
• 126 •

СТРАТЕГІЯ ТРАНСКОРДОННОГО  
СПІВРОБІТНИЦТВА “КАРПАТИ 2004-2011”

Важливість сучасного розвитку регіонально-транскор-
донного співробітництва України з сусідніми державами-
членами ЄС в першу чергу спонукає органи державної вла-
ди і місцевого самоврядування до системного планового і 
прогнозованого розвитку регіональної співпраці.

Формування кордону ЄС з Україною об’єктивно вимагає 
cтворення стратегії використання можливостей розвитку 
транскордонного співробітництва прикордонних регіонів, 
зокрема Закарпатської області, із прикордонними тери-
торіями сусідніх країн у нових геополітичних умовах, що 
дозволить нейтралізувати негативні наслідки, які можуть 
виникнути у зв’язку з введенням візового режиму та запро-
вадженням сусідніми державами нового законодавства у 
сфері регулювання торгівлі та міграції. 

Стратегія транскордонного співробітництва “Карпати 
2004-2011” є першим документом в Україні, що визначає 
багатосторонню стратегію та основні програмні напрями 
розвитку сусідніх регіонів України та країн Центральної Єв-
ропи. 

Важливість і актуальність появи Стратегії транскор-
донного співробітництва “Карпати 2004-2011” обумовле-
на специфічною роллю Карпатського регіону загалом і  
Закарпатської області конкретно, яка стала полігоном для 
відпрацювання можливих механізмів та нових форм спів-
робітництва України з ЄС. Адже саме Закарпаття з геогра-
фічної точки зору – компактний транскордонний регіон, 
об’єднаний взаємодоповнюючою структурою економіки 
з сусідніми областями країн ЄС, зовнішньоекономічними 
зв’язками, рівнем розвитку ресурсів, а також існуванням 
спільних загальних проблем, які можуть вирішуватись в 
рамках ЄС, є унікальним регіоном для практичного за-
своєння складових механізмів транскордонних співробіт-
ництв. 
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Основні причини розробки Стратегії транскордонного 
співробітництва “Карпати 2004-2011”

Важливість сучасного розвитку транскордонного співро-
бітництва України згідно з європейськими критеріями обу-
мовлена низкою об’єктивних чинників, які вже впливають 
на розвиток прикордонних регіонів України чи визначати-
муть його майбутнє у короткостроковій та середньостроко-
вій перспективах. Це насамперед:

1) зовнішньополітична стратегія зближення України з 
Європейським Союзом, яка розглядає транскордонне спів-
робітництво як один із інструментів європейської інтегра-
ції країни. Про це свідчить зміст Стратегії та Національної 
програми інтеграції України до Європейського Союзу, які 
визначають співробітництво органів влади місцевого та ре-
гіонального рівнів одним із шляхів європейської інтеграції 
держави;

2) включення транскордонного співробітництва у пе-
релік пріоритетів Концепції державної регіональної полі-
тики, схваленої у травні 2001 р. Цей документ визначає, що 
одним з принципів регіональної політики є “налагодження 
міжнародного співробітництва у сфері регіональної полі-
тики, наближення національного законодавства з цього пи-
тання до норм і стандартів Європейського Союзу, а також 
розвиток транскордонного співробітництва як дійового за-
собу зміцнення міждержавних відносин та вирішення регі-
ональних проблем”;

3) увага уряду України до питання активізації участі ре-
гіонів та громад України у транскордонному співробітництві, 
про що свідчить прийняття Закону України “Про транскор-
донне співробітництво” від 2004 року. Це створює можливість 
апробувати, зокрема на території Закарпатської області, різні 
шляхи гармонізації заходів регіональної політики України із 
відповідною політикою Європейського Союзу;

4) формування нового зовнішнього кордону між  Євро-
союзом та Україною;
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5) можливість скористатися досвідом транскордонної 
співпраці західних регіонів Угорщини та Польщі, які упро-
довж другої половини 90-х років XX століття виконували 
функцію “зовнішніх регіонів” Європейського Союзу і отри-
мали доступ до нових форм допомоги ЄС.

У 2004 році Закарпатська область де-факто отримала ста-
тус “зовнішнього регіону” ЄС, тобто території, прилеглої 
до регіонів Угорщини, Словаччини, Румунії та Польщі, що 
отримуватимуть значну фінансову допомогу структурних 
фондів Європейського Союзу, оскільки їх рівень розвитку є 
нижчим 75 % від середньоєвропейського.

Готовність до співпраці України, зокрема Закар-
патської області, та сусідніх центральноєвропейських 
держав із відповідними прикордонними регіонами де-
монструють підписані міжнародні угоди та інші доку-
менти:

• Договір між урядами Польщі та України про між-
регіональну співпрацю від 23.05.1993 р.;

• Договір “Про відносини добросусідства і співробіт-
ництва між Україною та Румунією” від 17.07.97 р;

• Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Словацької Республіки про транскордонне співробітни-
цтво від 5.12. 2000 р.;

• Угода урядів України та Угорщини про транскор-
донне співробітництво від 11.11.1997 р.;

• Концепція спільного розвитку прикордонних тери-
торій України та Угорщини (Закарпатська обласна рада, 
Рада з територіального розвитку Саболч-Сатмар-Березької 
області, 2003 р.);

• Концепція спільного розвитку прикордонних тери-
торій України, Угорщини  та Румунії - ІНТЕРРЕГІО (2003 р.).

