
61ауковий вісник Херсонського державного університетуН
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Заключительный Акт – Хельсинки, 1975 г. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа : http://www.osce.org/ru/mc/ 
39505?download=true.

2. Шакіна Н. А. Державне регулювання науково-технічної та інно-
ваційної сфери України: проблеми та перспективи / Н. А. Ша-
кіна // Міжнародна економічна політика : наук. журнал / М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. 
екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – 
2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 2. – С. 383-389.

3. Задумкин К.А., Теребова С.В. Международное  научно-тех-

ническое сотрудничество: сущность, содержание и формы 
// Проблемы развития территории. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 
2009 – Вып. 1(47) июль-сентябрь. – С. 22-30.

4. Аналітична довідка: Стан розвитку науки і техніки, результати 
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, транс-
феру технологій за 2012 рік [Электронный ресурс] // Дер-
жавне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 
України,  Український інститут науково-технічної і економічної 
інформації. – Режим доступа : http://dknii.gov.ua/?q=system/
files/sites/default/files/images/08%2007%202013.pdf.

5. Отчет о конкурентоспособности регионов Украины 2013 [Электрон-
ный ресурс] // Фонд «Эффективное управление». – Режим досту- 
па : http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2013_body_rus.pdf.

УДК 339.942:061

Журба І.Є.
доктор економічних наук,

професор кафедри міжнародної інформації та країнознавства
Хмельницького національного університету

ІНТЕГРАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО  
СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад функціонування системи транскордонного співробітництва країн на-
званого регіону в доінтеграційний період. Автором було визначено основні детермінанти трансформації транскордонного спів-
робітництва країн ЦСЄ в умовах євроінтеграції. Було з‘ясовано причини посткризової еволюції транскордонного співробітництва 
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Постановка проблеми. Особливої актуальності 
набуває дане дослідження у контексті парафуван-
ня угоди про Асоціацію та поглиблену Зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, а також реалізації 
програми «Східне партнерство». В умовах соціаль-
но-економічних перетворень у прикордонні особлива 
увага приділяється пошуку нових форм ТКС задля 
підвищення ефективності співпраці та утворення по-
вномасштабного інтегрованого простору. Так, на кор-
донах України та ЄС почали функціонувати «тран-
скордонні кластери» та «транскордонні промислові 
зони», які повинні стати «полюсами зростання» в 
периферійних прикордонних регіонах.

Отже, для визначення спільних прикордонних 
проблем і обґрунтування механізмів та інструментів 
раціонального їх розв’язання необхідне комплексне 

дослідження системи транскордонного регіону як 
основи функціонування транскордонного співробіт-
ництва, що вимагає належної науково-теоретичної та 
методичної бази.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мим аспектам даної проблеми присвячено науко-
ві дослідження українських та зарубіжних еконо-
містів-міжнародників: О. Амоша, П. Бєлєнький,  
М. Долішній, Н. Луцишин, Ю. Макогон, Н. Мікула, 
В. Пила, В. Чужиков. Значний доробок серед зару-
біжних мають вчені Німеччини – Д. Віллерс; Швей-
царії – Г.М. Чуді, Р. Ратті; Польщі – А. Стасяк, 
З. Зьоло, З. Макєла; Росії – Й. Звєрев. Переважна 
більшість зазначених дослідників торкались питань 
соціальної, економічної основи розвитку певних 
транскордонних регіонів та їх організаційно-функці-
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ональних складників – єврорегіонів. Проте пробле-
ми трансформації транскордонного співробітництва 
країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) в умовах 
розширеного ЄС та визначення місця і ролі у цьому 
процесі України потребують подальших досліджень 
на засадах сучасних теоретичних та методологічних 
підходів стосовно новітніх імперативів соціально-
економічного розвитку.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформувати дослідження, яке полягає в об-
ґрунтуванні концептуальних засад функціонування 
системи транскордонного співробітництва країн Цен-
трально-Східної Європи в доінтеграційний період; 
визначити основні детермінанти трансформації тран-
скордонного співробітництва країн ЦСЄ в умовах 
євроінтеграції, а також дослідження причин пост-
кризової еволюції транскордонного співробітництва 
країн цього регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Об-
ґрунтовано, що прикордоння країн Центральної та 
Східної Європи пов’язане з єврорегіоналізацією, 
відрізняється певною специфікою. Західне і східне 
прикордоння має комплементарну (коопераційну) 
економічну структуру щодо транскордонних сусідів, 
південне ж – конкуренційну. Комплементарність 
структур сприяє транскордонному співробітництву 
(такі висновки можна зробити із західноєвропейсько-
го досвіду).

