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Розкрита роль транскордонного співробітництва в реалізації єв-

роінтеграційної стратегії України та його потенціалу для соціально-
економічного розвитку прикордонних регіонів в умовах функціонуван-
ня українсько-євросоюзівського кордону, розширення Шенгенського 
простору та членства України в СОТ. 

 
Раскрыта роль трансграничного сотрудничества в реализации 

евроинтеграционной стратегии Украины и его потенциала для соци-
ально-экономического развития приграничных регионов в условиях 
функционирования украинско-евросоюзовской границы, расширения 
Шенгенского пространства и членства Украины в ВТО. 
 
 
Актуальність теми. Постановка проблеми полягає в тому, 

що основні підходи до оцінки економічного стану держави не-
можливо без моніторингу проблем в царині зовнішньоекономіч-
ної діяльності та пошуку шляхів подолання недоліків, що галь-
мують соціально-економічний поступ України в умовах функціо-
нування українсько-євросоюзівського кордону.  

Науковим дослідженням проблематики транскордонного 
співробітництва (ТКС) присвячені праці Ю. Білоконя та І.Фоміна, 
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І. Ілька, М. Палінчака та М. Лендєл, П. Беленського, Н. Мікули, 
В. Герина, М. Долішнього, П. Беленського, М. Максимка, Є. Кіш. 

Значний внесок у наукову розробку проблематики ТКС зробив 
академік Ю.М. Пахомов – директор Інституту світової економіки і 
міжнародних відносин НАН України. Плідними є напрацювання і 
науковців О.С. Передрія та С.І. Устича [1, 2]. Їх дослідження про-
блем транскордонного співробітництва стали вагомим внеском не 
лише в теоретико-наукове обґрунтування шляхів подолання про-
блем транскордонного співробітництва, а й у впровадження науко-
вих розробок.  

Між тим, результативність названого сегмента економічного 
розвитку країни багато в чому залежить від темпів та часу подо-
лання викликів, які постали після розширення Шенгенського 
простору та членства України в СОТ. Саме ці проблеми потре-
бують постійної уваги, аналізу та впровадження дієвих механіз-
мів по мінімізації негативних проявів в системі транскордонного 
співробітництва України, що й визначає актуальність роботи.  

Мета статті – оцінити роль та місце транскордонного спів-
робітництва для України, визначити його новий статус і зміст. 

Викладення матеріалів основного дослідження. Транскор-
донне співробітництво завжди відігравало значну роль у регіона-
льному розвитку, особливо в умовах прикордонної співпраці. Але 
після проголошення євроінтеграційної стратегії стратегічним 
пріоритетам і розширення взаємовигідної співпраці по лінії Укра-
їна-ТКС вийшло на новий рівень, слугує економічному розвитку 
держави і є важливою складовою її європейської інтеграції. 

Транскордонне співробітництво і регіональний розвиток ста-
ли важливим чинником економічного зростання в контексті євро-
інтеграційних устремлінь України. Їх поглиблення і розширення 
дає можливість активізувати господарську діяльність, особливо 
на периферійних територіях, підвищити їх конкурентоспромож-
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ність за рахунок об’єднання природно-ресурсного потенціалу су-
сідніх з Україною територій.  

Слід виокремити чотири рівні реалізації транскордонної 
співпраці:  

- міжнародний: реалізується політика загальноєвропейських 
інтересів, здійснюється координація національних регіональних 
політик для збалансованого розвитку європейського простору; 

- державний: виробляється національна політика розвитку 
ТКС та узгоджуються національні інтереси з загальноєвропейсь-
кими, а також здійснюється гармонізація національних та регіо-
нальних цілей; 

- регіональний: реалізується регіональна політика транскор-
донного співробітництва з урахуванням інтересів держави та міс-
цевих органів влади, здійснюється координація між регіонами су-
сідніх країн; 

- місцевий: здійснюється координація планів розвитку міс-
цевої влади, з істотною увагою до регіональних та національних 
інтересів, відбувається конкретна співпраця між суб’єктами при-
кордонних територій. 

Відомо, що транскордонне співробітництво сприяє досягнен-
ню чотирьох свобод – вільного руху людей, товарів, послуг, капі-
талів, розширює можливості отримання благ за рахунок діяльно-
сті транскордонних ринків, прискорює формування громадянсь-
кого демократичного суспільства і, отже, загалом сприяє підви-
щенню якості життя мешканців прикордоння. Тому одним з ос-
новних напрямів політики ТКС повинен бути кордон і система 
забезпечення доступу до прикордонного регіону та пропускних 
пунктів через кордон.  

На сучасному етапі в умовах геополітичних змін транскор-
донне співробітництво набуває нового значення і вимагає пере-
осмислення власне його змісту, а також методів здійснення. Бі-
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льше того, транскордонне співробітництво повинно стати дієвим 
засобом перетворення бар’єрної функції кордонів на об’єднавчу. 