Наближення кордону Європейського Союзу вимагає 
вироблення стратегії використання переваг транскордон-
ного співробітництва Закарпаття із прикордонними тери-
торіями сусідніх країн у нових геополітичних умовах, що 
дозволить нейтралізувати негативні наслідки, які можуть 
виникнути у зв’язку з введенням візового режиму, запровад- 
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женням сусідніми державами нового законодавства у сфері 
регулювання торгівлі та міграції. 

У контексті сучасного східного розширення ЄС, реаль-
ного поділу держав Карпатського регіону жорсткими кор-
донами ЄС та НАТО та з метою мінімізації можливих не-
гативних наслідків процесів євроінтеграції, необхідним є 
максимальне залучення прикордонних регіонів України, 
Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі до оптималь-
них форм транскордонної співпраці, для визначення яких 
необхідно застосувати стратегічний підхід.

У Посланні Європейської Комісії “Підготовка до впрова-
дження нового інструмента для сусідства” (1 липня 2003 р.) 
визначено, що основним завданням оновленого транскор-
донного співробітництва повинно стати досягнення цілей 
сприяння сталому економічному та соціальному розвитку 
прикордоння Європи, зокрема шляхом залучення економі-
ки прикордонних регіонів “сусідів” до європейських ринків; 
спільне вирішення проблем довкілля, охорони здоров’я, 
організованої злочинності; забезпечення ефективності та 
безпеки кордонів, включно з боротьбою проти нелегальної 
міграції; сприяння людським контактам у прикордонні. 
Досягти цих стратегічних завдань заплановано у два етапи:

1) 2004-2006 рр. – засобом координації спрямування фі-
нансових ресурсів традиційних програм TACIS, PHARE, 
INTERREG (на кордонах центральноєвропейських держав 
та України, Молдови, Білорусі та Росії), для чого  започат-
ковані Програми добросусідства на кордонах, які готува-
тимуться і подаватимуться на розгляд Єврокомісії спільно 
партнерами по обидва боки кордону ЄС. Ці документи роз-
роблені в рамках існуючих фінансових інструментів  і мають 
статус програм ІНТЕРРЕГ ІІІ А/ програми транскордонного 
співробітництва ТАСІС;

2) після 2006 р. – формування окремого та автономного від 
інших програм “інструменту добросусідства”, який дозволить 
партнерам пропонувати на розгляд Єврокомісії ініціативи, 
які об’єднуватимуть елементи транскордонної співпраці та 
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регіонального розвитку прикордоння, з метою зближення 
рівнів розвитку територій, розділених кордонами.

Ці нововведення є особливо важливими для Карпат-
ського регіону, який, з географічної точки зору, розді-
ляє польські, словацькі, угорські території, які стали 
частиною ЄС у травні 2004 р., румунські, які отримають 
цю можливість у 2007 р., та Закарпатську область Укра-
їни, євроінтеграційні перспективи якої ще не є чітко 
окресленими. 

Транскордонне співробітництво, зокрема у Карпатсько-
му регіоні, не є ефективним, якщо не супроводжується 
координацією територіальних та галузевих програм. Зба-
лансований розвиток прикордонних регіонів стає можли-
вим тільки через розробку спільних програм розвитку та 
створення передумов для здійснення “дзеркальних” галузе-
вих проектів. Це зумовлює потребу у виробленні спільного 
стратегічного документа, який би окреслював спільне ба-
чення пріоритетів розвитку транскордонної території, які і 
є основою для вироблення операційних програм.

Для розробки Стратегії розвитку транскордонного спів-
робітництва у Карпатському регіоні була обрана така мето-
дологія:

1) формування спільних для прикордонних територій 
п’яти країн Карпатського регіону організаційних механіз-
мів розробки програмного документа: міжнародна мережа 
партнерів; міжнародна група експертів;

2) використання експертного методу для написання ба-
зового тексту Стратегії, зокрема формування груп експер-
тів по кожному з обраних пріоритетів розвитку транскор-
донного співробітництва у Карпатському регіоні;

3) доопрацювання остаточного варіанту Стратегії пред-
ставниками різних підрозділів місцевих та регіональних 
органів влади Карпатського регіону, а також використання 
елементів громадської експертизи;
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4) застосування методики SWOT-аналізу та статистично-
го аналізу для визначення поточного стану та перспектив 
розвитку транскордонного співробітництва у регіоні у се-
редньострокових термінах;

5) розробка операційних програм розвитку пріоритет-
них напрямів транскордонного співробітництва у регіоні як 
основи зазначеної Стратегії;

6) легітимізація Стратегії розвитку транскордонного 
співробітництва у Карпатському регіоні (2004-2011) відпо-
відними рішеннями регіональних та місцевих органів вла-
ди Карпатського регіону.

