країни і другої» [217]. 

Так, використання градієнтного аналізу дозволяє не лише виявити наочну 
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асиметрію в розвитку прикордонних територій, але й визначити її причини, і, 

як результат, запропонувати такі спільні проекти, які б дозволили зменшити 

розбіжність у показниках соціально-економічного розвитку країн-партнерів. 

Саме з таких позицій було визначено напрями транскордонного 

співробітництва північно-східних областей України, для реалізації яких і був 

створений єврорегіон «Дніпро» [218]. 

Для підвищення ефективності функціонування транскордонного 

співробітництва українськими, угорськими, польськими і румунськими 

фахівцями на базі політико-економічного підходу створено систему 

індексації та моніторингу індексації транскордонного співробітництва [219]. 

В її основу покладено концепцію синтетичного 10-бального індексу 

транскордонного співробітництва, який інтегрує в собі часткові індекси за 

такими напрямами аналізу ситуації: географічні, природно-кліматичні; 

демографічні; історичні, політичні та духовні чинники; конфліктногенні: 

ризики і загрози; інфраструктурні та організаційні; контакти між людьми та 

інституційне партнерство; соціально-економічний потенціал і 

конкурентоспроможність регіону; криміногенні явища і боротьба з ними; 

стан та охорона навколишнього середовища [220].  

Визначення соціально-економічних інтересів суб’єктів ТКС передбачає 

складну діагностику їхнього виявлення і оцінки. Формально інформація про 

соціально-економічні інтереси місцевих і територіальних органів влади та 

територіальних громад зафіксована в програмах і планах їх розвитку. 

Шляхом вивчення та співставлення цих документів можна визначити та 

співставити їхні інтереси.  

Якщо виявиться, що ці документи мають формальний характер, 

необхідно використовувати маркетингові інструменти збору первинної 

маркетингової інформації. Подібними інструментами визначаються 

економічні і соціальні інтереси інших суб’єктів транскордонного 

співробітництва, включаючи суб’єктів підприємницької діяльності.  
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Після визначення інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва 

необхідно встановити ступінь їх співпадіння, можливості узгодження та 

сферу принципових розбіжностей. Цю інформацію можна узагальнити в 

табл. 3.25. 

 

Таблиця 3.25.  

Співпадіння (+) і розбіжності (-) інтересів суб’єктів країни А з суб’єктами 

країни Б – партнеру транскордонного співробітництва 

№ Соціально-економічні інтереси суб’єктів ТКС країни А Країна Б 

1.  Інтерес у формуванні міжнародних інноваційних кластерів - 

2.  Інтерес у виході на ринок країни В із товаром Г. + 

[Джерело: розроблено автором]. 

Після виявлення сфери співпадіння і розбіжності інтересів суб’єктів 

співробітництва необхідно визначити спільні проблеми та спільні 

можливості. В розділі 1 роботи в табл. 1.2, де подано класифікацію за 

групами факторів макроринкового середовища, було наведено перелік 

проблем, які можуть бути вирішені за допомогою міжнародного 

транскордонного співробітництва. Матеріали таблиці можуть слугувати в 

якості джерел вторинної інформації, яку можуть використовувати органи 

управління, професійні асоціації, громадські організації, науково-дослідні та 

освітні організації тощо. Після того, як така попередня інформація складена, 

можна здійснити порівняльний аналіз наявності тих чи тих спільних проблем 

і можливостей по різних країнах, що є учасниками ТКС і яких суб’єктів 

співробітництва вони об’єднують. Пропонується формалізувати даний аналіз 

шляхом складання наступної таблиці 3.26. 
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Таблиця 3.26.  

Спільні можливості (+) та проблеми (-) різних суб’єктів транскордонного співробітництва 

№ Фактори Місцеві 

органи влади 

Територіальні 

громади 

Підприємці Професійні асоціації та 

громадські організації 

1. Політико-правові фактори 

1.1 Рівень самостійності в 

прийнятті рішень 

суб’єктами ТКС 

    

 Країна А - - - + 

 Країна Б - - + + 

1.2 Урегульованість 

нормативно-правової бази 

стосовно діяльності 

суб’єктів ТКС  

    

 Країна А - - - + 

 Країна Б - - - - 

1.3      
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Так, наприклад, з таблиці 1.2 було відібрано такий фактор: 

«недостатній рівень самостійності місцевих органів влади». Аналіз показав, 

що цей фактор є проблемою для всіх країн, які задіяні в ТКС, при цьому 

даний фактор відображає безпосередньо органи місцевої влади та 

територіальні громади.  

Маючи таку загальну проблему, органи місцевої влади різних країн 

повинні знайти механізми посилення місцевого самоуправління шляхом 

лобіювання відповідних нормативних документів на рівні центральних 

органів державної влади. Якщо, наприклад, в межах транскордонних 

територій відзначається відсутність сучасних магістралей та митних 

перетинів, то цей фактор потрапить у розділ економічних факторів і буде 

відображати безпосередні інтереси більшого кола суб’єктів співробітництва і 

може стати об’єктом спільної діяльності.  

Таким чином, для того, щоб визначити спільні проблеми і можливості, 

треба здійснити значну аналітичну роботу з виявлення та порівняльного 

аналізу факторів, які породжують ці проблеми, прослідкувати їх 

відповідність соціально-економічним інтересам суб’єктів співробітництва, і 

на цій основі встановити взаємовигідні об’єкти спільної діяльності.  

Виявлення останніх є основою встановлення цілей транскордонного 

співробітництва, реалізація яких буде, в свою чергу, базою для оцінки 

ефективності співробітництва. Так, залежно від сформульованих цілей, таких 

як зростання обсягів прикордонної торгівлі на зазначену суму, то показником 

ефективності реалізації означеної цілі буде відношення суми приросту 

обсягів до витрат на його забезпечення. Це стосується і будь-якої іншої цілі – 

підвищення рівня і якості життя населення, реалізованих інноваційних 

проектів тощо. Самі показники оцінки ефективності є простими, але при 

цьому необхідно враховувати спільні зусилля суб’єктів транскордонних 

територій. 
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Для того, щоб оцінити необхідні витрати на реалізацію цілей 

транскордонного співробітництва, необхідно здійснити глибоку оцінку 

загального і часткових потенціалів транскордонних територій.  

Оцінка потенціалів має проводитись на основі експертної оцінки 

перспектив, витрат, та ефективності їхнього спільного користування. При 

цьому, деякі види потенціалів мають бути оцінені за допомогою конкретних 

фінансових показників, деякі за допомогою методів експертного 

шкалювання, і підсумком даного аналізу є складання карти сильних та 

слабких сторін потенціалів транскордонних територій та оцінка їхнього 

синергетичного ефекту. 

Загальний та часткові потенціали транскордонних територій 

представлено на рис. 3.16. 

Оцінка потенціалу транскордонних територій передбачає послідовну 

оцінку часткових потенціалів, виявлення їх сильних та слабких сторін та 

можливих синергетичних ефектів. Пропонується складання шести таблиць, 

що характеризують часткові потенціали, та зведеної таблиці сильних і 

слабких сторін потенціалу транскордонних територій. 

Весь процес формування транскордонного співробітництва має 

супроводжуватись маркетинговими механізмами його забезпечення. На 

кожному етапі цього процесу використовуються ті чи ті інструменти 

маркетингового управління (табл. 3.27). 

Можливості використання інструментів маркетингового управління 

для забезпечення процесу формування транскордонного співробітництва 

визначаються наявним в літературі теоретико-методичним підходом, який 

стверджує, що маркетинг – це «теорія і практика прийняття управлінських 

рішень відносно ринково-продуктової стратегії організації на основі 

дослідження факторів зовнішнього макро- та мікромаркетингового 

середовища для задоволення економічних інтересів виробників і 

споживачів» [221, с. 13] 
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Рис. 3.16. Загальний та часткові потенціали транскордонних територій [Розроблено автором]. 

 

 

Загальний потенціал транскордонних територій 

 

Правовий Оцінка Природно- 

ресурсний 

Оцінка Економічний Оцінка Демографічний Оцінка Науково-

технічний 

Оцінка Культурний 

 

Оцінка 

Наявність 

ефективної 

державної 

регіональної 

політики 

 

Розподіл 

влади між 

центральними 

і місцевими 

органами 

влади 

 

Наявність 

правової бази 

ТКС 

 

 

 Корисні 

копалини 

 

Лісові 

ресурси 

 

Водні 

ресурси 

 

Рекреаційні 

ресурси 

 

Сільськогоспо-

дарські угіддя  

 

Кліматичні 

умови 

 Виробничий 

 

Фінансовий 

 

Інфраструктурний 

 

Інноваційний 

 

Кадровий 

 

 Кількість 

мешканців 

 

Щільність 

населення 

 

Вікова 

структура 

 

Рівень 

урбанізації 

 

Рівень освіти 

 

Релігійні 

погляди 

 

Гендерний 

поділ 

 Наявність 

науково-

технічних 

центрів 

Наявність 

закладів 

освіти і 

науки 

Наявність 

бізнес- 

центрів 

 

 Система 

цінностей 

 

Звичаї 

 

Традиції 

 

Норми 

поведінки 

 

Моделі 

поведінки за 

Г.Хофстедом  

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


177 

1
7
7
 

 

Це визначення маркетингової діяльності компаній (тобто на мікрорівні) 

має фундаментальний методологічний характер, що дозволяє 

використовувати принципи і методи маркетингового управління на 

макрорівні і на регіональному рівні управління економікою. Інформаційною 

основою прийняття управлінських рішень в маркетингу є достовірна ринкова 

інформація, яка збирається в ході маркетингових досліджень. Ефективність 

механізму транскордонного співробітництва залежить від того, наскільки він 

відображає і сприяє узгодженню економічних інтересів суб’єктів 

співробітництва. Єдиною об’єктивною основою для визначення цих інтересів 

є використання інструментів міжнародних ринкових досліджень, які являють 

собою «систематизований процес визначення цілей, обсягу, збору, обробки 

об’єктивної ринкової інформації для розробки рекомендацій щодо форм 

виходу, стратегії ринкової діяльності та розподілу ресурсів у більш ніж одній 

зарубіжній країні на основі здійснення порівняльного аналізу їхньої 

привабливості» [222, с. 84]. Таким чином, першому етапу процесу 

формування транскордонного співробітництва передують міжнародні 

маркетингові дослідження, які потрібні для визначення економічних 

інтересів його суб’єктів.  

Процедура збору інформації передбачає наступну послідовність дій: 

 підбір джерел вторинної маркетингової інформації для кожного з 

суб’єктів співробітництва; 

 складання пошукових питань; 

 розробка опитувальної анкети та збір інформації; 

 обробка результатів з урахуванням культурних факторів 

міжнародного бізнес-середовища; 

 складання таблиці 3.26.  

Джерелами вторинної інформації для вивчення інтересів суб’єктів 

співробітництва можуть бути офіційні програми розвитку органів місцевої 
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влади і територіальних громад, документи професійних та громадських 

організацій тощо.  

Таблиця 3.27.  

Маркетингове забезпечення процесу формування 

транскордонного співробітництва 

Етап процесу формування ТКС Маркетингові інструменти 

1-й етап. Визначення соціально-

економічних інтересів суб’єктів 

транскордонного співробітництва та 

сфери їх розбіжності.  

Міжнародні маркетингові дослідження 

мотивацій суб’єктів транскордонного 

співробітництва 

2-й етап. Діагностика спільних проблем 

та можливостей суб’єктів 

транскордонного співробітництва.  

Аналіз факторів міжнародного бізнес-

середовища, порівняльний аналіз факторів 

3-й етап. Визначення цілей 

співробітництва. 

Використання методів експертних оцінок 

відбору цілей, методи маркетингових 

комунікацій.  

4-й етап. Оцінка загального і часткових 

потенціалів транскордонних територій 

(природно-ресурсного, інвестиційного, 

економічного, трудового, науково-

технічного). Визначення сильних і 

слабких сторін. 

Методи дослідження міжнародних ринків, 

анкетування, статистична обробка 

інформації, СВОТ-аналіз. 

5-й етап. Визначення пріоритетних 

напрямків і стратегій співробітництва. 

Методи стратегічного маркетингу, 

міжнародна сегментація і позиціонування.  

6-й етап. Вибір елементів механізму 

функціонування транскордонного 

співробітництва. 

Система маркетингової інформації, 

маркетингові комунікації, інструменти 

паблік рілейшенз. 

7-й етап. Розробка конкретних проектів 

та програм транскордонного 

співробітництва. 

Методи маркетингового планування, 

система просування. 

[Джерело: складено автором]. 

Але для глибинного вивчення інтересів даної групи суб’єктів необхідно 

збирати і первинну інформацію. Якщо мова йде про суб’єктів 

підприємницької діяльності, то єдиним достовірним джерелом інформації є 

збір первинної маркетингової інформації.  

Для збору первинної інформації важливим етапом є складання 

пошукових питань й складання опитувальної анкети. Нижче наведено 

орієнтований список пошукових питань для визначення економічних 

інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
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 Яким є ступінь зацікавленості підприємців у співпраці з 

транскордонними партнерами? 

 У чому можуть полягати причини співпраці з транскордонними 

партнерами? 