Виникнення спільного українсько-євросоюзівського кордону 
після “великого” розширення ЄС 2004-2007 рр. об’єктивно зумо-
вило сприятливу ситуацію для активізації інтеграційного поступу 
України, використання нових форм транскордонного і регіональ-
ного співробітництва з сусідніми державами – країнами Євросо-
юзу. Враховуючи наявність транскордонних газових, енергетич-
них, транспортних артерій, газопроводів “Прогрес”, “Уренгой-
Помари-Ужгород”, нафтопроводу “Дружба”, енергосистеми 
“Мир”, чотирьох з дев’яти транспортних (“Критських”) коридо-
рів, розгалужену прикордонну інфраструктуру, Україна отримала 
можливість більш раціонального їх використання за рахунок ви-
значення пріоритетних напрямів транскордонного співробітницт-
ва в руслі загальнорегіонального розвитку. 

Актуальною для транскордонного співробітництва України є 
необхідність: 

- забезпечити функціонування і встановлення необхідних ді-
лових контактів з відповідними європейськими регіональними 
структурами і організаціями – Палатою регіонів Ради Європи, 
Комітетом регіонів і місцевих рад Європейського Союзу, Асоціа-
цією товариств європейських регіонів тощо; 

- здійснити заходи з адаптації вже існуючих законодавчих ак-
тів України, що забезпечують транскордонне співробітництво, до 
стандартів ЄС, та здійснити заходи для вдосконалення договірно-
правової бази, а також інституційного забезпечення транскор-
донного співробітництва; 

- удосконалити механізм державної фінансової підтримки 
програм і проектів ТКС; 

- розробити конкретні проекти у сфері транскордонного спів-
робітництва, забезпечити їх подальше просування у структури 
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ЄС, міжнародні фінансові інституції, інституції з менеджменту, 
на етапі реалізації цих проектів забезпечити кваліфікованими ка-
драми, особливо районного та селищного рівнів; 

- підвищити рівень інформаційного забезпечення ТКС, забез-
печити наявність достовірної та порівняльної транскордонної 
статистичної інформації. 

Оцінюючи роль та місце транскордонного співробітництва в 
системі регіонального розвитку, український вчений-регіоналіст З. 
Варналій акцентує увагу на тому, що необхідність вирішення спі-
льних проблем, що виникають у транскордонному регіоні – суміж-
них прикордонних територіях сусідніх держав, а саме: територіа-
льне та просторове облаштування, розбудова транскордонної ін-
фраструктури, спільне використання водних та інших ресурсів то-
що розширює сферу державної регіональної політики на міжнаро-
дний рівень і потребує врахування стратегій розвитку сусідніх те-
риторій. В цьому контексті важливим чинником економічного роз-
витку цих регіонів є транскордонне співробітництво (ТКС), яке в 
останні роки активізується, і особливо в економічній сфері [3], а та-
кож соціальних науково-технічних, культурних зв’язків між орга-
нами влади регіону і сусідніх країн або органами самоврядування. 

Надзвичайно важливе транскордонне співробітництво в та-
ких формах спільної діяльності як екологія, транспорт, комуніка-
ція, логістика, зайнятість, прикордонна торгівля, туризм, освіта, 
культура, спорт, охорона здоров’я. Проблеми транскордонного 
співробітництва, що стосується декількох країн можна вирішити 
в рамках територіально-економічного утворення, що дістало на-
зву «Єврорегіон». В той же час слід відмітити зміну статусу тра-
нскордонного співробітництва між Україною та її західними су-
сідами – новими членами ЄС. 

По-перше – транскордонне співробітництво України із 
західними сусідами – Республікою Польща, Словацькою 
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Республікою і Угорською Республікою з травня 2004 року 
здійснюється безпосередньо на нових спільних східних кордонах 
ЄС. Внаслідок цього відносини транскордонного співробітництва 
центральноєвропейських країн з Україною перетворилися із 
стосунків “другого ешелону” у взаємини ЄС із Україною, як 
безпосереднім сусідом першого порядку Євросоюзу і держав 
ЦСЄ.  

По-друге – якщо раніше транскордонне співробітництво 
України з РП, СР та УР було в основному справою двосторонніх 
або багатосторонніх відносин держав Центральної та Східної 
Європи, то зараз воно вийшло за цей дещо звужений 
регіональний формат і перетворилося у форму стосунків України 
не лише з окремими країнами ЦСЄ, але і з Євросоюзом у цілому. 

По-третє – транскордонне співробітництво 
центральноєвропейських держав з Україною стало невід’ємною 
складовою частиною нової східної політики Євросоюзу [4].  

Отже, геополітичний статус транскордонного співробітницт-
ва України з центральноєвропейськими державами піднявся на 
якісно вищий щабель, що слід вважати беззаперечним позитивом. 
На транскордонному, міжрегіональному рівні стосунки України з 
ЄС майже не обтяжені проблемами і претензіями як політичного, 
так і економічного характеру.  

