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ЄВРОРЕГІОНАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Голубка В.М., здобувач, ЛНУ ім. Івана Франка
В статті розглядаються проблеми та перспективи України від участі в єврорегіональному та транскор-

донному співробітництві. Автор висвітлює роль створених єврорегіонів у фінансово-економічному, освіт-
ньому, соціальному житті країн учасниць цих об’єднань та окреслює пріоритетні напрямки такої співпраці.

Ключові слова: єврорегіональне співробітництво, економічна безпека, транскордонний розвиток, євро-
пейська інтеграція, єврорегіон, національна політика регіонального розвитку.

ВСТУП
Нівелюванню світової фінансової кризи у значній мірі сприяє посилення економічних програм співро-

бітництва в єврорегіонах1 . З метою розвитку прикордонних територій необхідно реалізувати ряд економіч-
них проектів: створення бізнес-інкубаторів, просування малих інвестицій, посилення торговельних відно-
син між прикордонними територіями тощо. Для цього можна використати й досвід Польщі, яка завдяки
інтенсивній єврорегіоналізації прискорила вступ до ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблеми та перспективи єврорегіоналізації та їх
вплив на національну економіку України останнім часом досить інтенсивно висвітлюються в працях багатьох
вчених. Серед вчених, які займаються даною проблематикою слід виділити Н. Мікулу, В. Борщевського,
В. Будкіна, І. Михасюка, М. Мальського, А.С. Філіпенка та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття шляхів розширення взаємовигідності співпраці України з європейським співто-

вариством. Насамперед, через забезпечення розвитку та впровадження законодавства щодо транскордонно-
го та єврорегіонального співробітництва, підвищення ефективності проектів та програм у цій сфері через
забезпечення активної підтримки та залучення місцевих і регіональних рівнів, наближення діючого законо-
давства до стандартів ЄС.

РЕЗУЛЬТАТИ
Створення сприятливих умов для транскордонного розвитку та забезпечення економічної безпеки краї-

ни — це, насамперед, дипломатичний механізм зовнішньоекономічних трансакцій [1]. Сучасна багатосто-
роння економічна дипломатія, що передбачає збільшення представництва країн у міжнародних інституціях,
спирається на розширення їх мандатів за рамки традиційно дискусійних питань, зростаючу відкритість і
публічність їх діяльності, посилення їх взаємодії з метою легітимної гармонізації відповідних рішень, ре-
алізації спільних ініціатив і координації її засобів.

Абсолютна більшість країн ЄС здійснює фінансову підтримку транскордонного співробітництва (ТКС)
шляхом використання низки ініціатив, програм та проектів. Систему фінансування ТКС забезпечили безпосе-
редні інституції — єврорегіони, фінансування яких здійснюється незалежно всіма членами єврорегіонів. Євро-
регіональні партнери акумулюють кошти на незалежних рахунках національних асоціацій. Кошти на діяльність
єврорегіонів та реалізацію проектів надходять з членських внесків, дотацій, дарунків, інших фінансових дже-
рел, включаючи вітчизняні фонди підтримки та фонди ЄС. З членських внесків кошти йдуть на утримання
структур єврорегіону, національних секретаріатів, а також, частково, на оплату робочих груп. Проте, основни-
ми джерелами фінансування є кошти структурних фондів та ініціатив Європейського Співтовариства.

Першочергово фінансову підтримку, метою якої є сприяння розвитку транскордонного співробітництва,
передусім отримують проекти щодо розбудови комунікаційної інфраструктури, охорони довкілля.