 Якою є прийнятна форма співробітництва? 

 Якими можуть бути кінцеві цілі співробітництва? 

 Якими можуть бути ризики співробітництва? 

 У чому полягають можливі бар’єри співробітництва? 

Цей перелік не може бути цілковито типовим, тому він може 

доповнюватись чи спрощуватись у залежності від наявної попередньої 

інформації. Далі для всіх пошукових питань розроблюються гіпотетичні 

варіанти відповідей на них (гіпотези), які, в свою чергу, будуть основою 

складання опитувальних анкет.  

Так, наприклад, на пошукове питання: «У чому можуть полягати 

причини співпраці з транскордонними партнерами?» в якості гіпотез можуть 

бути запропоновані наступні варіанти відповідей: 

 можливість використання природних ресурсів країн-партнерів; 

 можливість залучення іноземних інвестицій; 

 можливість використання інноваційних розробок; 

 можливість використання сучасних управлінських технологій; 

 сприяння в просуванні товарів на зарубіжні ринки тощо. 

У випадку із пошуковим питанням «Якими можуть бути кінцеві цілі 

співробітництва?» фахівці можуть запропонувати наступні варіанти гіпотез: 

 розширення долі ринку; 

 стабілізація ринкових позицій; 

 можливість уникнення наслідків світових фінансово-економічних 

криз; 

 максимізація прибутків тощо.  
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Гіпотези розробляються для всіх пошукових питань, що слугує 

методичним ланцюжком для складання анкети, за допомогою якої і буде 

збиратися первинна інформація для вивчення і усвідомлення економічних 

інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. Аналогічна робота 

проводиться для визначення економічних інтересів інших суб’єктів 

транскордонного співробітництва – місцевих органів влади, територіальних 

громад, організацій, професійних асоціацій. Звичайно, економічні інтереси 

цих суб’єктів ширше, ніж економічні інтереси суб’єктів підприємницької 

діяльності, і в значній мірі орієнтовані на реалізацію соціальних, екологічних 

інтересів тощо. При цьому, важливо виокремити економічні інтереси, 

пов’язані з розвитком транскордонної інфраструктури, підвищенням рівня 

життя населення транскордонних територій і знайти область їхнього 

співпадіння з інтересами підприємців, а також виявити ті сфери, де останні 

можуть співпрацювати з органами місцевої влади та іншими учасниками 

транскордонного співробітництва. Вся ця складна аналітична робота з 

реалізації маркетингового забезпечення першого етапу моделі формування 

транскордонного співробітництва має здійснюватися професійними 

фахівцями в галузі міжнародних маркетингових досліджень, в якості яких 

частіше за все виступають представники закладів освіти та науки. 

Маркетингове забезпечення другого етапу передбачає використання 

методики здійснення аналізу факторів міжнародного бізнес-середовища та їх 

порівняльного аналізу. Дана методика в тій чи іншій мірі розкрита в роботах 

українських вчених – Т. Циганкової [223], О. Каніщенко [224], А. Старостіної 

[225]. Для цілей аналізу факторів міжнародного бізнес-середовища найбільш 

придатною є методика, згідно з якою використовується послідовно-

табличний підхід до аналізу факторів, і яка знайшла своє практичне 

використання в ході дослідження зовнішньоекономічних зв’язків [226], 

аналізу конкурентних позицій підприємств [227] тощо. Спочатку 

складаються попередні таблиці для дослідження 6 груп факторів (політико-
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правових, економічних, демографічних, природних, науково-технічних, 

культурних) з точки зору того, виступають вони як можливості, чи як загрози 

для формування процесу транскордонного співробітництва. Пропонуємо 

наступну форму такого роду таблиць (в якості прикладу розглянемо 

політико-правові фактори міжнародного бізнес-середовища, вказуючи 

позначкою V їх статус – загроз чи можливостей) (табл. 3.31). 

Таблиця 3.28. 

Попередня таблиця політико-правових факторів 

міжнародного бізнес-середовища 

№ Фактори Загроза Можливість 
1. Наявність законодавчої бази ТКС   
 Країна А 

Країна Б 
V  

V 
2. Стабільність політичної ситуації в країні   
 Країна А 

Країна Б 
 

V 

V 

Складено автором за [142, с. 101-109]. 

Після підбору і аргументації факторів за даним алгоритмом по всіх 

шести групах необхідно здійснити експертну оцінку значущості факторів, 

для чого ми пропонуємо складати підсумкові таблиці за наступною формою 

(табл. 3.32).  

Таблиця 3.29. 

Підсумкова таблиця політико-правових факторів 

міжнародного бізнес-середовища 

№ Фактори Експертна оцінка 

фактору 

(за шкалою від 1-10) 

Можливість урахування дії 

фактору 

1. Наявність законодавчої бази ТКС 

 Країна А 

Країна Б 

Країна В 

9 

9 

6 

Основа укладання 

договорів. Необхідність 

приведення до рівня країн-

учасниць ТКС 

Складено автором за [142, с. 103-109].  
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Після експертної оцінки значущості факторів у шести підсумкових 

таблицях складається підсумкова таблиця дії факторів, на основі якої 

робляться висновки щодо можливих напрямів співробітництва за наступною 

формою (табл. 3.33). 

Даний аналіз є основою формування системи інформаційного 

забезпечення управлінням транскордонного співробітництва. Ця інформація 

має бути предметом постійного моніторингу і основою розвитку подальшого 

співробітництва. 

Таблиця 3.30. 

Зведена таблиця зважених оцінок факторів 

міжнародного бізнес-середовища 
 

№ 

 

Назва факторів 

Оцінка факторів з урахуванням їх значущості 

Країна А  Країна Б 

 

Країна В 

 

     

     

     

     

     

На основі аналітичного аналізу даних останньої таблиці формулюються 

спільні цілі транскордонного співробітництва країн-учасниць за допомогою 

методів експертної оцінки.  

В Одеській області наявні міжнародні проекти, логіка підготовки та 

реалізації яких відповідала, в багатьох компонентах, запропонованій нами 

методиці маркетингового забезпечення транскордонного співробітництва. Їх 

успішність великою мірою обумовлена виваженим та ретельним 

обґрунтуванням програм транскордонного співробітництва, які спираються 

на вірне визначення соціально-економічних інтересів суб’єктів 

транскордонного співробітництва та сфери їх розбіжності, діагностику 

спільних проблем та можливостей суб’єктів транскордонного 

співробітництва, визначення цілей співробітництва, оцінка загального і 

часткових потенціалів транскордонних територій. В якості прикладу 

наведемо наступні проекти (табл. 3.31). 
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Таблиця 3.31. 

Успішні проекти у сфері транскордонного співробітництва, реалізовані в Одеській області  

  

№ Назва 

проекту/терміни/ 

фінанси 

Програма 

транскордонного 

співробітництва  

Мета  Основні учасники в 

Одеській області  

1 Розвиток 

агропромислового 

сектору шляхом 

створення 

прикордонної  

сільськогосподарської 

мережі (MIS-ETC 1687) 

/2013-2015/ 2,5 млн 

євро [242]  

Спільна операційна 

программа «Румунія-

Україна-Молдова» 

(2007-2013) 

Підвищення продуктивності та 

конкурентоспроможності 

сільськогосподарського сектора за 

рахунок збільшення контактів 

партнерів по обидві сторони 

кордону 

Одеське обласне 

агентство реконструкції і 

розвитку 

2 Розвиток 

транскордонного 

співробітництва у сфері 

інтегрованого 

управління водними 

ресурсами в єврорегіоні 

«Нижній Дунай» 

(2007/141-164) / 2007-

2008 [243] 

Phare CBC (2007-2008) 

Комплексна система 

моніторингу екологічних 

чинників, 

біорізноманітності і 

природних ресурсів у 

трансграничному 

біосферному заповіднику 

«Дельта Дунаю» 

Румунія/Україна. 

Сприяння впровадженню 

комплексного підходу до управління 

водними ресурсами за допомогою 

організації співпраці, спільної 

роботи, координації і зв’язку між 

зацікавленими сторонами для 

досягнення стійкого розвитку і 

кращої якості життя в прикордонних 

районах України і Румунії, зокрема в 

Єврорегіоні «Нижній Дунай». 

Центр регіональних 

досліджень. 

Одеська обласна рада. 

Комунальна організація 

«Агентство 

трансграничної співпраці 

«Єврорегіон «Нижній 

Дунай». 
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Продовження табл. 3.31. 

3 Адаптація дельти 

Дунаю до кліматичних 

змін шляхом 

інтегрованого 

управління водними та 

земельними ресурсам 

/2011-2013 [244] 

Міжнародна комісія із 

захисту Дунаю, 

Європейська Комісія  

Формування основи для своєчасної 

та ґрунтовної адаптації української, 

молдавської та румунської 

територій регіону дельти Дунаю до 

кліматичних умов, що змінюються. 

Пристосування до нових 

природних умов має бути цілісним 

та систематичним та відбуватися на 

всіх рівнях, охоплюючи керівний 

апарат, місцеві бізнеси, спільноти 

та природні системи. 

Центр регіональних 

досліджень 

  

4 Чорноморська мережа 

для життєздатного 

туризму – стратегії для 

об’єднаного 

маркетингу та розвитку 

туризму в регіоні 

Чорного моря / 2007-

2013 / 654,4 тис. євро 

[245] 

Спільна операційна 

програма «Басейн 

Чорного моря» 

(2007-2013) 

Створеня сильної регіональної 

співпраці і встановлення 

співробітництва серед регіонів 

Чорного моря  

Агентство регіонального 

розвитку  

 

Складено автором за [242-245].  
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Використання окремих важливих складових методики маркетингового 

забезпечення транскордонного співробітництва можна продемонструвати на 

прикладі проекту «Чорноморська мережа для життєздатного туризму – 

стратегії для об’єднаного маркетингу та розвитку туризму в регіоні Чорного 

моря», до реалізації якого були залучені партнери з Болгарії, Грузії, Молдови 

та України.  

Проект був підготовлений у відповідності до пріоритетів та цілей 

спільної операційної програми «Басейн Чорного моря». Зокрема, мова йде 

про Пріоритет 1 – «Підтримка транскордонного партнерства, яке спрямоване 

на соціально-економічний розвиток і базується на використанні спільних 

ресурсів», та Завдання 1.2 «Створення туристичної мережі з метою 

просування спільних туристичних ініціатив та традиційних продуктів». Як 

окремий конкретний проект, що розглядається нами, так і операційна 

програма в цілому, розробляються на 7-му етапі процесу формування 

транскордонного співробітництва, представленого в табл. 3.30.  

На попередніх 6-ти етапах частково, як можна бачити із опису 

програми транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря», були 

використані, хоча і не в повному обсязі, як це має бути згідно розробленої 

нами методики, відповідні маркетингові інструменти [246]. Так, в 

обґрунтуванні цієї програми певним чином застосовується порівняльний 

аналіз факторів міжнародного бізнес-середовища (2-й етап процесу 

формування транскордонного співробітництва). З цією метою було 

проаналізовано географічні, соціально-політичні, економічні, науково-

технічні, культурні та інші фактори середовища країн, які беруть участь у 

проекті [246, с. 11-28]. Проте, суттєвим недоліком проведеного 

порівняльного аналізу є те, що його предметом були не фактори, специфічні 

саме для регіонів, прилеглих до акваторії Чорного моря, а країни в цілому, на 

що прямо вказується в тексті програми, «хоча тільки чотири з країн-

учасників розглядаються на рівні країн в цілому, статистична інформація 
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(крім територіальних і демографічних показників) для усіх країн-учасників 

була надана на загальнодержавному рівні у зв’язку із недоступністю 

інформації для регіонів-учасників програми» [246, с. 11]. Цілком очевидно, 

що таке припущення значною мірою нівелює цінність проведеного аналізу 

факторів середовища. 

Зазначимо, що здійснений надалі СВОТ-аналіз ситуації в регіонах 

акваторії Чорного моря також цілком відповідає запропонованій в роботі 

логіці маркетингового забезпечення транскордонного співробітництва (4-й 

етап) [246, с. 29]. Проте, для цього авторами програми використовувалась 

лише вторинна інформація, без залучення результатів маркетингових 

досліджень, які дозволяють зібрати актуальну первісну інформацію. 

На базі СВОТ-аналізу вже стає можливим визначити пріоритетні 

напрями і стратегії співробітництва (5-й етап). У рамках спільної операційної 

програми «Басейн Чорного моря» було запропоновано три загальні цілі, три 

вузькі цілі (пріоритети) та сім завдань. Всі вони формулюються таким чином, 

щоб за рахунок виявлених сильних сторін повною мірою використовувати 

можливості, які доступні завдяки існуючим факторам середовища, та 

нівелювати можливі загрози. Для цього призначені методи стратегічного 

маркетингу (6-й етап).  

  

Висновки до 3 розділу 

 Третій розділ дисертаційної роботи присвячено розгляду особливостей 

розвитку транскордонного економічного співробітництва Одеської області з 

регіонами країн ЄС. У розділі визначено фактори та передумови розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з регіонами країн ЄС; 

розроблено методику маркетингового управління транскордонного 

співробітництва підприємств Одеської області.  

