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Зроблена спроба аналізу економічної складової транскордон-
ного співробітництва України. Акцентується увага на сучасних 
формах економічного співробітництва, які зарекомендували себе 
найбільш ефективними. 

Ключові слова: транскордонне співробітництво, прикор-
донні регіони, Європейський Союз, індустріальні парки, кластери.

 
Серед стратегічних завдань оновленого транскордонного 

співробітництва, у тому числі і на новому східному кордоні, 
пріоритетним Європейський Союз визначив сприяння 
економічному і соціальному розвитку прикордонних терито-
рій. Соціально-економічному розвитку прикордонних регіонів 
серед іншого сприяє різностороння допомога Європейського 
Союзу, у розгортанні якої дослідники виділяють три етапи [1, 
с. 34-35].

На першому — підготовчому етапі, коли нинішні нові 
члени ЄС лише готувалися до свого членства у євроспільноті, 
для них були розроблені масштабні програми допомоги 
PHARE і TACIS, які зіграли важливу роль у вирішенні багатьох 
регіональних проблем цих країн. Їх вступ у Європейський 
Союз ознаменував завершення цього етапу розгортання 
допомоги ЄС.

Другий етап пов’язаний з проголошенням у 2004 р. 
Європейським Союзом Європейської політики сусідства, 
якою була запроваджена нова форма співпраці - Програми 
сусідства. Згодом було оголошено, що до кінця 2006 р. будуть 
підготовлені оновлені форми транскордонного співробітни-
цтва - Нові інструменти сусідства. З їх ухваленням, а також 



235
із затвердженням у травні 2009 р. нової зовнішньополітичної 
ініціативи ЄС “Східне партнерство”, яка досі пробуксовує, на 
думку експертів, розпочався третій етап розгортання допомоги 
ЄС на східному напрямку [2, с. 226].

Закон України “Про транскордонне співробітництво” 
метою транскордонного співробітництва визначає “розвиток 
соціально-економічних, науково-технічних, екологічних, 
культурних та інших зв’язків між суб’єктами та учасниками 
транскордонного співробітництва”, а метою державної 
політики у сфері транскордонного співробітництва є створення 
умов для ефективної та взаємовигідної співпраці суб’єктів 
та учасників транскордонного співробітництва України, 
підвищення соціально-економічного розвитку регіонів України 
та рівня життя населення.

За підтримки Європейського Союзу на новому східному 
кордоні ЄС досить успішно розвивається різнопланове 
транскордонне співробітництво. З метою поліпшення 
його координації і підвищення ефективності за кошти 
програми TACIS Агентством регіонального розвитку і 
транскордонного співробітництва “Закарпаття” за участі 
партнерів з сусідніх країн розроблена Стратегія розвитку 
транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні 
“Карпатія 2004-2011”, яка охоплює прикордонні регіони п’яти 
держав (Підкарпатського воєводства Польщі, Кошицького 
і Пряшівського країв Словаччини, області Саболч-Сатмар- 
Берег Угорщини, Закарпатської області України, повітів Сату-
Маре і Байя-Маре Румунії) [3, с. 223]. Цей проект на основі 
аналізу значного інформаційного масиву, крім визначення 
пріоритетів, пропонує стратегічні, середньо- і короткострокові 
завдання з їх реалізації.

Як вважає один із провідних фахівців у цій проблематиці 
Надія Мікула, транскордонне співробітництво суміжних 
прикордонних територій сусідніх країн створює додаткові 
можливості отримання синергетичних ефектів від об’єднання 
зусиль при вирішенні спільних та ідентичних проблем і актив-
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но розвивається у напрямі інституціонального забезпечення 
співпраці на нових засадах і у нових формах [4, с. 132]. Від 
прямих контактів та транскордонних угод співпраця почала 
розвиватися у формі єврорегіонів (ця форма була найбільш 
поширена наприкінці 90-х років минулого та на початку 
нинішнього століття)  [5, с. 526-527], а нині — це транскордонні 
промислові зони, транскордонні кластери, “трикутники 
росту”, транскордонні полюси зростання, “транскордонні 
інноваційні проекти” тощо [6, с. 4].

Закарпатська обласна рада рішенням від 12 березня 
2008 року №487  затвердила Програму створення індустріаль-
них парків на території Закарпатської області на 2008-2012 рр. 
Як показує досвід країн Східної Європи, зокрема Угорщини, 
Словаччини, Чехії, створення індустріальних (промислових) 
парків є одним із перспективних шляхів залучення інвестицій, 
зокрема іноземних, в економічний розвиток регіонів, передусім 
економічно відсталих.