Єврорегіональне співробітництво може, на нашу думку, значно варіюватися і включати в себе торгові,
інвестиційні контакти, спільну реалізацію науково-технічних програм регіонального розвитку, взаємодію в
галузі прогнозування науково-технічного прогресу, обмін науково-технічною інформацією, створення пос-
тійно діючих та тимчасових наукових колективів, тощо. Крім цього, однією з форм діяльності могло б бути
утворення в польсько-українському прикордонні інституційних агенцій, торгових центрів, періодичних, міжна-
родних, конференційно-семінарських та інших презентацій [2]. Оскільки польський східний кордон став
східним кордоном усього Євросоюзу, то модернізація цього кордону не може бути лише проблемою Польщі
й України, але й усього Євросоюзу. Йдеться про фінансову підтримку розбудови контрольно-пропускних
пунктів і їх кращого оснащення за стандартами ЄС.

Сфера міжнародної транскордонної співпраці «Україна-Польща» набула нового змісту після утворення
єврорегіонів «Буг» і «Карпати». Успіх цієї співпраці є шансом прискорення господарського розвитку, збільшен-
ня обсягів інвестицій і капіталу з-за кордону. Це створює можливості багатогранної безпосередньої співпраці
територіальних одиниць, що розташовані по обидва боки кордону. Йдеться про реалізацію спільних про-
ектів, програм. Проте на сьогодні, фактично тільки відпрацьовувався організаційний механізм об’єднання.
До числа економічних причин такого повільного розгортання діяльності, зокрема, єврорегіону «Карпати»

1 Йдеться, насамперед, про українсько-польські єврорегіони «Карпати» й «Буг».
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відносять фінансову неспроможність регіонів-учасників, що викликано труднощами перехідного періоду,
глобальної фінансової кризи. Щоправда регіон «Карпати», зокрема, у Підкарпатському воєводстві має у
своєму розпорядженні великий виробничий потенціал, а ефектом процесу системної трансформації польської
економіки є потужний розвиток сектору малих та середніх підприємств з його багатим природним середо-
вищем. Природні ресурси та місця національної спадщини є суттєвим чинником розвитку воєводства. Окрім
цього, до воєводства належать інфраструктурні засоби, в тому числі мережа аеропортів, потенціал і техніч-
на культура підприємств електромашинобудівної та хімічної промисловості, розвиток мережі неурядових
організацій, що активно підтримують регіональний розвиток, конкурентоспроможні ціни спільних тери-
торій «Україна-Польща».

З українського боку єврорегіон «Карпати» включає чотири області: Львівську, Закарпатську, Івано-Фран-
ківську, Чернівецьку. Територія регіону становить 9,3% від загальної території України. Проте його промис-
ловий комплекс у 2005р. виробляв лише 5,4% всієї промислової продукції країни, в той час як у 2000р. цей
показник становив майже 12%. Найбільш промислово розвинутою є Львівська область, частка якої стано-
вить 2,8% від загального обсягу промислової продукції.

Найбільш ефективною формою співпраці тут є міжрегіональні угоди окремих областей. Так, Львівська
область на даний час реалізує 19 угод з країнами-учасницями Карпатського єврорегіону. І чим ширша зона
сучасного (до 30 км) і майбутнього (до 50 км) безвізового прикордоння, тим швидше наші країни зможуть
реалізувати проекти, зокрема, напередодні «Євро-2012». На сьогодні у Карпатському регіоні мають місце
деякі злагодження територіальних диспропорцій в розвитку регіональних продуктивних сил рівнинної час-
тини регіону і його гірських районів з їхньою соціально-економічною відсталістю, низьким використанням
рекреаційного комплексу і природно-ресурсного потенціалу українських Карпат. Крім цього, транскордон-
на співпраця наших країн збіднюється і тим, що існуючі транскордонні утворення, в яких беруть участь
прикордонні регіони обох держав, зокрема єврорегіон «Карпати», «Буг» є швидше декларативними угода-
ми, а не реальним знаряддям ТКС. Адже, зокрема Карпатський Євро регіон як відомо, — занадто громіздке
утворення. До складу цього єврорегіону, створеного в 1993р. входять прикордонні адміністративні одиниці
п’яти держав — Польщі, Словаччини, Угорщини, України та Румунії. Ця структура охоплює величезну те-
риторію площею 142 тис. км2, де проживає близько 15 млн. населення. В Європі подібні утворення набагато
менші та мобільніші.