Проведений в розділі аналіз дає змогу зробити наступні висновки: 
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1. Визначено соціально-економічні та територіальні передумови 

розвитку транскордонного співробітництва підприємств Одеської області з 

регіонами країн-членів ЄС та інших прикордонних країн. Розглянуто 

особливості становлення єврорегіону «Нижній Дунай» 

2. Визначено управлінську проблему місцевої влади в організації та 

розвитку транскордонного співробітництва в Одесі та Одеській області; ціль 

дослідження стану справ транскордонного співробітництва та напрямів його 

розвитку; сформульовано п’ять компонентів цілі дослідження; розроблено та 

апробовано анкету; визначено межі вибіркової сукупності та сфоромовано 

вибірку; проведено опитування підприємців Одеси та Одеської області. За 

допомогою методів математичної статистики з використанням програми 

SPSS15 здійснено перевірку 39 дослідницьких гіпотез, з яких 8 належать до 

1-го компоненту цілі, 13 – до 2-го, 8 – до 3-го, 4 – до 4-го, 4 – до 5-го, та 6 – 

до 6-го.  

3. Визначено проблеми з веденням їхнього бізнесу в сучасних ринкових 

умовах та можливість їх вирішення шляхом розвитку транскордонного 

співробітництва; встановлено ступінь розвитку ділових зв’язків підприємців 

із закордонними партнерами та їх найбільш ефективні види; з’ясовано 

найбільш привабливі та ефективні форми виробничої та науково-

технологічної співпраці підприємців із закордонними партнерами.  

4. Встановлені основні напрями розвитку транскордонного 

співробітництва в Україні, які спрямовані на удосконалення та розвиток 

інструментів забезпечення дії механізму транскордонного співробітництва 

(до складу яких входять інституційно-організаційні, маркетингові, кадрові, 

фінансові, проектні інструменти та інструменти ризик-менеджменту) на базі 

аналізу практики функціонування різноманітних проектів транскордонного 

співробітництва в Україні та за кордоном. 

5. На основі обробки результатів анкетування підприємців Одеської 

області визначено існуючі бар’єри та перешкоди для розвитку 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


188 

1
8
8
 

 

транскордонного співробітництва. Зокрема, було з’ясовано перешкоди в 

розробці спільних з іноземними партнерами проектів інноваційно-

технологічного розвитку; бар’єри на шляху розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи; зацікавленість та роль 

місцевих органів влади в розвитку транскордонного співробітництва 

Одеської області з країнами Європи. 

6. У рамках методики маркетингового управління транскордонного 

співробітництва підприємств Одеської області розроблено модель 

формування процесу транскордонного співробітництва, функціонування якої 

передбачає дотримання суворої логіки. До етапів моделі формування 

транскордонного співробітництва належать наступні: визначення соціально-

економічних інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва та сфери їх 

розбіжності; діагностика спільних проблем та можливостей суб’єктів 

транскордонного співробітництва; визначення цілей співробітництва; оцінка 

загального і часткових потенціалів транскордонних територій (природно-

ресурсного, інвестиційного, економічного, трудового, науково-технічного), 

визначення сильних і слабких сторін; визначення пріоритетних напрямків і 

стратегій співробітництва; вибір елементів механізму функціонування 

транскордонного співробітництва; розробка конкретних проектів та програм 

транскордонного співробітництва. Розглянуто етапи та особливості 

маркетингового забезпечення процесу формування транскордонного 

співробітництва. 

Основні ідеї розділу висвітлені в авторських роботах [230, 233]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації визначено теоретичні засади аналізу сучасних концепцій 

міжнародного транскордонного економічного співробітництва, розглянуто 

процеси формування транскордонного співробітництва в умовах економічної 

асоціації з ЄС, досліджено особливості розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з регіонами країн ЄС.  

Проведений аналіз дає змогу зробити наступні висновки.  

1. Теоретичні підходи до аналізу сутності транскордонного 

економічного співробітництва між країнами базуються на основі теорії 

транскордонного співробітництва, яка являє собою міждисциплінарний, 

комплексний підхід на основі теорій просторової економіки і регіональної 

економіки, мережевої економіки, теорії партнерських відносин, регіоналізму, 

геоекономіки, міжнародних економічних відносин та інших. Дослідження 

діалектично взаємозалежних процесів глобалізації та регіоналізації, 

проведене на основі аналізу національних економічних інтересів та 

економічних інтересів суб’єктів міжнародного бізнесу, дозволило визначити 

об’єктивні чинники виникнення та розвитку міжнародного транскордонного 

економічного співробітництва, за допомогою якого зменшується 

конфліктність зазначених груп інтересів.  

2. Дослідження категорії «транскордонне співробітництво країн» 

здійснювалось на основі методологічних принципів економічної науки. Це 

дало можливість визначити міжнародне транскордонне співробітництво – 

процес формування міжнародних регіональних відносин між суб’єктами 

(місцеві і регіональні органи влади, територіальні общини, громадські 

організації, підприємці) двох або більше країн, що мають спільні кордони, з 

приводу розробки спільних стратегій, пріоритетних напрямів і програм 

розвитку територій на основі оцінки їх загального потенціалу, виявлення 

сильних і слабких сторін, визначення синергетичного ефекту від їх 
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використання, виявлення ризиків з метою реалізації соціально-економічних 

інтересів всіх учасників співробітництва, оформлених відповідними угодами, 

що не суперечать чинним законодавствам країн. 

3. Цілі та форми міжнародного транскордонного співробітництва є 

залежними від проблем, які країни вирішують за його допомогою. Основні 

завдання, які можна вирішити на основі використання тих чи інших форм 

міжнародного транскордонного співробітництва, можна класифікувати за 

показниками, що характеризують фактори міжнародного бізнес-середовища 

– правові, економічні, демографічні, природні, науково-технічні, 

соціокультурні. Розглянуті форми транскордонного співробітництва 

класифіковані за критеріями зрілості його організаційних форм. До 

найрозвинутіших структур належать єврорегіони, виробничі, фінансові, 

інноваційні кластери, приватно-публічне партнерство. 

4. Суб’єкти транскордонного співробітництва є носіями різних 

інтересів. Виявлення розбіжностей в інтересах суб’єктів ТКС дозволяє 

розробити механізм їх узгодження та реалізації. Виділені наступні 

класифікаційні критерії суб’єктів транскордонного співробітництва: за 

ступенем залученості до процесу; за сферою діяльності; за характером 

соціально-економічних інтересів; за критерієм – резидент – нерезидент. 

5. Узагальнення існуючих в літературі підходів до економічного 

механізму ТКС дозволило визначити його як сукупність ресурсів 

економічного процесу і способів їх поєднання. Запропоновано авторське 

визначення механізму функціонування транскордонного співробітництва, де 

ресурсами та зв’язками між ними виступають сукупність взаємопов’язаних і 

взаємозалежних елементів, а саме – правові основи, принципи, форми та 

інструменти, за допомогою яких досягаються кінцеві цілі суб’єктів даного 

процесу. До елементів механізму транскордонного співробітництва належать 

наступні: національні правові системи і національне законодавство; 

міжнародна нормативно-правова база транскордонного співробітництва; 
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міждержавні угоди про транскордонне співробітництво на регіональному і 

місцевому рівнях; угоди, договори та статути про основні принципи 

транскордонного співробітництва; принципи транскордонного 

співробітництва; форми транскордонного співробітництва: інструменти та 

органи транскордонного співробітництва; конкретні проекти та програми 

співробітництва для реалізації спільних цілей. Визначено еволюцію етапів 

становлення механізму транскордонного співробітництва за наступними 

критеріями: рівень фактичного розвитку соціально-економічних відносин 

між суміжними територіями та розвиток нормативно-законодавчої бази 

транскордонного співробітництва в Європі.  

6. Транскордонне співробітництво будується на принципах, які є 

основою узгодження соціально-економічних інтересів суб’єктів даного 

процесу, а саме: місцевого самоврядування (демократії та демократизації 

влади); взаємозацікавленості сторін; субсидіарності; ситуативності; 

економічності; інформаційної забезпеченості та прозорості; довготривалості. 

Досліджені існуючі на даний час різноманітні форми транскордонного 

співробітництва, зокрема: прямі контакти суб’єктів транскордонного 

співробітництва; промислові зони; єврорегіони; транскордонні кластери 

(виробничі, інноваційні); транскордонне приватно-державне партнерство.  

7. Особливості розвитку транскордонного економічного 

співробітництва України в умовах реалізації Угоди про асоціацію, визначені 

на основі аналізу політико-правового середовища формування і розвитку 

ТКС України з країнами-членами ЄС, свідчать про те, що його стан на 

сьогодні є незадовільним і потребує суттєвого реформування для подолання 

існуючих недоліків. Досліджено фактичний стан дотримання в Україні 

основних принципів механізму функціонування транскордонного 

співробітництва, зокрема: місцевого самоврядування, взаємозацікавленості 

сторін, субсидіарності, ситуативності, економічності, інформаційної 

забезпеченості та прозорості, довготривалості. Показано, що, хоча більшість 
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цих принципів знайшла відображення в численних нормативно-правових 

документах і проектах програм, але на сьогодні вони мають декларативний 

характер, не забезпечені дієвими інструментами реалізації (інституційними, 

фінансовими, кадровими), і тому не можуть слугувати основою для 

ефективної реалізації похідних принципів – автономності, стійкості, 

демократичності та децентралізації. Охарактеризовано динаміку становлення 

та сучасне становище основних форм транскордонного співробітництва, до 

яких належать прямі контакти його суб’єктів, єврорегіони, промислові зони, 

транскордонні кластери (виробничі, інноваційні), транскордонні технологічні 

парки, транскордонні партнерства. Особливу увагу приділено формуванню 

системи єврорегіонів України європейського рівня як складової ефективно 

діючої системи міжрегіонального співробітництва України та Європейського 

Союзу, а також необхідності започаткування нових форм транскордонного 

співробітництва – європейські угруповання територіального співробітництва 

(ЄУТС) та об’єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС). 

8. На досягнення цілей проектів транскордонного співробітництва в 

Європі, що реалізуються в рамках політики досягнення згуртованості, 

впливають ризики та ризикові тенденції. Показано, що управління ризиками 

проектів в основному відбувається за допомогою проведення триетапної 

процедури їх оцінки, яка певним чином відповідає проектному циклу. 

Визначені сфери формування ризикованих тенденцій і ризиків, які впливають 

на транскордонне співробітництво. Досліджені ризики проектів 

транскордонного співробітництва України з сусідніми країнами, між 

країнами ЄС. Визначена доцільність використання стандарту ISO 31000 

«Загальні настанови щодо принципів та втілення ризик-менеджменту» для 

управління ризиками транскордонного співробітництва. 

9. На прикладі Одеської області розглянуто чинники розвитку 

транскордонного співробітництва з регіонами країн ЄС. Для дослідження 

стану справ транскордонного співробітництва та напрямів його розвитку 
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проведено опитування підприємців Одеської області. За допомогою методів 

математичної статистики з використанням програми SPSS15 здійснено 

перевірку 39 дослідницьких гіпотез. На підставі результатів дослідження 

визначено проблеми з веденням їх бізнесу в сучасних ринкових умовах та 

можливість їх вирішення шляхом розвитку транскордонного 

співробітництва; встановлено ступінь розвитку ділових зв’язків підприємців 

із закордонними партнерами та їх найбільш ефективні види, а саме 

виробнича та науково-технічна кооперація. З’ясовано, що спільні 

інноваційно-інвестиційні проекти та створення інноваційних кластерів є 

найбільш привабливими та ефективними формами виробничої та науково-

технологічної співпраці підприємців із закордонними партнерами.  

10. Модель формування транскордонного співробітництва передбачає 

дотримання суворої логіки. До етапів моделі формування транскордонного 

співробітництва належать наступні: визначення соціально-економічних 

інтересів суб’єктів транскордонного співробітництва та сфери їх розбіжності; 

діагностика спільних проблем та можливостей суб’єктів транскордонного 

співробітництва; визначення цілей співробітництва; оцінка загального і 

часткових потенціалів транскордонних територій (природно-ресурсного, 

інвестиційного, економічного, трудового, науково-технічного), визначення 

сильних і слабких сторін; визначення пріоритетних напрямів і стратегій 

співробітництва; вибір елементів механізму функціонування 

транскордонного співробітництва; розробка конкретних проектів та програм 

транскордонного співробітництва. Розглянуті етапи та особливості 

маркетингового забезпечення процесу формування транскордонного 

співробітництва. 

11. Напрями розвитку транскордонного співробітництва в Україні 

мають бути спрямовані на удосконалення та розвиток інструментів 

забезпечення дії механізму ТКС (до складу яких входять інституційно-

організаційні, маркетингові, кадрові, фінансові, проектні інструменти та 
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інструменти ризик-менеджменту) на базі аналізу практики функціонування 

різноманітних проектів транскордонного співробітництва в Україні та за 

кордоном. На основі обробки результатів анкетування підприємців Одеської 

області були з’ясовані перешкоди в розробці спільних з іноземними 

партнерами проектів інноваційно-технологічного розвитку, серед яких слід 

зазначити відсутність державної підтримки та фінансових ресурсів; бар’єри 

на шляху розвитку транскордонного співробітництва Одеської області з 

країнами Європи. Підприємці, які приймали участь в анкетуванні, визнали 

високу зацікавленість та роль місцевих органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з країнами Європи. 

12. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом дозволяє сформулювати новий формат відносин, що сприятиме 

розвитку транскордонного співробітництва. Посилення стратегічного 

напряму на економічну інтеграцію забезпечить зміцнення транскордонних 

зв’язків, що дозволить зменшити негативні наслідки процесів глобалізації та 

забезпечити стабільність національної економіки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1  

Аналіз поняття «транскордонне співробітництво» 

 Автор Суть поняття Зміст поняття Кінцевий результат 

1. Закон України «Про 

транскордонне 

співробітництво» [10] 

Спільні дії, спрямовані 

на 

«…встановлення і поглиблення 

економічних, соціальних, 

науково-технічних, екологічних, 

культурних та інших відносин 

між територіальними 

громадами, їх 

представницькими органами, 

місцевими органами виконавчої 

влади  України та 

територіальними громадами, 

відповідними органами влади 

інших держав у межах 

компетенції, визначеної їх 

національним законодавством»  

Немає 

2 Журба І. Є., 

Русак Д. М. [11] 

Два суміжні 

прикордонні регіони 

співпрацюють у процесі 

розробки планів та 

вибору пріоритетів 

розвитку, а не працюють  

Складові сучасних економічних 

процесів транскордонного 

співробітництва країн Східної 

Європи: коопетиція, економічна 

інтеграція, дифузійно-втягуюча 

інтеграція 

Оптимум Парето в 

транскордонній 

системі, економічна 

рівновага в 

транскордонній 

системі 
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окремо, а потім 

узгоджують плани 

розвитку за окремими 

заходами 

Продовження табл. А.1 

3. Європейська рамкова 

конвенція про 

транскордонне 

співробітництво  

територіальними общинами 

або властями (прийнята в 

1980 році країнами-

членами Ради Європи) [12]  

 

спільні дії, спрямовані 

на  

«посилення та поглиблення 

добросусідських відносин між 

територіальними общинами або 

властями, які знаходяться під 

юрисдикцією двох або декількох 

Договірних Сторін, та на 

укладення з цією метою будь-

яких угод або досягнення 

домовленостей» 

Немає 

 

4. Гарагонич В. В. [13]  підвищення соціально-

економічного розвитку 

регіонів, сприяння 

співробітництву 

прикордонних регіонів 

по обидва боки кордону 

і зменшення, нівеляція 

бар’єрного характеру 

кордонів 

розширення повноважень як 

самих регіонів, сприяння 

децентралізації, реалізації 

принципу субсидіарності 

 

5. Ізотов Д. А., Юн С. Е. [14] 

 

Загальні дії, що 

направлені на 

встановлення і 

посилення співпраці між 

країнами 

Встановлення і поглиблення 

двосторонніх або 

багатосторонніх взаємин між 

територіально-адмін. одиницями 

двох і більше країн 

Немає 
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    Продовження табл. А.1 

6. Снежанова Л. Н. [15]  Дії, направлені на 

допомогу у вирішенні 

окремих питань   

міждержавних відносин, в тому 

числі такі, за якими важко або 

поки неможливо приймати 

рішення на більш високому 

рівні 

Зміцнювати 

історично 

сформовані зв’язки 

 

7. Виконавчий комітет 

СНД [16]  

це стійка система 

взаємозв’язків,що 

розвиваються 

між прикордонними державами, 

що заснована на єдиних 

принципах і розвивається в 

рамках узгоджених стратегій у 

відповідності з міжнародними 

угодами у сфері прикордонного 

співробітництва держав    

Немає 

8. Мікула Н. А., 

Толкованов В. В. [17] 

 

дво-, три-, або 

багатостороннє 

співробітництво 

 

 

 

між місцевими та регіональними 

органами влади 

(напівгромадські і приватні 

суб’єкти також можуть бути 

включені у цей контекст), що 

здійснюється у географічно 

суміжних територіях. Це 

стосується і територій, 

відокремлених морем 

Немає 

9. Петренко З. О., [18]   

Бєлєнький П., 

Мікула Н. [19] 

 

 

 

специфічна підсистема 

міжнародних 

економічних відносин, 

що  

виступає контрагентом окремих 

форм інтернаціональної 

взаємодії, які виділяються на 

основі локального підходу до їх 

здійснення, наявності ряду 

спільних елементів управління  

Немає 
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на місцевому рівні та загальних 

цільових функцій   

Продовження табл. А.1 

10. Стеченко Д. М. [20] території інтенсивного 

співробітництва у всіх 

сферах життя    

 

Немає Немає 

11. Міжнародне 

міжрегіональне, 

транскордонне 

співробітництво. 

Сайт Тернопільської 

обласної державної 

адміністрації [21] 

підтримка, розвиток 

безпосередніх стосунків  

між сусідніми країнами та 

поглиблення взаєморозуміння 

між їхніми громадянами 

Немає 

12. Дж. Андерсон 

(James Anderson) [22] 

Економічне 

співробітництво зі 

специфічною 

інституційною 

структурою, 

менеджментом та 

культурним обміном  

Немає Немає 

13. Ронджинг Гуо 

(Rongxing Guo) [23]  

Форма міжнародного 

співробітництва, яка 

здійснюється на 

двосторонній або 

тристоронній основі між 

країнами, які мають 

спільні кордони. 

у розробці, впроваджені та 

сприянні приєднання до 

міжнародно визнаних стандартів 

і послідовного регулювання, 

нагляду і правозастосування  

З метою захисту 

інвесторів, підтримки 

справедливого, 

ефективного та 

прозорого ринку, і 

спрямоване на 

зменшення  
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Продовження табл. А.1 

системних ризиків   

14. Ясміна Кложенік 

(Jasmina Klojenik) [24]  

Більш-менш 

інституціоналізована 

співпраця між 

суб’єктами    

Спрямоване на координацію і 

вироблення загальної політики, 

дій та досягнення синергії у 

розвитку зусиль кожної області, 

розділеної кордоном  

Немає 

15. Ротар Н. [25] Найбільш поширена 

специфічна форма 

міжнародної діяльності 

регіонів 

Немає Немає 

16. Засадко В. 3. [26],  

Нікіфоров П. О. [27], 

Галазюк Н. М. [28], 

Морозова Т. В. [29],   

Велінська В. О. [30]  

Напрям міжнародної 

інтеграції  

Який передбачає планування, 

розробку і реалізацію проектів 

між адміністраціями, 

громадськими об’єднаннями і 

комерційними структурами 

прикордонних територій країн-

сусідів 

Немає  

17 Галайда О. [31]   Форма господарської 

інтеграції  

За допомогою інтенсифікації 

зв’язків прикордонних регіонів, 

що сприяє вільному 

переміщенню товарів, послуг, 

капіталу та людей 

Немає 

18. European glossary of 

European Commission. 

Cross-border co-operation 

[32] 

Співробітництво, 

спрямоване на 

стимулювання 

конвергенції за рахунок 

інтеграції і, таким  
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чином, для запобігання 

створення менш 

економічних 

периферійних зон 

Продовження табл. А.1 

19. Боянецька М. І. [33] Спосіб розвитку 

контактів між 

прилеглими територіями 

сусідніх країн, форма та 

засіб пожвавлення 

загальноєвропейських 

інтеграційних тенденцій  

Немає Немає 

20. Панов А. В. [34] 

 

Важливий напрям 

європейської інтеграції, 

що здійснюється на 

регіональному рівні 

Немає Немає 

21. Маркус Перкман 

(Perkmann Markus) [35]  

Політика керованої 

інтеграції здійснення 

кооперативних відносин 

між державними та 

іншими органами, які 

мають певні інтереси 

Немає Немає 

22. Шамраєва В. М. [36]  

 

 

 

 

 

Процес прискорення 

процесів вирівнювання 

якості життя населення 

прикордонних територій 

щонайменше до 

середньоєвропейського  

Досягнення вільного руху 

товарів, людей і капіталів через 

кордон 

До повної 

інтегрованості 

простору 
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 Продовження табл. А.1 

23. Студенніков І. [37] Місце транскордонного 

співробітництва в 

регіональному/територі-

альному 

розвитку визначається 

його  

здатністю до мобілізації та 

ефективного використання 

існуючого потенціалу 

прикордонних регіонів і 

територій двох або більше країн, 

що межують 

З метою розв’язання 

спільних проблем та 

вирішення завдань 

просторового 

розвитку в межах 

транскордонних 

територій  

24. Павліха Н. [38] Є однією з умов 

забезпечення сталого 

просторового розвитку 

регіонів країни 

шляхом мобілізації та 

ефективного використання 

існуючого просторового 

потенціалу прикордонних 

регіонів, поєднанням їх 

потенційних можливостей і 

ресурсів на основі 

добросусідських відносин   

Немає 

25. Комітет з питань 

європейської інтеграції  

Верховної Ради України 

[39]  

Це здатність до 

мобілізації та 

ефективного 

використання існуючого 

потенціалу 

прикордонних регіонів і 

територій, а також до 

оптимального поєднання 

можливостей та ресурсів 

прикордонних регіонів і 

територій двох або 

більше країн, що  

немає З метою розв’язання 

спільних проблем та 

вирішення завдань 

просторового 

розвитку в межах 

транскордонних 

регіонів 
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межують  

Продовження табл. А.1 

26. С. Герферт (S.Gerfert) [40] Форма міжнародної 

кооперації на дво- або 

багатосторонній основі 

між країнами чи 

регіонами, що мають чи 

не мають означених 

кордонів  

Немає Для одержання вигід 

чи досягнення 

спільних цілей 

27. Шевченко-Перепьолкіна 

Р. І. [41], 

Мікула Н. [42] 

…різного роду контакти 

(зв’язки) людей, які за 

певних обставин   

зумовлюють появу спільної 

діяльності 

Немає 

28. Бєлєнький П. [43] …специфічна сфера 

реалізації міжнародних 

відносин на 

регіональному рівні,  

яка відрізняється необхідністю і 

можливістю активного їх 

використання, наявністю 

спільного кордону, потребою   

Спільного вирішення 

проблем екологічної 

безпеки, більш 

ширшого  взаємного 

спілкування 

населення сусідніх 

держав та значно 

вищим 

навантаженням на 

соціально-

економічну 

структуру 

29. Герасимчук В. Г., 

Шилік Л. В. [44]   

 

Є формою міжнародних 

відносин, які 

 

Немає 

 

Поглиблюють 

соціально-технічні, 

науково-

технологічні,  
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Продовження табл. А.1 

культурно-освітні 

зв’язки між сусідніми  

країнами 

30. Внукова Н. Н. [45] Особлива сфера 

міжнародної діяльності 

Сукупність заходів, що 

здійснюється на регіональному 

рівні у сферах 

зовнішньоекономічної, 

політичної, екологічної, 

культурно-освітньої та інших  

видах діяльності 

 

Спільне 

використання 

природних ресурсів і, 

відповідно, загальне 

вирішення проблем 

екологічної безпеки, 

більш широке 

взаємне спілкування 

населення сусідніх 

держав  

31. Й. Блаттер (J. Blatter) [46] Аналітична модель  Заснована на раціональному 

підході до публічної політики  

Орієнтована на 

інтереси залучення 

субрегіонів і 

інститутів співпраці в 

прикордонних 

регіонах 

32. Шолох Ю. М. [47], 

Кифяк В. [48] 

Комплексний розвиток 

прикордонних регіонів 

шляхом розширення 

торговельно-економічних, 

коопераційно-виробничих, 

науково-технічних зв’язків 

прикордонних адміністративно-

територіальних регіонів, 

реалізація спільних програм 

щодо охорони довкілля,  

Немає 
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запобігання природним та 

техногенним катастрофам, 

розбудови прикордонної 

інфраструктури та поглиблення 

контактів у гуманітарній сфері 

на міжрегіональному рівні  

Продовження табл. А.1 

33. Никитенко П., 

Вертинська Т. [49]   

Узгоджений комплекс 

заходів 

адміністративного, 

технічного, правового та 

економічного характеру 

щодо  

розвитку співробітництва 

прикордонних територіальних 

співтовариств суміжних країн 

Для вирішення 

спільних проблем у 

сферах економіки, 

екології та культури 

в межах повноважень 

регіональних або 

місцевих властей, а 

також національних 

структур, що 

здійснюють владні 

повноваження на 

місцевому рівні у 

відповідності з 

внутрішнім 

законодавством 

 

[Складено автором] 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

 

Проекти транскордонного співробітництва програми «Чорне море» в рамках Європейського інструменту 

сусідства і партнерства (2007 – 2013 рр.) 