Основними завданнями згаданої Програми є:
• створення сприятливих умов для розміщення в області 
нових підприємств, у тому числі іноземних;

• активізація залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх 
інвестицій;

• збільшення надходжень до бюджетів податків і зборів 
(обов’язкових платежів);

• здійснення технічного переобладнання, забезпечення 
збільшення обсягів виробництва конкурентоспромож-
них товарів;

• забезпечення ефективного використання інновацій-
ного потенціалу підприємств, насамперед військово-
промислового комплексу, а також інших підприємств 
виробничої сфери;

• прискорення процесів реструктуризації в окремих галу-
зях промисловості [7].
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Ідею створення спільного промислового (індустріального) 

парку та шляхи реалізації такого проекту обговорювали 18-
19 лютого 2010 року на міжнародній науковій конференції 
в Ужгороді. Зокрема відзначалося, що промисловий 
парк буде розташований на прикордонних територіях 
України та Угорщини, а його складові частини дзеркально 
відображатимуть як структуру, так і функції один одного. 
Проте основною проблемою з українського боку залишається 
відсутність необхідних нормативно-правових актів, що 
не дозволяє повною мірою використати весь позитивний 
ефект транскордонного починання. Ще одним проблемним 
питанням на шляху створення спільного промислового парку 
на українсько-угорському кордоні є відсутність як єдиних 
стандартів, норм і правил створення та функціонування 
подібних парків, так і невідповідність українських норм нормам 
Європейського Союзу [8].

Внаслідок реалізації заходів програми щодо створення 
індустріальних (промислових) парків відбуватиметься 
поліпшення інвестиційного клімату Закарпатської області та 
значне зростання її інвестиційного потенціалу. Продовжиться 
позитивна тенденція збільшення обсягів залучення в економіку 
області та України в цілому прямих іноземних інвестицій, 
що, безумовно, вплине на створення нових робочих місць, 
трансфер технологій, інновацій, сучасного менеджменту. 
Адже країни Центральної Європи, які нещодавно стали 
членами ЄС, змогли на практиці використати ефективні 
засоби стимулювання економічного розвитку, що дало їм 
можливість досягти стандартів ЄС. Угорщина, Словаччина, 
Чехія використовували той самий механізм для залучення 
інвестицій, а саме створення індустріальних парків, на території 
яких інвестори мали змогу здійснювати виробництво продукції 
на експорт. Одним із засобів є створення індустріальних парків 
із наданням інвесторам статусу суб’єктів вільних митних зон 
протягом підготовчого періоду до вступу в ЄС. Індустріальні 
парки виявились ефективним та успішним засобом залучення 
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іноземних інвестицій, створення нових робочих місць та 
модернізації економіки згідно зі стандартами ЄС.

Індустріальні парки, спеціальні економічні зони, наукові 
парки та технологічні вільні зони стали ефективним знаряддям 
залучення прямих іноземних інвестицій, створення нових 
робочих місць, збільшення обсягів зовнішньоекономічної 
діяльності, передачі технологій, розвитку виробництва, 
зростання економічних показників та добробуту громадян [9, 
с. 37].

Рішенням Закарпатської обласної ради від 24 квітня 
2009 року № 835 затверджена Програма створення транс-
кордонних транспортно-логістичних центрів як структурних 
ланок інноваційних кластерів на території Закарпатської 
області на 2009-2011 роки [10].

Програмою пропонується модель створення на 
українській стороні транспортно-логістичних центрів із 
функціями комплексу транспортних сервісних послуг на 
кордоні України з Євросоюзом та спільною діяльністю з 
аналогічними структурами сусідніх країн.

Важлива роль у розвитку економіки і соціальної сфери 
приділяється створенню інноваційних бізнес-інкубаторів. 
Стратегічною метою їх діяльності є стимулювання створення 
нових підприємств, переважно в пріоритетних галузях 
економіки області, а саме – логістики, що дасть можливість 
забезпечити постійне підвищення продуктивності праці та 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на 
основі технологічної модернізації національної економіки, 
підвищення рівня їх інноваційної активності, впровадження 
нових продуктів, послуг, технологій, методів організації та 
управління господарською діяльністю.

Під кластерами розуміють географічно близькі групи 
взаємопов’язаних компаній та асоційованих установ в окремій 
галузі, що пов’язані спільними технологіями та навичками. Як 
правило, вони існують в географічній зоні, де легкодоступними 
є комунікації, логістика і людські ресурси.
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Сформована на основі кластерів економіка – це модель 

конкурентоздатної  та інвестиційно привабливої економіки, 
яка забезпечує високий рівень та якість життя населення [4, 
с.134].