Але вказаний єврорегіон «Карпати», характеризується великою в загальноєвропейському масштабі ту-
ристично-природною і культурною цінністю. Сильною стороною регіону, крім вигідного розташування і
великого біорізноманіття, є величезна культурна спадщина і національна різнорідність. До речі, у «Польсько-
українській стратегії»[3] описані виявлені внутрішні сильні і слабкі сторони регіону, який охоплений даною
Стратегією, а також зовнішні можливості і загрози, про що у даній статті автор вважає повторення зайвим.

Суттєвим елементом діяльності єврорегіону по обидві сторони кордону повинно стати формування сус-
пільної екологічної свідомості, яка сприятиме охороні довкілля. Освітня діяльність в галузі охорони довкіл-
ля має бути широкомасштабною і охоплювати усі вікові групи населення.

Підтримка функціонування євро регіону повинна бути спрямована на соціальні зв’язки, які стануть важ-
ливим елементом соціальної інтеграції. Все це відбувається шляхом досягнення комплексу стратегічних
цілей. Підтримка надаватиметься діяльності з розвитку співпраці у галузі освіти, зокрема підготовки до
праці і впровадження безперервної освіти. Необхідно посилювати інституційну діяльність і створювати умови
для розвитку та ефективної діяльності неурядових організацій, що працюють у соціальній сфері. Налагод-
ження і посилення прямих контактів спричиниться до розвитку суспільного партнерства, результатом чого
стане єдність суспільства, зростання доходів місцевого населення, покращення рівня його розвитку в усіх
необхідних напрямках на рівні європейських стандартів.

Пріоритетний вектор — це і програма розвитку та модернізації туристичної і супутньої інфраструктури.
Здійснювані заходи мають відповідати принципам збалансованого розвитку і дотримання стандартів охоро-
ни оточуючого середовища. Ідентифікація прикордоння як єдиного туристичного регіону необхідна вже
сьогодні, напередодні «Євро-2012». Адже вступ України до ЄС дозволить відкрити вітчизняним і іноземним
туристам новий, цікавий і конкурентноздатний туристичний регіон в Європі. Все це можливе за умов, якщо
польсько-український транскордонний регіон провадитиме спільну туристичну популяризацію своїх про-
дуктів. Маркетингова діяльність повинна базуватися на стратегії спільних заходів з застосуванням сучасних
інструментів щодо конкурентоспроможності прикордонних регіонів.

Конкурентні переваги українських регіонів, які є активними учасниками єврорегіональних структур,
впливає на позиціювання всієї держави як на транскордонних ринках як і на світових, призводить до побу-
дови спільної стратегії збалансованого розвитку транскордонного утворення при формуванні та реалізації
регіональної політики. Інтеграційний потенціал створює додаткові можливості прискорення розвитку при-
кордонних територій держав шляхом об’єднання зусиль та ідентичних проблем у транскордонному регіоні
та сприяє підвищення його конкурентоспроможності [4].

ВИСНОВКИ
Виходячи із вищесказаного, створення поглибленої зони вільної торгівлі на базі насамперед євро регі-

онів, зокрема українсько-польського «Карпати», як ключового питання у майбутніх відносинах Україна —
ЄС, забезпечить створення умов для подолання посткризових явищ, ефективної перебудови економіки та
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покращення взаємовідносин між Україною та країнами Євросоюзу. У свою чергу створення взаємовигідної
зони вільної торгівлі, насамперед транскордонного, потребує впровадження інструментів державної підтрим-
ки експорту, що сприятиме економічному зростанню країни, підвищенню добробуту населення, так і зміцнен-
ню участі України у європейських інтеграційних процесах.

Ефективна система державної підтримки експорту сприятиме диверсифікації української економіки та
поліпшенню структури експорту, наближенню інституційно-організаційних засад зовнішньоторговельної
політики держави до світових стандартів.
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