 

 

№ 

 

Напрями проектів 

Характеристики проектів 

Кількість 

проектів 

Кількість 

партнерів 

Бюджет 

(тис. євро) 

Капітало-

ємність 1 

проекту 

(5/3, 

тис. євро)  

Ресурсо-

озброє-

ність 1 

партнера 

(5/4, 

тис. євро) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сільське господарство, рибальство і лісове господарство 2 9 1022,8 511,40 113,64 

2 Зміна клімату і біорізноманіття  2 8 1108,7 554,4 138,6 

3 Створення і розвиток кластерів та економічне 

співробітництво  

8 41 3955,0 494,4 96,5 

4 Раціональне використання прибережних зон і морського 

середовища  

2 9 2333,3 1166,65 259,26 

5 Інтеграція спільноти і спільна ідентичність  2 9 488 244,00 54,22 

6 Культурна спадщина і мистецтво  12 67 7599 633,25 113,42 

7 Освіта та навчання 6 31 2152,5 358,75 69,44 

8 Енергоефективність  2 14 1072,3 536,15 76,59 

9 «Зелені» технології  1 5 397 397,00 79,40 

10 Інформаційно-комунікаційні технології і «цифрове 

суспільство» 

1 5 331 331,00 66,20 
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Продовження табл. Б.1  

11 Поліпшення транспортних зв’язків 1 8 619,7 619,70 77,46 

12 Інноваційний потенціал та підвищення обізнаності 1 5 745,2 745,20 149,04 

13 Інституційна співпраця та мережі співпраці 18 102 9913,1 550,73 97,19 

14 Передача знань і технології 11 50 5798,6 527,15 115,97 

15 Логістика і перевезення вантажів 1 4 532,8 532,80 133,20 

16 Управління природними і техногенними загрозами, 

управління ризиками 

4 24 3164,6 791,15 131,86 

17 Регіональне планування і розвиток 1 4 262,5 262,50 65,63 

18 Відновлювальна енергетика 1 5 277,6 277,60 55,52 

19 Розвиток сільських та периферійних місцевостей 1 5 607,1 607,10 121,42 

20 Наукове співробітництво 3 16 2136,3 712,10 133,52 

21 Малий і середній бізнес, підприємництво 6 37 3315,8 552,63 89,62 

22 Стале управління природними ресурсами 16 89 10574 660,86 118,81 

23 Туризм 11 72 8837,6 803,42 122,74 

24 Міський розвиток 1 4 262,5 262,50 65,63 

25 Відходи і забруднення навколишнього середовища 9 55 5342,9 593,66 97,14 

26 Водокористування 2 16 1086,8 543,40 67,93 

27 Водні шляхи, озера і річки 1 6 650 650,00 108,33 
 

Складено автором за [71]  
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Додаток В 

Таблиця В.1  

Еволюція підходів до суті, форм та напрямків розвитку транскордонного співробітництва в Європі 

№ Документ Дата і місце 

прийняття 

Суть Зміст 

 

1 Європейська рамкова 

конвенція про прикордонне 

співробітництво 

територіальних спільнот і 

влади [12]  

21 травня 1980 р., 

Мадрид 

Механізм зближення 

регіонів на основі 

типових і рамкових угод 

щодо ТКС в економічній і 

соціальній сферах. 

Визначення суті ТКС та правове 

закріплення даного поняття. 

Визначення поняття «територіальні 

общини або власті». 

Розробка типових і рамкових угод, 

статутів та договорів. 

Визначення порядку усунення 

юридичних, адміністративних, 

технічних труднощів шляхом 

консультацій. 

Порядок надання інформації. 

2 Європейська Хартія 

місцевого 

самоврядування [128] 

 

 

15 жовтня 1985 р., 

Страсбург 

Суть та правові основи 

місцевого 

самоврядування. 

Місце місцевого самоврядування в 

реалізації принципу демократії та 

демократизації влади. 

Визначення місцевого самоврядування. 

Сфери компетенції, умови діяльності, 

адміністративний контроль, джерела 

фінансування правовий захист, 

обов’язки органів місцевого 

самоврядування.  
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    Продовження табл. В.1 

3 Декларація про 

транскордонне 

співробітництво в Європі з 

нагоди 40-річчя Ради 

Європи [129] 

6 жовтня 1989 р., 

Страсбург  

Задекларовано 

прогресивні зміни у 

відносинах між 

європейськими країнами. 

Визначені основні сфери 

транскордонного співробітництва та 

проблеми, на вирішення яких воно 

спрямовано. Необхідність 

транскордонного співробітництва для 

досягнення здорового, чесного та 

збалансованого зростання. Закріплено 

поняття «єврорегіон». 

4 Додатковий протокол до 

Європейської рамкової 

конвенції про 

транскордонне 

співробітництво  між 

територіальними общинами 

або властями [130] 

9 листопада 

1995 р., Страсбург  

Урахування положень 

Європейської хартії 

місцевого 

самоврядування і реалій 

розвитку 

транскордонного 

співробітництва в Європі. 

Механізм створення органів 

транскордонного співробітництва. 

Статус органів ТКС. 

Регулювання діяльності органів ТКС. 

Фінансування органів ТКС. 

Права і обов’язки органів ТКС.  

5 Угода «Про транскордонне 

співробітництво між 

регіональними суб‘єктами 

та органами місцевого 

самоврядування» [131] 

23 січня 1996 р., 

Карлсруе 

Деталізація форм та 

напрямів 

багатостороннього ТКС 

згідно положень 

Мадридської угоди.  

Викладені конкретні форми та напрями 

ТКС між чотирма країнами: Францією, 

Німеччиною, Швейцарією та 

Люксембургом. 

6 Декларація Асамблеї 

європейських регіонів 

щодо регіоналізму в Європі 

[132] 

 

 

 

4 грудня 1996 р., 

Базель. 

Норми та стандарти щодо 

розвитку європейських 

регіонів. 

Визначення поняття «регіон», його 

керівних органів, їх повноважень, 

джерел фінансування, взаємодії 

регіонів і держави. 
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    Продовження табл. В.1 

7 Європейська хартія 

регіонального 

самоврядування 

(проект) [133] 

5 червня 1997 р., 

Страсбург 

Пропозиції для керівних 

органів ЄС щодо 

напрямів розвитку 

регіонального 

самоврядування. 

Визначені засади, принципи, форми та 

напрями розвитку регіонального 

самоврядування.  

8 Протокол № 169, другий 

протокол до Європейської 

рамкової конвенції про 

транскордонне 

співробітництво між 

територіальними общинами 

або властями [134] 

5 травня 1998 р., 

Страсбург 

Поширення принципу 

ТКС на міжтериторіальну 

та міжрегіональну 

співпрацю країн, які не 

мають спільних кордонів. 

Визначення суті поняття 

«міжтериторіальне співробітництво». 

9 Європейська перспектива 

просторового розвитку (До 

збалансованого та сталого 

розвитку територій 

ЄС) [135] 

 

 

10-11 травня 

1999 р., Потсдам 

Стратегії, програми і 

плани розвитку територій 

країн Європи; зміна 

галузевого підходу до 

прогнозування 

економічних процесів на 

території. 

Координація діяльності управлінських 

структур ЄС, національних урядів, 

регіональної влади, місцевого 

самоврядування. 

10 Протокол № 3 до 

Європейської рамкової 

конвенції про 

транскордонне 

співробітництво між 

територіальними общинами 

або властями стосовно 

об’єднань  

16 листопада 

2009 р., Утрехт  

Умови створення,  

функціонування та 

порядок членства органів 

ТКС у формі об’єднань 

єврорегіонального 

співробітництва. 

Розвиток форм органів ТКС, які 

допомагають запобіганню труднощів, 

пов’язаних з розбіжностями в 

національних законодавствах. 
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єврорегіонального 

співробітництва 

(ОЄС) [136] 

Продовження табл. В.1 

11 Угода про Асоціацію між 

Україною та Європейським 

Союзом [137] 

Політична частина 

(21 березня 2014 р., 

Брюссель) 

Економічна та інші 

частини Угоди 

(27 червня 2014 р., 

Брюссель)   

Формулювання якісно 

нового формату відносин 

між Україною та ЄС на 

принципах 

«політичної асоціації та 

економічної інтеграції», 

виступає стратегічним 

орієнтиром системних 

соціально-економічних 

реформ в Україні.  

Підтримка та розвиток всіх форм та 

напрямів транскордонного 

співробітництва України з ЄС. В Угоді 

транскордонне співробітництво 

розглядається як у цілому, так і в 

окремих галузях – транспорт, 

енергетика, освіта, туризм та охорона 

здоров’я, а також модернізація 

транскордонних служб із надзвичайних 

ситуацій 

 

[Складено за 12, 128-137] 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Правові визначення понять, що характеризують транскордонне співробітництво країн в європейських 

нормативних і правових документах 

 

№ Визначення поняття Суть та зміст поняття Переваги та обмеження  

1. «Транскордонне співробітництво» означає 

будь-які спільні дії, спрямовані на посилення 

та поглиблення добросусідських відносин між 

територіальними общинами або властями, які 

знаходяться під юрисдикцією двох або 

декількох Договірних Сторін та на укладення 

з цією метою будь-яких необхідних угод або 

досягнення домовленостей. (Стаття 2, 

Європейська рамкова конвенція про 

транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями)  

 

У даному визначенні 

розкрита суть ТКС – «спільні 

дії»; зазначені правові 

суб’єкти відносин та їх 

кількість (два і більше) – 

«територіальні общини або 

власті»; правова форма 

відносин – «угоди або 

домовленості»; а також мета 

співробітництва – 

«посилення та поглиблення 

добросусідських відносин»   

Не визначено місце ТКС в 

системі міжнародного 

співробітництва; не розкриті всі 

суб’єкти даної системи 

взаємовідносин; відсутній 

механізм функціонування 

системи ТКС; спрощене 

трактування цілей 

співробітництва   

2. «Територіальні общини або власті» означає 

общини, власті або органи, які здійснюють 

місцеві і регіональні функції та визнаються як 

такі внутрішнім законодавством кожної 

держави. (Стаття 2, Європейська рамкова 

конвенція про транскордонне співробітництво 

між територіальними общинами або властями) 

 

Акцент на юридичну 

уповноваженість у виконанні 

функцій  

З аналізу вилучена ціла система 

відносин між суб’єктами ТКС 

3. «Міжтериторіальне співробітництво» означає  Практично дане визначення  Вимагає з’ясування  
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будь-яку спільну діяльність, спрямовану на 

започаткування відносин між територіальними 

общинами або властями двох або більше 

Договірних Сторін, крім відносин 

транскордонного співробітництва між 

сусідніми властями, включаючи укладання 

угод про співробітництво з територіальними 

общинами або властями інших 

держав. (Стаття 1, Протокол 2 До 

Європейської рамкової конвенції про 

транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями), 

1998 р.  
 

 

дублює визначення суті ТКС 

і переносить принципи і 

порядок його 

функціонування на 

міжтериторіальне 

співробітництво з 

зазначенням того, що воно 

розповсюджується не лише 

на суміжні  території сусідніх 

держав 

Продовження табл. Г.1 

співвідношення понять 

міжтериторіальне, 

міжрегіональне, транскордонне 

та прикордонне співробітництво 

4. Місцеве самоврядування – це право і реальна 

здатність органів місцевого самоврядування 

регламентувати значну частину  державних 

справ і управляти ними в рамках закону, під 

свою відповідальність і в інтересах місцевого 

населення. (Стаття 3, Європейська хартія 

місцевого самоврядування), 1985 р. 

 

Зазначено місце місцевого 

самоврядування в реалізації 

принципу демократизації 

влади та її цілі 

Не розкрито механізм реалізації 

та сфери діяльності  

5. Орган транскордонного співробітництва може 

мати правосуб’єктність або ні, і виконує 

завдання, покладені на нього територіальними 

общинами або властями, відповідно до  цілей  

Означений правовий статус 

органів ТКС 

Не дозволяє запобігти 

труднощам, пов’язаним з 

неузгодженістю національних 

законодавств країн 
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та у спосіб, передбачений національним 

законодавством, яке регулює його діяльність. 

(Додатковий протокол до Європейської 

рамкової конвенції про транскордонне 

співробітництво між територіальними 

общинами та властями), 1995 р.  

Продовження табл. Г.1 

6. «Об’єднання єврорегіонального 

співробітництва» – форма органу ТКС, метою 

ОЄС є заохочення, підтримка та розвиток в 

інтересах населення транскордонного та 

міжтериторіального співробітництва між його 

членами у сферах спільної компетенції та 

відповідно до повноважень, установлених 

згідно з національним законодавством 

відповідних держав. (Протокол 3 до 

Європейської рамкової конвенції про 

транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями 

стосовно об’єднань єврорегіонального 

співробітництва), 2012 р. 

ОЄС є юридичною формою 

органу ТКС, має найширшу 

правоздатність, право на 

власний бюджет, на 

укладання контрактів, 

наймання персоналу, 

придбання майна тощо  

Дозволяє запобігати труднощам 

із-за розбіжностей в 

національному законодавстві 

країн та політико-

адміністративної організації 

територіальних общин та властей 

         

[Складено автором] 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1  

Законодавче та нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва в Україні 

(станом на 01.03.2017 р.) 

№ 

з/п 
Нормативно-правовий акт Сутність акту 

1. 

Європейська рамкова конвенція про 

транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями від 

21.05.1980 р. та додаткові протоколи до неї (№ 1 

від 09.11.1995 р., № 2 від 05.05.1988 р. та № 3 від 

16.11.2009 р.) 

