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СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

У статті обґрунтовані основні напрями реалізації стратегічного програмування транскордонного співробіт-

ництва в контексті європейської інтеграції України на основі базових документів. З точки зору аналізу транскордон-

ного співробітництва на регіональному рівні – Закарпатської області, досліджено стратегічне програмування україн-

сько-угорського та українсько-словацького транскордонного співробітництва, а також досліджені проблемні питан-

ня співпраці прикордонних регіонів. Визначено роль і місце принципів і базових критеріїв, євростандартів у загальній 

системі стратегічного програмування транскордонного співробітництва. 
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Постановка проблеми. На сьогодні стра-

тегічне програмування та планування транскор-

донного співробітництва, особливо із 2004 року – 

дати масштабного східного розширення Європей-

ського Союзу, набуло суттєвих якісних змін. 

Складовою частиною нової східної політики Єв-

ропейського Союзу є і оновлене транскордонне 

співробітництво ЄС. З одного боку, західні при-

кордонні регіони України набули статусу безпо-

середніх сусідів Європейського Союзу, з іншого – 

на територію Закарпаття розповсюджуються і нові 

програми ЄС, складовою яких є стратегічне про-

грамування. Актуальним і важливим питанням 

оновленої системи транскордонного співробітни-

цтва є стратегічне програмування та розробка 

стратегій транскордонних територій на східних 

кордонах ЄС. Для Закарпаття – ця проблематика є 

найактуальнішою адже вимагає радикального 

оновлення стратегічного планування та активне 

включення у транскордонні програми Євросоюзу. 

На сьогодні стратегічне програмування є структу-

ротворчим елементом європейського рівня транс-

кордонного співробітництва, в цілому стратегічне 

програмування транскордонного співробітництва 

визначає саме європейський інтеграційний напрям 

на регіональному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання стратегічного програмування транскор-

донного співробітництва містяться у досліджен-

нях А.В. Балян [1], Є.Б. Кіш [3], Н.А. Мікули [6], 

О.Е. Оксанич, В.Ю. Гризлюк [7], Ю.М. Шолох 

[11]. Вітчизняні експерти з проблемних питань 

стратегічного програмування транскордонного 

співробітництва вважають, що стратегічне про-

грамування – це розробка на основі партнерства 

стратегій розвитку, враховуючи пріоритетні дов-

гострокові та короткострокові цілі. У регіональ-

ній політиці Європейського Союзу принцип 

партнерства визначає пріоритет інвестування не 

окремих проектів чи дій, а програм, які мають 

глибинний  вплив  на  розвиток  усього  регіону. 
_______________ 
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Стратегія територіального програмування базу-

ється на чітко розробленій системі цілей, позаяк 

необхідно враховувати як інтереси «знизу» регі-

онів, громад в контексті сприяння просторовій 

ефективності, так і доцільність врахування зага-

льнонаціональних пріоритетів «зверху» як спри-

яння розвитку національної економіки. Програ-

мування передбачає визначення власне дій, ви-

конавців, джерела фінансування, моніторинг, 

вирахування ймовірних позитивних та негатив-

них впливів на соціально-економічний розвиток 

регіону взагалі та навколишнього середовища 

зокрема [1,с.93;3].  

На нашу думку, стратегічне програмуван-

ня – це цілеспрямований процес послідовного 

виконання певних кроків від визначення мети до 

повної реалізації проекту, що також створює 

умови і для більшої прозорості джерел, їх коор-

динації у просторі і часі, їх моніторингу. Голов-

ним принципом розбудови стратегії транскор-

донного співробітництва, на думку економіста 

Ю.М. Шолох, є системний підхід, застосування 

якого дозволяє як структурувати взаємозв’язки 

та взаємовідносини між суб’єктами співробітни-

цтва на міжрегіональному рівні, так і дозволяє 

виокремити такий структуровизначальний чин-

ник взаємовідносин, як мережу різного роду ін-

ституцій, взаємовідносини між регіональною 

владою, підприємництвом, наукою, громадськіс-

тю, через які суб’єкти транскордонного співробі-

тництва безпосередньо представляють свої інте-

реси [11]. На думку доктора наук А.В. Балян, у 

контексті стратегічного програмування важли-

вим є і реалізація принципів концентрації та 

адиціоналізму, що має як взаємодоповнюючий 

характер у регіональній політиці Європейського 

Союзу, так і має подвійну мету, а саме: по-

перше, посилення та концентрацію наявних ре-

сурсів з метою сприяння реалізації визначених 

цілей регіонального розвитку; по-друге, вияв-

лення таких територіальних одиниць, які мають 

однакові чи подібні проблеми (низький рівень 

доходів, великий рівень безробіття тощо), що 

важливо для створення статистичної бази най-

більш відсталих регіонів [1,с.93;3]. Втім, цілісної 
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праці виключно зі стратегічного програмування 

транскордонного співробітництва Закарпаття на 

сьогодні ще не здійснено. 

