
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛІТИКУС»

130 Випуск 3. 2020

Вступ. Внаслідок того, що в другій половині 
ХХ століття разом із процесами глобалізації деякі 
регіони Європи отримали більше прав у здійсненні 
інтернаціональної співпраці на місцевому рівні, 
вони стали здійснювати самостійну міжнародну 
політику. Такий феномен отримав назву «Євро-
регіон», або «Європа регіонів», тобто ситуація, 
коли не держава загалом, а регіони відігравали 
важливу роль у транскордонному співробітництві. 
Саме ж транскордонне співробітництво являє 
собою «спільні дії, спрямовані на встановлення 
і поглиблення економічних, соціальних, науково-
технічних, екологічних, культурних та інших від-
носин між територіальними громадами, їх пред-
ставницькими органами, місцевими органами 
виконавчої влади України та територіальними гро-
мадами, відповідними органами влади інших дер-
жав у межах компетенції, визначеної їх національ-
ним законодавством» [1, с. 8]. Загалом з огляду на 
те, що транскордонне співробітництво має на меті 
вирішення спільних проблем для суміжних регіонів 
між різними державами, конкретними завданнями 

такої співпраці є гарантування безпеки, створення 
вигідних умов для торгівельних відносин, ство-
рення і реалізація спільних проєктів на взаємо-
вигідних умовах, захист навколишнього простору 
та протидія екологічним катастрофам, розвиток 
міжкордонної інфраструктури, взаємна протидія 
нелегальній міграції, культурний обмін, розвиток 
туристичної діяльності.

Важливість транскордонної кооперації пояс-
нюється тим, що на рівні держави складно само-
стійно швидко і ефективно вирішувати, особливо 
в прикордонних регіонах, завдання, які входять 
у зону їх відповідальності і є необхідною умовою 
економічного розвитку розділених кордоном тери-
торій. Саме тому участь України у транскордон-
ному співробітництві є основою для розширення 
взаємовигідного торгово-економічного співробіт-
ництва та вирішення локальних проблем на міс-
цях. Усе це сприяє міжнародній інтеграції.

Мета та завдання. Метою дослідження є комп-
лексний аналіз транскордонного співробітництва 
України з Балто-Чорноморськими сусідами у фор-
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Актуальність цього дослідження визначається роллю, яку єврорегіони відіграють 
у транскордонному співробітництві з Україною. В умовах розширення і зміцнення 
взаємин України та її Балто-Чорноморських сусідів у контексті гарантії безпеки 
європейського простору питання транскордонного співробітництва суміжних 
регіонів України з Балто-Чорноморськими країнами набуває вагомості. Завдяки 
співпраці України з Балто-Чорноморськими сусідами у форматі єврорегіонів 
будуть створені стійкі комунікаційні зв’язки не лише з метою вирішення спільних 
нагальних регіональних питань, а й задля поліпшення кооперації з метою захисту 
територіального суверенітету проти російської агресії. До того ж, оскільки 
більшість країн Балто-Чорноморського регіону вже є повноцінними членами 
Євросоюзу, транскордонне співробітництво є важливим, аби Україна змогла швидше 
наблизитися до стандартів ЄС.
Метою дослідження є комплексний аналіз транскордонного співробітництва України 
з Балто-Чорноморськими сусідами у форматі єврорегіонів задля гарантії безпеки 
європейському простору та узгодженого вирішення спільних регіональних проблем. 
У процесі дослідження автор використовував такі наукові методи: 
• системний, який дав змогу дослідити поняття транскордонного співробітництва 
як систему взаємопов’язаних структурних елементів;
• історичний, за допомогою якого було встановлено хронологічну послідовність 
транскордонного співробітництва України з єврорегіонами;
• структурно-функціональний, використання якого дало змогу дослідити феномен 
єврорегіонів, встановити взаємозв’язок між ними та поняттям транскордонного 
співробітництва, визначити функції транскордонного співробітництва;
• компаративний, який дав змогу порівняти програми транскордонного 
співробітництва за участі України.
У результаті дослідження було виявлено, що основними програмами 
транскордонного співробітництва України з країнами Балто-Чорноморського регіону 
є формати Польща – Білорусь – Україна, Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 
та Румунія – Україна – Молдова, з’ясовані основні пріоритети та напрями співпраці, 
а також досліджені аспекти кооперації, що сприяють покращенню стану безпеки на 
кордонах. Також були зазначені вигоди, які Україна та країни Балто-Чорноморського 
регіону отримують від співробітництва у форматі єврорегіонів.
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маті єврорегіонів задля гарантії безпеки європей-
ського простору та узгодженого вирішення спіль-
них регіональних проблем. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирі-
шення таких завдань дослідження:

• з’ясувати специфіку понять «єврорегіони» 
та «транскордонне співробітництво»;

• визначити чинники, що зумовили встанов-
лення транскордонного співробітництва з Балто-
Чорноморськими сусідами;

• проаналізувати основні програми транскор-
донного співробітництва України з країнами Балто-
Чорноморського регіону, визначити основні век-
тори кооперації.