У Конвенції вказані погодження держав-членів Ради Європи, що підписали цю 

Конвенцію про підтримку та заохочення ТКС (ініціативи територіальних общин і 

властей та ін.). Також вказані домовленості сторін про усунення будь-яких 

труднощів здійснення ТКС; вказані типові міждержавні угоди та основні 

принципи співробітництва між місцевими органами влади. В додатковому 

протоколі № 1 зазначені положення про повагу прав територіальних общин та 

властей укладати транскордонні угоди. Протокол № 2 присвячений 

міжтериторіальному співробітництву, як виключенню з ТКС. Протокол № 3 

стосується об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС). 

2. 

Європейська хартія місцевого самоврядування 

від 15.10.1985 р. та додатковий протокол до неї 

від 16.11.2009 р. 

У Хартії вказані домовленості держав-членів Ради Європи, що її підписали, про 

особливості функціонування органів самоврядування в країнах, про права цих 

органів та зобов’язання. Додатковий протокол до Хартії регламентує 

домовленості країн про права участі у справах місцевих органів влади кожної зі 

сторін. 

3. 
Закон України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» від 16.04.1991 р. 

Визначає систему регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, 

включаючи зовнішню торгівлю; економічне та науково-технічне 

співробітництво; спеціалізацію та кооперацію в різних галузях та інше. 

4. Закон України «Про державний кордон України» 
Визначає державний кордон та забезпечення його захисту, режим державного 

кордону та його перетинання тощо. Розділ ІІІ присвячений прикордонному 
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від 04.11.1991 р. режиму – правилам в’їзду, пересування, перебування та проживання у межах 

прикордонних територій. 

5. 
Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації» від 09.04.1999 р. 

Визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних 

адміністрацій в питаннях, пов’язаних з транскордонним співробітництвом.  

6. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

концепцію адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 

16 серпня 1999 р. № 1496 

У Постанові визначені етапи, механізм адаптації, порядок впровадження 

адаптивного законодавства; організаційне, фінансове, інформаційне, наукове і 

кадрове забезпечення процесу адаптації. 

7. 
Концепція державної регіональної політики Указ 

Президента України від 2001 р. 

Визначені поняття «державна регіональна політика», «регіональний розвиток», 

«публічні послуги», «органи публічної влади»; визначені мета і принципи 

політики, об’єкти і суб’єкти, нормативно-правові документи Європейських 

інституцій, що регулюють ці процеси в Європі; пріоритетні напрямки державної 

регіональної політики; інструменти реалізації, моніторинг, ресурсне 

забезпечення реалізації державної регіональної політики. 

8. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання транскордонного співробітництва та 

єврорегіони» від 29 квітня 2002 р. № 587 

У Постанові затверджена програма розвитку єврорегіонів як форми 

транскордонного співробітництва. Перераховані діючі єврорегіони – «Буг», 

«Нижній Дунай», «Верхній Прут», «Карпатський Єврорегіон»; перераховані 

області, які задіяні в програмі – Волинська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, 

Івано-Франківська, Львівська. Визначені напрямки співробітництва, завдання 

єврорегіонів, організаційно-правове забезпечення програми.  

9. 
Указ Президента України «Про день Європи» від 

19 квітня 2003 р. 

Підтверджений стратегічний курс України на Європейську інтеграцію. 

Установлено в України «День Європи», який визначається щорічно в третю 

суботу травня.  

10. 

Постанова Верховної Ради України «Про 

рекомендації парламентських слухань «Зовнішня 

політика України як інструмент забезпечення 

національних інтересів держави: здобутки, реалії 

Визначення пріоритетних завдань зовнішньої політики України, принципів 

добросусідства та партнерства, європейський вектор інтеграції, головні 

орієнтири стратегічного партнерства. 
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і перспективи» від 19 лютого 2004 р. № 1531   

11. 

Концепція міжрегіонального та прикордонного 

співробітництва держав-членів СНД. 

Астана, 15 вересня 2004 р. 

 

Концепція визначає завдання, принципи, і напрямки щодо міжрегіонального і 

прикордонного розвитку. 

12. 
Закон України «Про стимулювання розвитку 

регіонів» від 08.09.2005 р. 

Визначає засади реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання 

розвитку регіонів та подолання депресивності територій; заходи стимулювання 

розвитку депресивних регіонів та джерела їх фінансування та інше. 

13. 

Наказ ГУ Держслужби України «Про 

затвердження Порядку мовної підготовки 

держслужбовців, які займаються питанням 

європейської та євроатлантичної інтеграції 

України» від 30 березня 2005 р. № 75-191. 

Порядок організації, джерела фінансування. 

14. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про порядок 

проведення конкурсного відбору проектів 

(програм) транскордонного співробітництва, які 

можуть бути включені до державної програми 

транскордонного співробітництва від 11 травня 

2005 р. № 339. 

У Постанові визначені критерії відбору проектів, терміни, обмеження, 

документи, що подаються, етапи та інше.   

15. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної Програми 

розвитку транскордонного співробітництва на 

2007-2010 роки» від 15 березня 2006 р. № 149. 

У Концепції міститься визначення транскордонного співробітництва; 

перераховуються 6 єврорегіонів, що є організаційними формами співробітництва; 

розкриваються недоліки розвитку транскордонного співробітництва та механізми 

їх подолання.   

16. 
Постанова Верховної Ради України № 1242-V 

«Про Рекомендації парламентських слухань на 

тему: «Про інтенсифікацію співробітництва 

У Постанові перераховуються основні міжнародні правові документи, які є 

базою для інтенсифікації співробітництва; підкреслюється необхідність 

посилення ролі єврорегіонів як форми співробітництва, які мають стати 
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України з Європейським Союзом у рамках 

єврорегіонів та перспективи транскордонного 

співробітництва» від 27.06.2007 р. 

 

ключовою ланкою контактів між органами державної влади, формування 

стратегії спільних дій, ініціювання проектів. Політика транскордонного 

співробітництва розглядається як невід’ємна частина загальнодержавної 

політики регіонального розвитку. Висувається ідея формування мережі агенцій 

регіонального розвитку і завдання щодо їх діяльності.  

17. 

Указ Президента України «Про заходи щодо 

активізації євроінтеграційного прикордонного 

співробітництва» від 19 грудня 2007 р. № 1236. 

У документі розроблені заходи з активізації національного законодавства 

України до положень Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію 

митних процедур; розглянуті питання облаштування та реконструкції пунктів 

пропуску, розробки проектів у рекреаційній сфері, транспортної інфраструктури 

та житлово-комунальних послуг, підготовки кадрів тощо.   

18. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Національної стратегії 

формування та розвитку транскордонних 

кластерів» 2009 р. 

У Концепції розкриті цілі та недоліки Державної регіональної політики; 

асиметрія в розвитку регіонів, скорочення кількості та погіршення якості 

трудового потенціалу, посилення міграції працездатного населення за межі 

України.   

19. 

Постанова Кабінету Міністрів України № 994 

«Про утворення Координаційного центру з 

провадження діяльності, пов’язаної з участю 

України в реалізації Стратегії Європейського 

Союзу для Дунайського регіону» від 21 вересня 

2011 р.  

 

 

 

Створено Координаційний центр з провадження діяльності, пов’язаної з участю 

України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та 

затверджено Положення про його діяльність. Основними завданнями 

Координаційного центру є: 1) сприяння забезпеченню координації діяльності 

органів виконавчої влади, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії; 2) 

підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії; 3) визначення шляхів, 

механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час 

провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії; 4) 

надання сприяння у реалізації проектів, що відповідають національним інтересам 

України і мають позитивний вплив на подальший розвиток Дунайського регіону 

та України. 

20. 
Угода про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. Підписання: політична 

частина (21 березня 2014 р., Брюссель); 

Формулювання якісно нового формату відносин між Україною та ЄС на 

принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції», виступає 

стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. 
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Економічна та інші частини Угоди 

(27 червня 2014 р., Брюссель)   

Підтримка та розвиток всіх форм та напрямів транскордонного співробітництва 

України з ЄС. В Угоді транскордонне співробітництво розглядається як у цілому, 

так і в окремих галузях – транспорт, енергетика, освіта, туризм та охорона 

здоров’я, а також модернізація транскордонних служб із надзвичайних ситуацій. 

21.  

Постанова Верховної Ради України № 1537-VІІІ 

«Про рекомендації парламентських слухань на 

тему: «Транскордонне співробітництво як 

чинник  євроінтеграційних процесів України» 

21 вересня 2016 р. 

У Постанові зазначається необхідність використання потенціалу 

транскордонного співробітництва як інноваційного інструменту державної 

регіональної політики у поєднанні з іншими доступними засобами регіонального 

розвитку; рекомендовано покращити законодавче забезпечення розвитку 

транскордонного співробітництва  шляхом адаптації законодавства України до 

права ЄС та Ради Європи щодо формування об’єднань єврорегіонального 

співробітництва (Euroregional Cooperation Grouping – ECG) та європейських 

об’єднань територіального співробітництва (European Grouping for Territorial 

Cooperation – EGTC), а також внести зміни до законодавства, поширивши 

визначення суб’єктів транскордонного співробітництва на асоціації, утворювані 

такими суб’єктами для здійснення транскордонної діяльності.  

22. 

Постанова Кабінету Міністрів України № 765 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України»  від 26 жовтня 2016 р.  

Передано низку повноважень щодо координації транскордонного 

співробітництва від Мінекономрозвитку до Мінрегіону. Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та ЖКГ призначено головою Координаційного центру з 

провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії ЄС 

для Дунайського регіону. 

 

[Складено автором] 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Участь України у 4 програмах транскордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства і 

партнерства (2007 – 2013 рр.) 

Програми:  

1. Програма транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь– Україна» 

2. Програма транскордонного співробітництва «Угорщина – Румунія – Словаччина – Україна» 

3. Програма транскордонного співробітництва «Румунія – Україна – Республіка Молдова» 

4. Багатостороння програма «Чорне море» 

 

№ 

 

Напрями проектів 

Характеристики проектів 

Кількість 

проектів 

Кількість 

партнерів 

Бюджет 

(тис. євро) 

Капітало-

ємність 

проекту 

(5/3, 

тис. євро)  

Ресурсо-

озброє-

ність 1 

партнера 

(5/4, 

тис. євро) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сільське господарство, рибальство і лісове господарство 17 23 16456,6 968,0 715,5 

2 Зміна клімату і біорізноманіття  8 16 5568,4 696,1 348,0 

3 Створення і розвиток кластерів та економічне 

співробітництво  

14 18 8644,5 617,5 480,3 

4 Раціональне використання прибережних зон і морського 

середовища  

3 4 3246,0 1082,0 811,5 

5 Інтеграція спільноти і спільна ідентичність  9 10 2517,8 279,8 251,8 

6 Будівництво та ремонт  13 16 59299,5 4561,5 3706,2 

7 Співпраця між аварійно-рятувальними службами  8 12 24912,2 3114,0 2076,0 
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Продовження табл. Ж.1 

8 Культурна спадщина і мистецтво  66 102 40039,6 606,7 392,5 

9 Освіта та навчання 48 61 14820,9 308,8 243,0 

10 Енергоефективність  10 14 3775,0 377,5 269,6 

11 Системи оцінки і результати 4 6 2594,5 648,6 432,4 

12 Управління, партнерство 8 11 11089,5 1386,2 1008,1 

13 «Зелені» технології  2 2 850,6 425,3 425,3 

14 Охорона здоров’я та соціальні послуги 23 33 37973,0 1651,0 1150,7 

15 Інформаційно-комунікаційні технології і «цифрове 

суспільство» 

6 8 11005,6 1834,3 1375,7 

16 Поліпшення транспортних зв’язків 9 11 61705,9 6856,2 5609,6 

17 Інфраструктурні проекти  27 36 158453,9 5868,7 4401,5 

18 Інноваційний потенціал та підвищення обізнаності 1 2 1356,4 1356,4 678,2 

19 Інституційна співпраця та мережі співпраці 69 107 64817,5 939,4 605,8 

20 Передача знань і технології 21 28 13664,0 650,7 488,0 

21 Ринок праці та зайнятість 10 13 4812,8 481,3 370,2 

22 Логістика і перевезення вантажів 4 5 26799,4 6699,9 5359,9 

23 Управління природними і техногенними загрозами, 

управління ризиками 

25 40 38047,1 1521,9 951,2 

24 Нові продукти і послуги 1 3 533,5 533,5 177,8 

25 Регіональне планування і розвиток 7 13 6583,1 940,4 506,4 

26 Відновлювальна енергетика 5 7 1409,5 281,9 201,4 

27 Розвиток сільських та периферійних місцевостей 10 16 5340,1 534,0 333,8 

28 Безпека 11 15 35496,3 3226,9 2366,4 

29 Наукове співробітництво 10 11 7199,3 719,9 654,5 

30 Малий і середній бізнес, підприємництво 27 40 16508,2 611,4 412,7 

31 Соціальна інтеграція та рівні можливості 22 26 9223,8 419,3 354,8 
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Продовження табл. Ж.1 

32 Якість ґрунту і повітря 5 9 4989,3 997,9 554,4 

33 Стале управління природними ресурсами 25 29 15487,0 619,5 534,0 

34 Туризм 60 110 61706,4 1028,4 561,0 

35 Традиційна енергетика 1 3 430,2 430,2 143,4 

36 Транспорт та мобільність 6 9 10101,6 1683,6 1122,4 

37 Міський розвиток 6 9 1413,9 235,7 157,1 

38 Відходи і забруднення навколишнього середовища 17 24 17075,9 1004,5 711,5 

39 Водокористування 15 24 30936,2 2062,4 1289,0 

40 Водні шляхи, озера і річки 7 14 14402,0 2057,4 1028,7 

 

Складено автором за [69]. 
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Додаток З 

Єврорегіон «Нижній Дунай». Основні характеристики  

 

 

 

Рис. Географічне розташування регіонів країн-учасників єврорегіону 

«Нижній Дунай» (джерело http://topor.od.ua/evroregion-nizhniy-dunay-i-

perspektiv-razvitiya-dlya-ukrain/) 
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1. Хронологія створення Єврорегіону «Нижній Дунай». 