У дисертації систематизовано за соціально-еконо-
мічними ознаками організаційно-структурні форми 
транскордонного співробітництва – єврорегіони. До-
сліджено закономірності формування кількісних та 
якісних параметрів транскордонного співробітництва 
країн Центральної та Східної Європи і їх вплив на 
суспільний розвиток та якість життя у прикордонні 
[1-2].

Виділено три групи єврорегіонів:
І – єврорегіони, створені на кордонах між стари-

ми та новими країнами-членами ЄС, для яких ха-
рактерні рівень компетенції територіальних органів 
влади, економічного розвитку, життя населення, 
відсутність спільної законодавчої бази. Фінансова 
допомога забезпечувалася програмами INTERREG / 
PHARE СВС та INTERREG / TACIS СВС;

ІІ – єврорегіони між новими країнами-членами 
ЄС, до яких можна віднести єврорегіони, створені 
на кордонах між Польщею, Чехією, Словаччиною, 
Угорщиною та Румунією. Хоча рівень економічного 
розвитку та життя населення тут дуже схожий, од-
нак характерною особливістю цієї групи є низький 
рівень компетенції регіональних та місцевих органів 
влади, недостатній для самостійного, без втручан-
ня держави, вирішення багатьох питань. Фінансо-
ва допомога забезпечувалася за підтримки програм 
INTERREG/PHARE СВС та PHARE СВС/ TACIS СВС.

ІІІ – єврорегіони на зовнішніх кордонах країн-
членів ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Руму-
нія) та за участю західного регіону України. Тут ді-
ють програми TACIS СВС (до 2007 року), а також 
Європейський інструмент сусідства та партнерства 
(ЄІСП).

У єврорегіонах першої групи через програми Єв-
рокомісії надається допомога з нівелювання кордонів 
та зникнення економічних бар’єрів. Саме це – одна з 
реальних можливостей для прискореного входження 
в існуючі європейські структури з використанням ба-
гатого досвіду держав – старих членів (ЄС-15).

У роботі зазначається, що за умов трансформа-
ції транскордонного співробітництва у країнах ЦСЄ 
в посткризовий період необхідне ефективне вико-

ристання обмежених економічних ресурсів, що є 
основою конкурентних переваг. Застосовуючи ме-
тод огортаючих даних (DEA-аналіз), проаналізовано 
ефективність функціонування господарської діяль-
ності транскордонних регіонів країн Центральної 
та Східної Європи (рис. 1). Використовуючи модель 
оцінювання, за вхідні параметри взято субіндекси 
сталого розвитку: економічний, екологічний, соці-
альний. Вихідними даними є: ВВП на 1 особу (євро), 
а також валова додана вартість (млн. євро).

 
Рис. 1. Ранжування транскордонних регіонів країн 

Центральної та Східної Європи за коефіцієнтом 
ефективності (за станом на 01.01.2011 р.)

Джерело:[Електронний ресурс] http://www.library.lg.ua/eu/
pdf/4materials/Europe_in_figures_all.pdf

Доведено, що за досліджений період економічно 
ефективнішими були транскордонні регіони Австрії, 
Німеччини, Чехії. У 2011 році високі показники еко-
номічної ефективності отримали такі транскордонні 
регіони: Верхня Австрія / Чехія – 1,0; Нижня Австрія 
/ Словаччина – 1,22 (Австрія); Мекленбург – Передня 
Померанія / Польща – 1,39; Саксонія / Чехія – 1,39  
(Німеччина). До групи низькоефективних потрапили 
регіони Польщі та України (Люблінське / Волинська –  
4,94, Підкарпатське / Львівська – 4,86), Угорщини 
та Румунії (Південно- Задунайський / Марамуреш). 
Показники економічної ефективності транскордонних 
регіонів цих держав у 2011 році погіршилися порівня-
но з показниками попередніх років [4-5].

У результаті дослідження з’ясовано систему сус-
пільно-економічних просторових транскордонних 
зв’язків (рис. 2).