Характерною ознакою зацікавленості наших сусідів, як чле-
нів ЄС, так і Білорусії, Росії та Молдови у розвитку транскордон-
ної співпраці полягає в тому, що Україна – держава з високою 
питомою вагою прикордонних територій. Адже 19 із 25 областей 
України межують із сусідніми державами, протяжність кордонів з 
Росією становить 2295,4 км., з країнами Центральної Європи, Бі-
лорусії та Молдови 2295,4 км., а з країнами Центральної Європи, 
Білорусією та Молдовою – 4698,6 км [5]. 
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Цікаві думки щодо особливостей нашої держави наводять ав-
тори навчального посібника «Політична географія і геополітика», 
які відмічають, що транспортно-географічне положення України 
дає підстави для висновку про стратегічно важливе геопросторо-
ве положення території України в європейському геополітичному 
просторі, оскільки вона має потенційно високий рівень транзит-
ності в центральній частині Євразії [6]. 

Територією України проходять такі міжнародні транспортні 
коридори: 

- Пан’європейський № 3, 
- Пан’європейський № 5, 
- Пан’європейський № 7 Дунайський (водний), 
- Пан’європейський № 9, 
- Гданськ – Одеса (Балтійське море – Чорне море), 
- Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА). 
Визначаючи важливе значення і роль міжнародних транспор-

тних коридорів для реалізації експортно-імпортної політики дер-
жави, слід відмітити, що до їх облаштування Євроспільнота вису-
ває високі вимоги. 

На жаль, на противагу вимогам ЄС, Україна не змогла відре-
агувати адекватно, що суттєво стримує розвиток зовнішньо-
економічних відносин із сусідніми країнами в цілому та транско-
рдонного співробітництва зокрема. Підтвердженням цього є стан 
справ та виклики для України після розширення Шенгенського 
простору, які пов’язані з: 

- по-перше, введенням візового режиму – як фінансової про-
блеми для пересічних громадян України; 

- по-друге, зменшенням обсягів прикордонної торгівлі, зме-
ншенням масштабів та обсягів "човникового" бізнесу, і в зв’язку з 
цим збільшенням і без того високого рівня кількості безробітних 
у прикордонні України; 
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- по-третє, зростанням масштабів нелегальної міграції, поси-
ленням безпеки на новому зовнішньому кордоні ЄС, що вимага-
тиме впровадження нових механізмів боротьби з нелегальною мі-
грацією [7]. 

Підписання угод України з ЄС про спрощення візового режиму 
та реадмісію не зняло існуючих проблем. Названі угоди неоднозна-
чно оцінюються в Україні. Як повідомив на засіданні комітету на-
родний депутат С. Шевчук, у Верховній Раді вже зібралася критич-
на маса депутатів, не задоволених станом виконання угод між 
Україною і ЄС про спрощення оформлення віз і про реадмісію.  

За його словами, очікується депутатська ініціатива у вигляді 
постанови ВР, котра порушила б питання про скасування безо-
платного в’їзду в Україну громадян країн, які порушують поло-
ження цих документів. Крім того, підкреслив С.Шевчук, в украї-
нському парламенті вже почалася атака і на ці дві угоди. Першим 
«залпом» стала реєстрація у ВР проекту постанови про скасуван-
ня результатів голосування при ратифікації угоди між Україною і 
Данією про реадмісію. 

А наступним етапом цілком може стати денонсація угоди про 
реадмісію з ЄС, припускає С. Шевчук. І це, на його думку, «криє 
в собі велику небезпеку». «Але підставою для подібних дій пар-
ламентарів є не депутатське нерозуміння, – пояснив член коміте-
ту з питань європейської інтеграції, – а велика кількість звернень 
українських громадян, у яких вони розповідають про часом прос-
то нелюдське ставлення до них із боку європейських посадовців, 
про корупцію в посольствах країн ЄС у Києві» [8].  

Ще однією особливістю сучасного стану транскордонного 
співробітництва України з сусідніми державами стало її членство 
в СОТ. Відомо, що поряд із позитивами членства в СОТ ставить 
перед Україною жорсткі умови. Тому на наш погляд слід [9]:  



                                                       Сучасні аспекти розвитку ЗЕД України 

 

- незважаючи на гостру необхідність прискорення інтегра-
ції, слід забезпечити об’єктивну оцінку можливих наслідків при-
єднання України до СОТ; 

- з метою максимального використання переваг членства в 
СОТ та мінімізації можливих негативних наслідків в період адап-
тації вжити комплексних заходів щодо забезпечення конкуренто-
спроможності національної економіки; 

- завершити процес внесення змін і доповнень до відповід-
них законів України. Створити ефективний механізм моніторингу 
за відповідністю українського законодавства нормам СОТ; 

- здійснити всебічний аналіз ефективності використання 
наявних ресурсів (фінансових, кадрових та інших) для реформу-
вання торговельної політики з метою досягнення критеріїв членс-
тва в СОТ; 

- забезпечити перепідготовку кадрів з питань діяльності 
СОТ, які відстоюватимуть інтереси держави; 

- вивчити можливості більш широкого залучення іноземної 
технічної допомоги для вирішення питань підготовки фахівців у 
сфері діяльності СОТ. 

Висновки. Успішне вирішення існуючих проблем підвищить 
ефективність зовнішньоекономічної діяльності зокрема та транс-
кордонного співробітництва в цілому та дасть Україні суттєві 
преференції на шляху реалізації євроінтеграційних намірів. 
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