1.1. На зустрічі Президентів України, Румунії та Молдови (м. Ізмаїл, 

липень 1997 р.) вирішено створити Єврорегіон «Нижній Дунай». Підписано 

«Протокол про тристороннє співробітництво між урядами України, 

Республіки Молдова і Румунії» (4 липня 1997 р.). 

1.2. Підписання Угоди про створення Єврорегіону «Нижній Дунай» 

(м. Галац (Румунія), 14 серпня 1998 р.) керівниками прикордонних регіонів 

України (Одеська область), Республіки Молдова (райони Вулканешти, Кагул, 

Кантемир) і Румунії (повіти Бреїла, Галац і Тульча). Підписання Стату та 

Регламенту.  

2. Склад Єврорегіону «Нижній Дунай»: Одеська область (Україна), 

райони Кагул та Кантемир (Республіка Молдова), повіти Бреїла, Галац, 

Тульча (Румунія). 

3. Організаційна структура єврорегіону: 

1) Рада єврорегіону (вищий орган управління, що складається з 9 осіб); 

2) Голова єврорегіону; 

3) Віце-голови єврорегіону (дві особи); 

4) Сім комісій із наступних сфер діяльності: регіонального розвитку, 

програм і міжрегіонального співробітництва; економіки і фінансового 

аудиту; транспорту і комунікацій; демографії; навколишнього середовища і 

надзвичайних ситуацій; гуманітарного розвитку і міжнаціональних відносин; 

безпеки особи і боротьби зі злочинністю; 

5) Координаційний центр (адміністративний орган). 

4. Напрями діяльності Єврорегіону «Нижній Дунай»:  

а) екологія, сільське господарство та територіальний устрій; 

б) економічні відносини та трудові ресурси; 

в) туризм; 

г) транспорт, безпека та телекомунікації; 
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д) політика щодо прикордонного населення; 

е) освіта, наукові дослідження, культура. 

5. Територіальні параметри Єврорегіону «Нижній Дунай»: 

Площа – 53,55 тис. кв. км. Населення – близько 4 млн. Довжина 

кордонів Одеської області з регіонами Єврорегіону «Нижній Дунай» складає: 

– з повітом Тульча (Румунія) – 181 км (по р. Дунай); з районом Кагул 

(Республіка Молдова) – 26 км. 

6. Напрями діяльності Одеської області в рамках Єврорегіону 

«Нижній Дунай» (1998-2017 рр.) 

Роки Діяльність  

2000-

2003  

Реалізовано проект «Придунайські озера, Україна. Стале 

відновлення та збереження природного стану екосистем» 

(фінансування за програмою ТАСІS СВС)  

2003-

2004  

Реалізовано проект «Бізнес-інфрастуктура 

Одеської області, Єврорегіон «Нижній Дунай»  (фінансування 

за програмою ТАСІS)  

2006- 

2007  

Реалізовано проект «Запобігання надзвичайним ситуаціям і 

захист від повеней у Єврорегіоні «Нижній Дунай» 

2008  Утворення Асоціації транскордонного співробітництва 

«Єврорегіон Нижній Дунай»: створення юридичної особи  

2009  Організаційні та інформаційні заходи, розробка та прийняття 

документів стосовно тактичних та стратегічних напрямів: 

Конференція «Сьогодення та майбутнє Єврорегіону «Нижній 

Дунай»; підписання «Загальної декларації стосовно 

майбутнього транскордонного співробітництва у Єврорегіоні 

«Нижній Дунай»; підписання «Загальної декларації стосовно 

майбутнього транскордонного співробітництва у Єврорегіоні 

«Нижній Дунай» (Одеса); засідання Генеральної Асамблеї 

Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон 

Нижній Дунай» та Ради 

Єврорегіону «Нижній Дунай»  

2010  Організаційні та інформаційні заходи, розробка та прийняття 

документів стосовно тактичних та стратегічних напрямів: 

засідання Генеральної Асамблеї Асоціації транскордонного 

співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» та Ради 

Єврорегіону «Нижній Дунай»; спільне робоче засідання 

Координаційного центру Єврорегіону та Секретаріату 

Асоціації; інформаційні семінари  
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2011  Організаційні та інформаційні заходи, розробка та прийняття 

документів стосовно тактичних та стратегічних напрямів: 

робочі засідання Координаційного центру Єврорегіону, 

Координаційної ради та Секретаріату Асоціації. Міжетнічний 

фестиваль Єврорегіону «Нижній Дунай» (фінансування за 

програмою транскордонного співробітництва «Румунія – 

Україна – Республіка Молдова») 

2012  Організаційні та інформаційні заходи, розробка та прийняття 

документів стосовно тактичних та стратегічних напрямів: 

спільні засідання низки Комісій Єврорегіону «Нижній Дунай» 

із Асоціацією транскордонного співробітництва Єврорегіону 

«Нижній Дунай»; зустріч представників Ради повіту Галац 

(Румунія), ради Кагульського району (Республіка Молдова) з 

українськими фахівцями у сфері культурної діяльності (Одеса) 

2013  Засідання трьох Комісій зі сфер діяльності Єврорегіону 

«Нижній Дунай» та Асоціації транскордонного 

співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай», у яких головує 

Одеська область, зокрема, Комісій з розвитку та просування 

транскордонного туризму, з транспорту, комунікацій та 

енергетики й з охорони здоров’я та соціальної сфери (Одеса)  

2013-

2015   

Організаційні та інформаційні заходи, розробка та прийняття 

документів стосовно тактичних та стратегічних напрямів. 

Реалізація великомасштабного проекту «Інвентаризація, оцінка 

та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в 

Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки 

Молдова», який реалізується в рамках програми 

транскордонного співробітництва  «Румунія – Україна – 

Республіка Молдова, 2007-2013» 

2014 – 

липень 

2016 

Послаблення участі Одеської області в діяльності Єврорегіону 

«Нижній Дунай» 

Серпень 

2016 

Відновлення повноцінної роботи Одеської області в 

Єврорегіоні «Нижній Дунай» (відновлення сплати членських 

внесків) 
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Додаток К 

Таблиця для розробки анкети з метою визначення готовності ПОоб до транскордонного економічного 

співробітництва з країнами Європи та використання різноманітних його форм: 

компоненти цілі, пошукові питання та гіпотези 

Таблиця К.1 

Компоненти цілі (КЦ) / Пошукові питання (ПП) Гіпотези (Г) 

КЦ 1. Визначити проблеми з веденням бізнесу в сучасних ринкових умовах, з якими стикаються ПОоб, та 

можливість їх вирішення шляхом розвитку транскордонного співробітництва 

ПП 1-1. Чи існують у більшості ПОоб проблеми з веденням 

бізнесу в сучасних ринкових умовах? 

Г 1-1. Більш ніж у 50% ПОоб існують проблеми з веденням 

бізнесу в сучасних ринкових умовах. 

ПП 1-2. Які проблеми з веденням бізнесу є найбільш 

важливими для ПОоб? 

Г 1-2. Найбільш важливими для ПОоб є проблеми, 

пов’язані із пошуком джерел фінансування.  

ПП 1-3. Чи відрізняються за ступенем важливості 

проблемні профілі ПОоб різних сфер діяльності? 

Г 1-3. Проблемні профілі ПОоб різних сфер діяльності 

відрізняються за ступенем важливості. 

ПП 1-4. Чи відрізняються за ступенем важливості 

проблемні профілі ПОоб різного розміру? 

Г 1-4. Проблемні профілі ПОоб різного розміру 

відрізняються за ступенем важливості.  

ПП 1-5. Чи відрізняються за ступенем важливості 

проблемні профілі ПОоб для керівників підприємств з 

різним досвідом діяльності?  

Г 1-5. Проблемні профілі ПОоб відрізняються за ступенем 

важливості для підприємств з різним досвідом діяльності.  

ПП 1-6. Чи існує можливість часткового вирішення окремих 

проблем з ведення бізнесу ПОоб шляхом розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з 

країнами Європи? 

Г 1-6. Можливість часткового вирішення окремих проблем 

з ведення бізнесу ПОоб шляхом розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи існує. 
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ПП 1-7. Які з проблем з ведення бізнесу ПОоб можливо 

частково вирішити шляхом розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи? 

Г 1-7. Шляхом розвитку транскордонного співробітництва 

Одеської області з країнами Європи можливо частково 

вирішити проблеми виходу на іноземні ринки.  

ПП 1-8. Які чинники заважають частковому вирішенню 

проблем бізнесу ПОоб шляхом розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи? 

 

Г 1-8. Нестача фінансів підприємств заважає частковому 

вирішенню проблем бізнесу ПОоб шляхом розвитку їх  

транскордонного співробітництва.  

КЦ 2. Визначити ступінь розвитку та найбільш ефективні види ділових зв’язків ПОоб із закордонними 

партнерами  

ПП 2-1. Чи підтримує більшість ПОоб ділові зв’язки з 

підприємцями транскордонних територій?  

Г 2-1. Більше 50% ПОоб підтримує ділові зв’язки з 

підприємцями транскордонних територій. 

ПП 2-2. Чи відрізняються за ступенем підтримки ділових 

зв‘язків з підприємцями транскордонних територій ПОоб 

різних сфер діяльності? 

Г 2-2. ПОоб різних сфер діяльності відрізняються за 

ступенем підтримки ділових зв’язків з підприємцями 

транскордонних територій. 

ПП 2-3. Чи відрізняються за ступенем підтримки ділових 

зв’язків з підприємцями транскордонних територій 

керівники ПОоб з різним досвідом? 

Г 2-3. Керівники ПОоб з різним досвідом відрізняються за 

ступенем підтримки ділових зв’язків з підприємцями 

транскордонних територій. 

ПП 2-4. Чи відрізняються за ступенем підтримки ділових 

зв’язків з підприємцями транскордонних територій ПОоб 

різного розміру? 

Г 2-4. ПОоб різного розміру відрізняються за ступенем 

підтримки ділових зв’язків з підприємцями 

транскордонних територій 

ПП 2-5. Які основні причини, які  заважають ПОоб 

підтримувати ділові зв’язки з підприємцями 

транскордонних територій? 

Г 2-5. Основні причини, які заважають ПОоб підтримувати 

ділові зв’язки з підприємцями транскордонних територій є 

недостатність фінансів. 

ПП 2-6. Чи зацікавлена більшість  ПОоб у поставках товарів 

із-за кордону? 

Г 2-6. Більшість ПОоб зацікавлена в поставках товарів із-за 

кордону. 

ПП 2-7. У поставках яких саме товарів із-за кордону 

зацікавлені ПОоб? 

Г 2-7. ПОоб зацікавлені в поставках товарів широкого 

вжитку. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
2

5
9
 

 

ПП 2-8. Чи готові більшість ПОоб взяти участь в тих чи 

інших формах транскордонного співробітництва? 

Г 2-8. Більше 65% ПОоб готові взяти участь в тих чи інших 

формах транскордонного співробітництва. 

ПП 2-9. Чи є різниця в готовності взяти участь в ТКС між 

середніми і малими підприємствами? 

Г 2-9. Середні підприємства є більш готовими взяти участь 

в ТКС, ніж малі. 

ПП 2-10. Чи є різниця в готовності взяти участь в ТКС між 

ПОоб, які мають і не мають проблем у веденні бізнесу? 

Г 2-10. ПОоб, які мають проблеми у веденні бізнесу, більш 

готові взяти участь у ТКС. 

ПП 2-11. Які види ділових зв’язків ПОоб із закордонними 

партнерами є найбільш ефективними? 

Г 2-11. Найбільш ефективними видами ділових зв’язків 

ПОоб із закордонними партнерами є торговельні зв’язки.  

ПП 2-12. Чи є різниця між керівниками з різним досвідом в 

оцінці ефективності ділових зв’язків ПОоб із закордонними 

партнерами? 

Г 2-12. Між керівниками з різним досвідом є різниця в 

оцінці ефективності ділових зв’язків ПОоб із 

закордонними партнерами. 

ПП 2-13. Чи є різниця між керівниками малих та середніх 

підприємств в оцінці ефективності ділових зв’язків ПОоб із 

закордонними партнерами? 

Г 2-13. Між керівниками малих та середніх підприємств є 

різниця в оцінці ефективності ділових зв’язків ПОоб із 

закордонними партнерами. 