Формулювання цілей статті. Головною 

метою дослідження є порівняльний аналіз доку-

ментальної бази із стратегічного програмування 

транскордонного співробітництва. Також важли-

вою метою аналізу є дослідження стратегічного 

програмування українсько-словацького та украї-

нсько-угорського транскордонного співробітни-

цтва. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Стратегічне програмування є одним із най-

важливіших інструментів розвитку транскордон-

ного співробітництва. Зміна парадигми розвитку 

транскордонного співробітництва Європейського 

Союзу визначилась і на рівні формування скла-

дових спільних проектів з транскордонного спів-

робітництва за період 2007–2013 років. У політи-

ко-правовому вимірі в Україні наявною є достат-

ня юридична база для розвитку транскордонного 

співробітництва, зокрема, постановою Кабінету 

Міністрів України 2010 року було затверджено 

нову Державну програму розвитку транскор-

донного співробітництва на 2011–2015 роки, де 

визначені основні напрями активізації суб’єктів 

транскордонного співробітництва згідно з євро-

пейськими стандартами, зокрема, розширення 

інтеграційних процесів з метою підвищення кон-

курентоспроможності регіонів, забезпечення їх 

сталого розвитку на сучасній технологічній ос-

нові та високого рівня продуктивності праці і 

зайнятості населення; удосконалення механізму 

взаємодії з питань розвитку транскордонного 

співробітництва на державному та місцевому 

рівнях, розвиток муніципального співробітницт-

ва та побратимських зв’язків малих і середніх 

міст регіонів [2]. 

На нашу думку, аналізуючи вищезазначе-

ний документ, можна виокремити один із найва-

жливіших сегментів активізації транскордонної 

співпраці за європейськими принципами регіо-

нальної та транскордонної політики ЄС, а саме, 

логістично-транспортну складову. Адже розбу-

дова виробничої та соціальної інфраструктури 

регіонів, посилення взаємодії між учасниками 

транскордонного співробітництва у сфері підп-

риємницької діяльності та в туристичній галузі, 

забезпечення розвитку взаємодії між територіа-

льними громадами – все це у комплексі вимагає 

модернізації і розвитку транскордонної транспо-

ртної мережі для збільшення її пропускної спро-

можності з метою сприяння розвитку прикор-

донної інфраструктури щодо оптимізації режиму 

перетину державного кордону [2]. 

Відзначимо, що на транскордонному та 

міжрегіональному рівнях Закарпатської області 

необхідно виокремити два документи: Програму 

розвитку транскордонного співробітництва Зака-

рпатської області на 2011–2015 роки [8] та Стра-

тегію транскордонного співробітництва «Карпа-

ти 2004–2011» [10]. В українсько-словацькому 

вимірі стратегічного програмування транскор-

донного співробітництва особливе значення має 

спільний документ «Стратегія розвитку словаць-

ко-українського транскордонного співробітницт-

ва до 2020 року» (2013 р.) зі спрямуванням на 

розвиток співробітництва між Пряшівським 

і Кошицьким самоврядними краями Словацької 

Республіки та Закарпатською областю України, 

який розробили в рамках проекту Програми EN-

PI ЄС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. 

Завданням цієї стратегії є сприяння українсько-

словацькому транскордонному співробітництву 

за рахунок узгодженого і координованого стра-

тегічного управління транскордонним співробіт-

ництвом у цільових прикордонних регіонах, що є 

«вагомим фактором інтегрованого сталого і без-

печного розвитку та високої конкурентоспромо-

жності Карпатського регіону загалом і українсь-

ко-словацького прикордоння зокрема та ефекти-

вно сприяє підвищенню рівня і якості життя лю-

дей по обидва боки кордону і прискорює євроін-

теграційний рух України в умовах глобалізацій-

них викликів ХХІ століття» [9].  

На нашу думку, оптимально виваженим є 

визначення спільної цілі, адже це є відображен-

ням і спільних інтересів сторін по обидва боки 

кордону.  Метою словацько-українського транс-

кордонного співробітництва до 2020 року визна-

чено: підвищення інтенсивності соціально-

економічного розвитку прикордонних регіонів; 

поліпшення менеджменту кордону зі словацько-

го й українського боку – спільний обмін передо-

вим досвідом; модернізація прикордонної інфра-

структури; багатосекторний розвиток транскор-

донного співробітництва з метою сталого зрос-

тання прикордонних регіонів; підтримка Угоди 

про асоціацію України з ЄС; посилення транско-

рдонного управління словацько-українським 

співробітництвом [9, с.25-35].  

Принципово важливим є той факт, що з 

точки зору методології українсько-словацька 

стратегія побудована з чітко визначеними цілями 

та завданнями в контексті реалізації європейсь-

ких програм.  