Доведено, що основою формування транскордон-
них виробничо-економічних систем є транскордонні 
енерговиробничі цикли та кластери. З’ясовано, що 
транскордонні енерговиробничі цикли – це вся су-
купність виробничих процесів, які послідовно роз-
гортаються у транскордонному економічному районі 
на основі поєднання певних видів енергії та еконо-
мічної сировини від первинних форм добування і зба-
гачення до одержання всіх видів готової продукції,  
які можна виробляти на місці, виходячи з набли-
ження виробництва до джерел сировини й енергії та 
раціонального використання усіх компонентів сиро-
вини й енергетичних ресурсів по різні боки кордону 
сусідніх держав [2-3].

На основі дослідження зроблено висновок, що 
формування транскордонних кластерних моделей в 
економіці перебуває між двома умовно окресленими 
«трикутниками»: кластероутворюючим – три «К» 
(концентрація, комунікація й конкуренція) і клас-
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теропідтримуючим – три «С» (спеці-
алізація, співробітництво й синергія) 
(рис. 3).

Три „К” є додатковими умовами 
глобалізації та транскордонного спів-
робітництва, що об’єктивно приводять 
до появи в окремих адміністративно-
територіальних одиницях нових утво-
рень типу кластерів.

У дисертації зазначено, що лише 
під впливом даних „трикутників” 
трансформаційний кластер координує 
господарську діяльність та формує 
прикордонну кооперацію між сусіда-
ми. Отже, кластери стають полюсами 
транскордонного зростання [3-5]. 

Обґрунтовано, що у ЦСЄ існує два 
типи єврорегіонів:

а) модель, що базується на адмі-
ністративному управлінні (єврорегіо-
ни: „Карпатський Єврорегіон”, „Буг”, 
„Німан”, „Балтика”);

б) модель, що функціонує на за-
садах самоуправління (єврорегіони: 
„Нейсе-Ниса-Ніса”, „Нейсе-Шпреє-Бо-
бер”, „Про Європа Віадріна”, „Помера-
нія”, „Глаценсіс”, „Прадід”, „Сілезія”, 
„Бескиди”).

Узагальнюючи зазначимо, що перша 
модель базується на інституціоналізації 
„згори” (утворенні міжрегіонального 
зв’язку, укладанні угод, централізова-
ному управлінні); друга модель – це ін-
ституціоналізація „знизу” (самоуправ-
ління, ініціатива місцевих громад та 
органів самоврядування).

Для групування (аналізу) тран-
скордонних регіонів країн ЦСЄ у робо-
ті застосовані такі параметри: індекс 
сталого розвитку (субіндекси еконо-
мічний, екологічний, соціальний); 
ступінь гармонізації; індекси якості 
та безпеки життя; ВВП (загальний); 
ВВП на одну особу; валову додану вар-
тість. Це дало можливість визначити 
спільні характерні соціально-еконо-
мічні ознаки, необхідні для процесу 
формування сучасної транскордонної 
політики (табл. 3).

На основі використання методу 
групування (кластерного аналізу), за 
показниками соціально-економічного 
розвитку транскордонні регіони ЦСЄ 
було поділено на 6 груп. Найбільш ха-
рактерними для цього регіону є клас-
тери – 1,2,6. За досліджуваними по-
казниками, найбільш наближеними до 
України є кластери – 4,5.

Обґрунтовано, що без обміну ін-
формацією про потенційні можливості 
регіону, його пріоритети, інвестиційну 
привабливість та перспективи розвитку 
неможливо отримати будь-яку інвес-
тиційну пропозицію від потенційних 
інвесторів. Тільки економічний інтерес 
від вкладеного капіталу може бути га-
рантією успішної реалізації будь-якого 
реального інвестиційного проекту.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Базуючись на результатах прове-
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Рис. 2. Система суспільно-економічних просторових зв’язків  
у процесі транскордонного співробітництва [розроблено автором]

Рис. 3. Складники діяльності транскордонних кластерних об’єднань 
[розроблено автором]
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деного дослідження, можна зробити такі висновки:
1. Доведено, що закономірності трансформації тран-

скордонного співробітництва країн ЦСЄ у доінтеграцій-
ний період формувалися на засадах загальноприйнятних 
принципів міжнародного поділу праці, спеціалізації, ін-
тернаціоналізації виробництва і обміну.

2. Обґрунтовано, що прикордоння країн Цен-
тральної та Східної Європи пов’язане з єврорегіона-
лізацією, відрізняється певною специфікою. Західне 
і східне прикордоння має комплементарну (коопера-
ційну) економічну структуру щодо транскордонних 
сусідів, південне ж – конкуренційну.