Для підвищення ефективності та координації роботи 
над Стратегією було створено мережу партнерських ор-
ганізацій та міжнародних груп експертів, до якої увійшли 
регіональні органи влади та організації розвитку  з п’яти 
країн Карпатського регіону. Зокрема:

Україна  Закарпатська обласна державна 
   адміністрація
   Агентство регіонального розвитку 
   та транскордонного співробітництва 
   “Закарпаття”
Польща   Уряд Підкарпатського воєводства
   Повітова адміністрація Леско
   Жешувське агентство регіонального 
   розвитку
Словаччина Пряшівський крайовий уряд
   Снінський районний уряд
   Агентство розвитку Пряшівського 
   краю
Угорщина  Об‘єднання регіонального розвитку “KІУТ’
   Агентство регіонального розвитку 
   Саболч-Сатмар-Березької області
Румунія  Повітова рада Марамуреш
   Уряд м. Сату-Маре
   Центр підтримки малого 
   та середнього бізнесу (МСБ) Сату-Маре
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Основні засади стратегії транскордонного співробітни-
цтва були розроблені на зустрічах партнерів, які відбулися 
27-28  лютого 2003 р. (м. Мукачево, Україна), 26-27 березня 
2003 р. (м. Мукачево, Україна), 29-30 травня 2003 р. (м. Ужго-
род, Україна), 21-23 жовтня 2003 р. (м. Ужгород, Україна).

Під час роботи над Стратегією виникла проблема неузгод-
женості методології підрахунку чи відсутності деяких статис-
тичних даних про національні території Карпатського регіо-
ну. Саме тому статистична інформація пропонується у формі 
окремого аналізу територій України, Польщі, Словаччини, 
Угорщини та Румунії. Водночас, експерти та партнери здій-
снили SWOT-аналіз усього цільового транскордонного регіону.

Загальні умови розвитку транскордонного 
співробітництва у Карпатському регіоні

Територія прикордонних регіонів країн Карпатського 
регіону знаходиться на перехресті трансєвропейських та єв-
разійських торгових шляхів, енергетичних та  інфраструк-
турних мереж. 

Використати всі вигоди геополітичного розташуван-
ня прикордонних регіонів України, Польщі, Словаччини, 
Угорщини та Румунії можна шляхом пошуку спільних еко-
номічних та інших регіональних інтересів, їх гармонізаці їз 
національними пріоритетами усіх країн, основними тен-
денціями міждержавного співробітництва. Цьому можуть 
сприяти традиції транскордонного співробітництва між 
країнами, вироблені у другій половині ХХ століття.

Незважаючи на існування значних відмінностей у роз-
витку цільових територій п’яти країн, вони мають багато 
спільних характеристик, зокрема схожі географічно-кліма-
тичні умови, можливості для розвитку сільського господар-
ства та супутніх галузей, які вже упродовж багатьох століть 
є традиційною основою економіки регіону. Специфікою 
усього регіону є поліетнічний склад населення. 

Водночас периферійне розташування територій Кар-
патського регіону щодо національних центрів має негатив-
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ні соціально-демографічні наслідки, зокрема значна частка 
безробітного населення у порівнянні із загальнонаціональ-
ними показниками, високий рівень міграції населення, на-
самперед трудової. Новою загрозою для розвитку регіону 
є його периферійне розташування щодо решти території 
Європейського Союзу, а формування нового зовнішнього 
кордону ЄС може негативно позначитися на ефективності 
транскордонного співробітництва між територіями Поль-
щі, Словаччини, Угорщини, Румунії, з одного боку, та Укра-
їни, з іншого.

До сильних сторін у сфері стратегічного та просторово-
го планування розвитку цільових прикордонних територій 
Карпатського регіону належить діяльність спеціальних роз-
виткових інституцій, зокрема агентств регіонального розвит- 
ку, наявність розроблених спільних концепцій розвитку 
прикордонних регіонів держав Карпатського регіону.
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Інфраструктура
Програмова територія має сприятливі умови для розвит-

ку транзитних перевезень, добре розвинуту мережу доріг, 
хоча, в основному, недостатньої якості, що створює затрим-
ки у перевезенні пасажирів та вантажів.

Загальний аналіз інфраструктури цільових територій 
Карпатського регіону дає підстави для висновку про недо-
статньо високий рівень її розвитку, зокрема транспортної 
інфраструктури. Дороги не відповідають навантаженням та 
пропускній здатності як в окремих секторах, так і в ціло-
му. Беручи до уваги важливу геополітичну та геоекономіч-
ну роль прикордонних регіонів, одним із основних завдань 
розвитку інфраструктури є також реконструкція існуючих 
та будівництво нових пунктів перетину кордону між кра-
їнами Карпатського регіону, враховуючи відповідні євро-
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пейські стандарти. Існуюча кількість прикордонних пунктів 
перетину є недостатньою, а їх технічний стан не відповідає 
потребам пасажирських та транспортних перевезень.

SWOT-аналіз демонструє такі сильні та слабкі загальні 
характеристики для розвитку інфраструктури у Карпат-
ському регіоні, а також сприяє виявленню потенційних 
можливостей та загроз:
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