Транспортно-логістичні кластери включають в себе 
комплекс інфраструктури і компаній, що спеціалізуються на 
зберіганні, супроводі та постачанні вантажів і обслуговуванні 
пасажирів.

Кластер може включати також організації, що обслу-
говують об’єкти портової інфраструктури, компанії, які 
спеціалізуються на морських, річкових, наземних, повітряних 
перевезеннях, логістичні комплекси тощо [9, с.40].

Основною метою реалізації кластерної політики є
забезпечення високих темпів економічного зростання і дивер-
сифікації економіки за рахунок підвищення конкуренто-
спроможності підприємств, постачальників обладнання, 
комплектуючих, спеціалізованих виробничих і сервісних 
послуг, науково-дослідних та освітніх організацій, що 
утворюють територіально-виробничі кластери. 

Реалізація кластерної політики сприятиме росту конку-
рентоспроможності підприємницької діяльності за рахунок 
реалізації потенціалу ефективної взаємодії учасників класте-
ра, пов’язаного з їх географічно близьким розташуванням, 
включаючи розширення доступу до інновацій, технологій, 
«ноу-хау», спеціалізованих послуг та висококваліфікованих 
кадрів, а також зниження трансакційних витрат, що забезпе-
чує формування передумов для реалізації спільних корпо-
раційних проектів і продуктивної конкуренції.

Транскордонні транспортно-логістичні центри в 
Закарпатській області стануть об’єднавчими органами для 
керування інтермодальними перевезеннями на західному 
кордоні України, які на основі загального інформаційного 
простору будуть спроможні вирішувати важливі транскор-
донні питання і забезпечать ефективне комплексне логістичне 
обслуговування процесу постачання та оброблення вантажів.
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Створення та обслуговування транскордонних транс-

портно-логістичних центрів на стику кордонів з ЄС сприятиме 
динамічному розвиткові транзитного потенціалу України, 
сучасних виробничих структур, позитивно вплине на розвиток 
регіону, зокрема поліпшення економічних та соціальних 
показників, сприятиме створенню нових робочих місць, 
підвищенню життєвого рівня населення і наблизить інтеграцію 
України до Європейського співтовариства [9, с.46].

Розвиток таких сучасних форм господарювання, як 
технологічні парки,  інноваційні бізнес-інкубатори та кластерні 
утворення, сприятиме вирішенню проблем як окремих 
муніципальних утворень, так і регіону в цілому. Такі утворення 
розглядаються як важливий елемент соціальної, економічної 
та інноваційної політики.

Метою Національної стратегії формування та розвитку 
транскордонних кластерів як важливого засобу реалізації 
державної регіональної політики є підвищення рівня життя 
громадян, забезпечення конкурентоспроможності України та 
її регіонів, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку транскордонних регіонів  з одночасним підвищенням 
рівня гармонізації нормативно-правових і соціально-
економічних умов для розвитку промислової, науково-технічної 
та інших видів транскордонної взаємодії у сфері виробництва і 
надання послуг та трансферу технологій  [9, с.62].

Основними завданнями Національної стратегії 
формування та розвитку транскордонних кластерів є:

1) забезпечення розвитку транскордонних регіонів у інно-
ваційно-інвестиційний спосіб, зокрема із використанням 
можливостей кластерів;

2) розвиток транскордонного співробітництва як іннова-
ційного елемента нової державної регіональної полі-
тики, сприяння інтеграції України та її регіонів у 
загальноєвропейський простір;

3) створення в транскордонних регіонах центрів еконо-
мічного зростання з метою підвищення індексу якості 
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людського життя та конкурентоспроможності вітчизня-
ної продукції на світовому ринку;

4) зменшення потенційного напруження на українських 
кордонах та нівелювання негативної ролі кордонів у 
повсякденному житті громадян.
Таким чином, економічна складова транскордонного 

співробітництва є важливим чинником на шляху України до 
Європейського Союзу, що потребує подальшого вивчення і 
висвітлення.  
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Гарагонич В. Экономическая составляющая трансгра-
ничного сотрудничества Украины.

Сделана попытка анализа экономической составляющей 
трансграничного сотрудничества Украины. Акцентируется вни-
мание на современных формах экономического сотрудничества, 
которые зарекомендовали себя наиболее эффективными.
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ничные регионы, Европейский Союз, индустриальные парки, 
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