3. Проведено ранжування транскордонних ре-
гіонів країн Центральної та Східної Європи за ко-
ефіцієнтом ефективності. Автором доведено, що до 
групи низькоефективних потрапили регіони Польщі 
та України (Люблінське / Волинська – 4,94, Підкар-
патське / Львівська – 4,86), Угорщини та Румунії 
(Південно- Задунайський / Марамуреш). Показники 
економічної ефективності транскордонних регіонів 
цих держав у 2011 році погіршилися порівняно з по-
казниками попередніх років.

4. З’ясовано, що система суспільно-економічних 
просторових зв’язків є обов‘язковою у процесі тран-
скордонного співробітництва. Визначено сутність та 
структуру енерговиробничих циклів і транскордон-
них кластерів; обґрунтовано функціонування торго-
вельно-інвестиційної зони в системі транскордонного 
співробітництва.

5. Здійснено групування транскордонних регіонів 
ЦСЄ за показниками соціально-економічного розви-
тку. Даний метод групування (кластерного аналізу), 
за показниками соціально-економічного розвитку 
транскордонні регіони ЦСЄ дав можливість виділи-
ти 6 груп у регіоні. Він дає можливість використати 
передовий досвід ТКС єврорегіонів передових країн 
світу і застосувати його у практиці національного 
господарського комплексу України.
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Таблиця 3
Групування транскордонних регіонів ЦСЄ за показниками соціально-економічного розвитку

(станом на 01.01.2011 р.)

х Транскордонні регіони Номер 
кластера Коротка характеристика кластера Евклідова 

відстань

x3 Саксонія/Чехія

1

Транскордонний регіон з найвищими показни-
ками ВВП (49,9 млрд. євро); ВВП на одну особу 
(32,8 тис. євро); ВДВ (45,0 млрд. євро); індекс 
сталого розвитку (3,074)

2352,16

x5 Нижня Австрія/Словаччина 1338,84

x6 Верхня Австрія/Чехія 1847,79

x1 Мекленбург – Передня Померанія/
Польща

2

Соціально-економічні показники вищі від се-
реднього: ВВП (40,5 млрд. євро); ВВП на одну 
особу (21,2 тис. євро); ВДВ (38,0 млрд. євро); 
індекс сталого розвитку (3,060)

2774,72

x13 Сілезьке/Чехія 2031,72

x25 Центральна Угорщина/Австрія 1760,69

x2 Бранденбург/Польща

3

Транскордонний регіон із середніми регіональ-
ними показниками: ВВП (25,5 млрд. євро); ВВП 
на одну особу (19,6 тис. євро); ВДВ (22,7 млрд. 
євро); індекс сталого розвитку (3,060)

2492,01

x9 Малопольське/Словаччина 1513,14

x11 Нижньосілезьке/Чехія 1588,40

x17 Злінський край/Словаччина 823,61

x23 Західнословацький край/Чехія 806,52

x7 Любленське/Україна

4

Транскордонний регіон із показниками нижчим 
від середнього: ВВП (16,5 млрд. євро); ВВП на 
одну особу (11,6 тис. євро); ВДВ (14,9 млрд. 
євро); індекс сталого розвитку (2,872)

1204,98

x8 Підкарпатське/Україна 1195,92

x14 Західнопоморське/Німеччина 707,90

x15 Мораво-Сілезький край/Польща 785,46

x16 Оломоуцький край /Польща 1611,69

x18 Південноморавський край/Австрія 965,33

x19 Карлововарський край/Німеччина 703,59

x21 Середньословацький край/ Австрія 249,13

x22 Східнословацький край/Україна 433,04

x10 Опольське/Чехія

5

Регіони з нижчими соціально-економічними по-
казниками: ВВП (5,9 млрд. євро); ВВП на одну 
особу (6,3 тис. євро); ВДВ (5,05 млрд. євро), 
індекс сталого розвитку (2,8)

166,61

x12 Любуське/Німеччина 66,71

x24 Південнозадунайський край/Румунія 548,26

х Транскордонні регіони Номер 
кластера Коротка характеристика кластера Евклідова 

відстань

x26 Західнозадунайський край/Австрія 710,55

x4 Бургенланд/Угорщина

6

Регіони з низькими показниками: ВВП (6,3 
млрд. євро); та ВДВ (5,7 млрд. євро) і високим 
ВВП на одну особу (28,4 тис. євро); індекс ста-
лого розвитку (2,930) 

2613,40

x20 Братиславський край/Австрія 2613,40

Джерело: розроблено автором на основі даних Євростату [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