Українсько-угорський вимір стратегічного 

програмування презентований найбільш широ-

кою палітрою документів. Це Концепція спіль-

ного розвитку прикордонних територій України 

та Угорщини [5], Стратегія транскордонного 

співробітництва «Карпати 2003–2011» [10], Кон-

цепція ІНТЕРРЕГІО як спільне тристороннє 

співробітництво прикордонних регіонів України, 

Угорщини та Румунії [4]. 

У Концепції спільного розвитку прикор-

донних територій України та Угорщини зазначе-

но: «Угорщина і Україна, беручи до уваги тради-

ції двостороннього прикордонного співробіт-

ництва, наявну інфраструктуру на кордоні і в 
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прикордонних регіонах; виходячи із спільної ме-

ти інтеграції до Європейського Союзу; усвідом-

люючи важливість спорудження V європейсько-

го транспортного коридору як важливої 

з’єднувальної ланки між Заходом та Сходом; 

враховуючи різницю у темпах інтеграції двох 

країн в Європейський Союз; усвідомлюючи важ-

ливість створення належних умов на українсько-

угорському кордоні та мінімізації можливих не-

гативних явищ у торговельно-економічній галузі 

і сфері міжлюдських обмінів, що пов’язані із 

вступом Угорщини до ЄС, прийняли спільну 

Концепцію українсько-угорського прикордонно-

го співробітництва» [5, с.11].  

На нашу думку, важливо виокремити, що у 

даній українсько-угорській Концепції важлива не 

тільки мета, але і наявність системи цілей і сис-

теми завдань. Поряд із головною метою: еконо-

мічний розвиток українсько-угорської прикор-

донної території, сприяння суспільному згурту-

ванню, підвищення якості життя населення за 

умов максимального використання наявних мо-

жливостей транскордонного співробітництва, в  

Концепції було визначено далекосяжні цілі. А 

саме: створення, з точки зору планування в соці-

альному та економічному відношеннях, регіону, 

посилення та прискорення вже діючих у регіоні 

процесів, спрямованих на досягнення цієї мети; 

зміцнення транскордонних економічних та сус-

пільних зв’язків, узгодження локальних та 

центральних ініціатив в контексті інституціалі-

зації транскордонних кооперацій; поширення 

позитивних пріоритетів, характерних лише для 

одного боку кордону, на весь регіон, а також за-

безпечення кращих позицій у макроекономічно-

му просторі економічних та соціальних мереж 

[5, с. 6].  

Принципово важливим в українсько-

угорській Концепції є те, що структурно кожна 

мета, стратегічні цілі і завдання обґрунтовані, а 

також чітко визначені пріоритети, сильні і слабкі 

аспекти, можливості та загрози транскордонного 

розвитку у кожній галузі співпраці. 

Реалізація стратегічного програмування та 

розробка пропозицій щодо нових форм співробі-

тництва, зокрема в українсько-угорському вимі-

рі, привели до таких результатів: створення бази 

знань, розвиток підприємницьких навиків і 

вмінь, складання освітніх програм, довідників, 

організація семінарів для підприємців малого і 

середнього бізнесу; виявлення туристичних мо-

жливостей: розробка туристичного пакету про-

грам шляхом створення водного маршруту на 

Тисі, інвентаризації архітектурних та інших 

пам’яток; розробка технічної документації, ство-

рення системи моніторингу та інституційної 

співпраці для сприяння розвитку інфраструктури 

регіону, створення транскордонного логістично-

го кластера; організація програм в галузі культу-

ри і збереження традицій у прикордонному регі-

оні, проведення курсів з підвищення кваліфікації 

медичних працівників прикордонних регіонів;  

ознайомлення населення прикордонних регіонів 

з регіональною політикою, транскордонним 

співробітництвом і системою демократичних 

інституцій ЄС. 

Висновки і перспективи подальших  

досліджень. Усі вищевідзначені стратегії і кон-

цепції, які містять елементи стратегічного про-

грамування транскордонного співробітництва в 

контексті європейської інтеграції розроблені за 

європейськими стандартами. Українсько-

словацьке та українсько-угорське транскордонне 

співробітництво на сьогодні реалізується саме на 

основі базових принципів регіональної політики 

та транскордонного співробітництва Європейсь-

кого Союзу. 

Важливо підкреслити, що спільні міжрегіо-

нальні стратегії та концепції стратегічного про-

грамування транскордонного співробітництва 

прикордонних регіонів України, Угорщини та 

Словаччини розробляються з метою формування 

саме цілісного структурованого транскордонного 

регіону. І саме для цього транскордонного регіону 

формуються цілі та завдання у вимірах: середньо-

строковому, довгостроковому із використанням 

СВОТ-аналізу для всіх його складових. На нашу 

думку, основним сегментом цілісного транскор-

донного регіону має стати економічна складова, 

адже саме вона визначає самодостатність транс-

кордонного регіону між Україною та ЄС. 

Перспективи подальших досліджень з те-

матики транскордонного співробітництва вбача-

ємо у аналізі українсько-польського стратегічно-

го співробітництва на транскордонному та між-

регіональному рівнях. 
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