КЦ 3. Визначити найбільш привабливі та ефективні форми виробничої та науково-технологічної співпраці ПОоб із 

закордонними партнерами  

ПП 3-1. Які форми виробничої кооперації з підприємцями 

транскордонних територій є найбільш привабливими для 

ПОоб? 

Г 3-1. Найбільш привабливими формами виробничої 

кооперації ПОоб з підприємцями транскордонних 

територій є спільні підприємства.  

ПП 3-2. Чи відрізняються за ступенем привабливості форми 

виробничої кооперації з підприємцями транскордонних 

територій для ПОоб різних сфер діяльності? 

Г 3-2. ПОоб різних сфер діяльності відрізняються за 

ступенем привабливості форм виробничої кооперації з 

підприємцями транскордонних територій.  

ПП 3-3. Чи відрізняються за ступенем привабливості форми 

виробничої кооперації з підприємцями транскордонних 

територій для ПОоб різного розміру? 

Г 3-3. ПОоб різного розміру відрізняються за ступенем 

підтримки ділових зв’язків з підприємцями 

транскордонних територій. 

ПП 3-4. Чи відрізняються за основними причинами, які  

заважають підтримувати ділові зв’язки з підприємцями 

Г 3-4. Керівники ПОоб з різним досвідом роботи 

відрізняються за основними причинами, які заважають їм 
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транскордонних територій керівники ПОоб з різним 

досвідом роботи?   

підтримувати ділові зв’язки з підприємцями 

транскордонних територій. 

ПП 3-5. Які форми науково-технологічної співпраці з 

підприємцями транскордонних територій є найбільш 

ефективними для ПОоб? 

 

Г 3-5. Найбільш ефективними формами науково-

технологічної співпраці ПОоб з підприємцями 

транскордонних територій є спільні інноваційно-

інвестиційні проекти.  

ПП 3-6. Чи відрізняються за ступенем ефективності форми 

науково-технологічної співпраці з підприємцями 

транскордонних територій для ПОоб різних сфер 

діяльності? 

Г 3-6. ПОоб різних сфер діяльності відрізняються за 

ступенем ефективності форм науково-технологічної 

співпраці з підприємцями транскордонних територій.  

ПП 3-7. Чи відрізняються за ступенем ефективності форми 

науково-технологічної співпраці з підприємцями 

транскордонних територій керівники ПОоб з різним 

досвідом роботи? 

Г 3-7. керівники ПОоб з різним досвідом роботи 

відрізняються за ступенем ефективності форм науково-

технологічної співпраці з підприємцями транскордонних 

територій. 

ПП 3-8. Чи відрізняються за ступенем ефективності форми 

науково-технологічної співпраці з підприємцями 

транскордонних територій для ПОоб різного розміру? 

Г 3-8. ПОоб різного розміру відрізняються за ступенем 

ефективності форм науково-технологічної співпраці з 

підприємцями транскордонних територій. 

КЦ 4. З’ясувати перешкоди в розробці ПОоб спільних з іноземними партнерами проектів інноваційно-

технологічного розвитку 

ПП 4-1. Які чинники найбільшою мірою заважають ПОоб в 

розробці спільних з іноземними партнерами проектів 

інноваційно-технологічного розвитку? 

Г 4-1. Найбільшою мірою заважає ПОоб в розробці 

спільних з іноземними партнерами проектів інноваційно-

технологічного розвитку відсутність фінансових ресурсів. 

ПП 4-2. Чи відрізняються ПОоб різних сфер діяльності за 

основними чинниками, які заважають їм в розробці 

спільних з іноземними партнерами проектів інноваційно-

технологічного розвитку?  

Г 4-2. ПОоб різних сфер діяльності відрізняються за 

основними чинниками, які заважають їм в розробці 

спільних з іноземними партнерами проектів інноваційно-

технологічного розвитку. 

ПП 4-3. Чи відрізняються ПОоб різного розміру за Г 4-3. ПОоб різного розміру відрізняються за основними 
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основними чинниками, які заважають їм в розробці 

спільних з іноземними партнерами проектів інноваційно-

технологічного розвитку?  

чинниками, які заважають їм в розробці спільних з 

іноземними партнерами проектів інноваційно-

технологічного розвитку. 

ПП 4-4. Чи відрізняються за основними чинниками, які 

заважають їм в розробці спільних з іноземними партнерами 

проектів інноваційно-технологічного розвитку, керівники 

ПОоб з різним досвідом роботи? 

Г 4-4. Керівники ПОоб з різним досвідом роботи 

відрізняються за основними чинниками, які заважають їм в 

розробці спільних з іноземними партнерами проектів 

інноваційно-технологічного розвитку. 

КЦ 5. Визначити бар’єри на шляху розвитку транскордонного співробітництва Одеської області з країнами 

Європи 

ПП 5-1. Визначити бар’єри на шляху розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з 

країнами Європи. 

Г 5-1. Найбільш значимими бар’єрами  на шляху розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з 

країнами Європи є ті, що мають політичний та 

економічний характер. 

ПП 5-2. Чи відрізняються за ступенем значимості бар’єри на 

шляху розвитку транскордонного співробітництва Одеської 

області з країнами Європи для ПОоб різних сфер 

діяльності? 

Г 5-2. Бар’єри на шляху розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи 

відрізняються за ступенем значимості для ПОоб різних 

сфер діяльності. 

ПП 5-3. Чи відрізняються за ступенем значимості бар’єри на 

шляху розвитку транскордонного співробітництва Одеської 

області з країнами Європи для ПОоб різного розміру? 

Г 5-3. Бар’єри на шляху розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи 

відрізняються за ступенем значимості для ПОоб різного 

розміру. 

ПП 5-4. Чи відрізняються за ступенем значимості бар’єри на 

шляху розвитку транскордонного співробітництва Одеської 

області з країнами Європи для керівників ПОоб з різним 

досвідом роботи?   

Г 5-4. Для керівників ПОоб з різним досвідом роботи 

відрізняються за ступенем значимості бар’єри на шляху 

розвитку транскордонного співробітництва Одеської 

області з країнами Європи. 

  

КЦ 6. Визначити зацікавленість та роль місцевих органів влади в розвитку транскордонного співробітництва 
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Одеської області з країнами Європи 

ПП 6-1. Яким є ступінь зацікавленості місцевих органів 

влади в розвитку транскордонного співробітництва 

Одеської області з країнами Європи? 

Г 6-1. Ступінь зацікавленості місцевих органів влади в 

розвитку транскордонного співробітництва Одеської 

області з країнами Європи є високим. 

ПП 6-2. Чи відрізняються за ступенем оцінки зацікавленості 

місцевих органів влади в розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи ПОоб 

різних сфер діяльності? 

Г 6-2. ПОоб різних сфер діяльності відрізняються за 

ступенем оцінки зацікавленості місцевих органів влади в 

розвитку транскордонного співробітництва Одеської 

області з країнами Європи. 

ПП 6-3. Чи відрізняються за ступенем оцінки зацікавленості 

місцевих органів влади в розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи ПОоб 

різного розміру? 

Г 6-3. ПОоб різного розміру відрізняються за ступенем 

оцінки зацікавленості місцевих органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва Одеської області з 

країнами Європи. 

ПП 6-4. Якою є роль регіональних органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва? 

Г 6-4. Роль регіональних органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва є високою. 

ПП 6-5. Чи відрізняються за ступенем оцінки ролі 

регіональних органів влади в розвитку транскордонного 

співробітництва ПОоб різних сфер діяльності? 

Г 6-5. ПОоб різних сфер діяльності відрізняються за 

ступенем оцінки ролі регіональних органів влади в 

розвитку транскордонного співробітництва. 

ПП 6-6. Чи відрізняються за ступенем оцінки ролі 

регіональних органів влади в розвитку транскордонного 

співробітництва ПОоб різного розміру? 

Г 6-6. ПОоб різного розміру відрізняються за ступенем 

оцінки ролі регіональних органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва. 

 

[Розроблено автором] 
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Додаток Л 

Анкета для визначення готовності ПОоб до транскордонного 

економічного співробітництва з країнами Європи та використання 

різноманітних його форм: 

компоненти цілі, пошукові питання та гіпотези 

 

Анкета 

для експертного опитування підприємців щодо готовності до 

транскордонного економічного співробітництва з країнами Європи та 

використання різноманітних його форм. 

 

Кафедра економічної теорії Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова проводить дослідження шляхів підвищення ефективності 

транскордонного співробітництва України з країнами Європи. Просимо 

допомогти нам в цьому. Ваша думка має для нас виняткове значення.  

Заздалегідь вдячні Вам за співробітництво!  

 

Відповідь, яка відображає Вашу думку, позначте символом Х 

 

1. Чи існують у Вас проблеми з веденням бізнесу в сучасних ринкових 

умовах? 

 

Так____ Ні____ 

 

2. Якщо так, то позначте, будь-ласка, з чим вони пов’язані в найбільшій 

мірі (вкажіть важливість за шкалою від 1 до 10, де 10 – найважливіше). 

 

2.1 проблема фінансування  

2.2 пошук постачальників  

2.3 пошук споживачів  

2.4 проблема кадрів  

2.5 відсутність сучасних 

технологій 

 

2.6 складність виходу на 

іноземні ринки 

 

2.7 відсутність інформаційної 

підтримки 

 

2.8 інше____________________  
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3. Чи вважаєте Ви, що частково ці проблеми можуть бути вирішені 

розвитком транскордонного співробітництва Одеської області з країнами 

Європи? 

 

Так____ Ні____ 

 

Якщо ні, то чому?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.Чи підтримуєте Ви ділові зв’язки з підприємцями транскордонних 

територій? 

 

Так____ Ні____ 

 

Якщо ні, то чому? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Які види зв’язків із закордонними партнерами для Вас є найбільш 

ефективними? (Оцініть за шкалою від 1 до 10, де 10 – найважливіше). 

 

5.1 виробнича кооперація  

5.2 науково-технологічна кооперація  

5.3 торговельні зв’язки  

5.4 кооперація з постачальниками  

5.5 інше_____________________________  

 

6. Які форми виробничої кооперації є для Вас найбільш привабливими? 

(Оцініть за шкалою від 1 до 10, де 10 – найважливіше). 

 

6.1 спільні підприємства  

6.2 виробничі кластери  

6.3 альянси  

6.4 торгівля товарами виробничого 

призначення 

 

6.5 інше________________________  

 

7. Які форми науково-технологічної співпраці Ви вважаєте найбільш 

ефективними? (Оцініть за шкалою від 1 до 10, де 10 – найважливіше). 

7.1 трансфер технологій  

7.2 продаж ліцензій  

7.3 спільні інноваційно-інвестиційні  
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8. Що заважає Вам в розробці спільних з іноземними партнерами проектів 

інноваційно-технологічного розвитку? (Оцініть за шкалою від 1 до 10, де 10 – 

найважливіше). 

 

8.1 відсутність державної підтримки  

8.2 відсутність фінансових ресурсів  

8.3 відсутність нормативної бази  

8.4 складності в пошуку партнерів  

8.5 інше______________________________  

 

9. У поставках яких товарів із-за кордону Ви зацікавлені? 

 

__________________________________________________________________ 

 

10. Які, на Вашу думку, існують бар’єри на шляху розвитку транскордонного 

співробітництва Одеської області з країнами Європи? (Оцініть за шкалою від 

1 до 10, де 10 – найважливіше). 

 

10.1 політичні  

10.2 економічні  

10.3 законодавчі  

10.4 культурні  

10.5 релігійні  

10.6 інші ____________________________  

 

11. Чи згодні Ви з твердженням: «Місцеві органи влади надзвичайно 

зацікавлені в розвитку транскордонного співробітництва Одеської області з 

країнами Європи»?  

 

Повністю не 

згоден 

 Не згоден  Згоден в 

деякій мірі 

Згоден  Повністю 

згоден  

     

 

12. Як Ви оцінюєте роль регіональних органів влади в розвитку 

транскордонного співробітництва? 

 

Надзвичайно 

висока  

Висока Незначна Мінімальна 

    

 

проекти 

7.4 створення інноваційних кластерів  

7.5 інше_______________________________  
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13. Чи готові Ви взяти участь в тих чи інших формах транскордонного 

співробітництва? 

 

Так____ Ні____ 

 

__________________________________________________________________ 

Якщо Ви не заперечуєте, просимо повідомити деякі дані про себе.  

 

14.  Вид Вашої підприємницької діяльності: 

- промислове виробництво  (яке_________________________) 

- сільськогосподарське виробництво (яке_________________________) 

- торгівля      (якими товарами______________)  

- надання послуг    (яких _____________) 

- інше       (__________________) 

 

15. Форма власності Вашого підприємства: 

державна  приватна кооперативна  

   

 

16. Розмір Вашого підприємства: 

мале середнє велике 

   

 

17. Ваша посада  ___________________________________________________ 

 

18. Досвід роботи в даному бізнесі: 

до 5 років  від 5 до 10 років  більше 10 років 

   

 

19. Ваш вік: 

23-35  35-45 45-55   55 і вище 

    

 

20. Ваша освіта: 

 вища 

технічна  

 вища 

економічна  

 вища 

юридична  

 середня 

спеціальна  

інше_________ 

     

 

21. Ваша стать:  

чоловіча жіноча  

  

 

Дякуємо за співпрацю.  
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