Методи дослідження. У процесі дослідження 
автором використовувалися такі наукові методи: 

• системний, який дав змогу дослідити поняття 
транскордонного співробітництва як систему 
взаємопов’язаних структурних елементів;

• історичний, за допомогою якого було встанов-
лено хронологічну послідовність транскордонного 
співробітництва України з єврорегіонами;

• структурно-функціональний, використання 
якого дало змогу дослідити феномен єврорегіо-
нів, встановити взаємозв’язок між ними та понят-
тям транскордонного співробітництва, визначити 
функції транскордонного співробітництва;

• компаративний, який дав змогу порівняти  
програми транскордонного співробітництва за 
участі України.

Результати. Усі програми співпраці в рамках 
єврорегіонів виконуються відповідно до націо-
нального законодавства кожної з країн. Органи 
єврорегіону часто представлені радою, президією, 
секретаріатом, координаційними бюро в кожній із 
країн і робочими групами. Створення єврорегіонів 
як форми міжрегіонального співробітництва в різ-
них сферах суспільного життя – це також резуль-
тативний крок на шляху європейської інтеграції. 
Стаття 70 Договору про співробітництво між Укра-
їною та ЄС під назвою «Регіональний розвиток» 
передбачає зміцнення співпраці в області регіо-
нального розвитку шляхом встановлення прямих 
зв’язків між відповідними районами та держав-
ними організаціями, що займаються питаннями 
планування регіонального розвитку з метою також 
обміну інформацією про шляхи і методи розвитку 
регіональних відносин.

Через єврорегіони пролягають найкоротші 
шляхи з СНД і України в країни Західної Європи, 
а також шляхи між країнами Балтійського і Чор-
номорського регіонів. За останні роки в Балтій-
ському регіоні сформувалася багаторівнева 
мережа зв’язків і контактів, що забезпечує вза-
ємодію між окремими організаціями та урядовими 
програмами, органами місцевого самоврядування 
та недержавними організаціями [12, с. 74]. Такі 
загальнорегіональні мережеві організації, як Рада 

держав Балтійського моря – основний політич-
ний форум міжурядового співробітництва, Союз 
балтійських міст, ініціатива у сфері просторового 
планування «Васабі», ініціатива у сфері охорони 
екології Балтійського моря «Хелком» і низка інших, 
відіграють роль ключових вузлів інфраструктури 
розвитку транскордонного співробітництва в регі-
оні Балтійського моря.

Транскордонне співробітництво виступає про-
відним напрямом регіональної політики Європей-
ського Союзу. Нині цей механізм використовується 
не тільки всередині ЄС як один з аспектів політики 
згуртування, а й на зовнішніх кордонах у рамках 
Європейської політики сусідства, яка передбачає 
активізацію контактів між прикордонними регі-
онами ЄС і сусідніми країнами. Внаслідок най-
більш масштабного розширення Європейського 
Союзу в травні 2004 року і вступу до нього Руму-
нії в 2007 році Україна отримала спільний кордон 
з ЄС протяжністю 1432 км, що становить 24% 
усього державного кордону країни. Це відкриває 
для держави нові перспективи взаємодії з євро-
пейськими сусідами на регіональному і локаль-
ному рівні в контексті реалізації євроінтеграційної 
стратегії України. 

Проголосивши курс на європейську інтегра-
цію, Україна вже на початку 90-х років минулого 
століття активно реалізовує різні інтеграційні про-
єкти, серед яких провідне місце відводиться тран-
скордонному співробітництву. За Постановою 
Верховної Ради України від 14 липня 1993 року 
Україна приєдналася до «Європейської рамко-
вої конвенції про транскордонне співробітництво 
між територіальними общинами або владами». 
У 1997 році була ратифікована «Європейська 
хартія місцевого  самоврядування», в межах якої 
були визначені повноваження і можливості міс-
цевих органів влади в процесах транскордонного 
співробітництва [4]. 24 червня 2004 року було 
прийнято Закон «Про транскордонне співробітни-
цтво», який визначив мету та завдання державних 
органів влади у сфері транскордонного співробіт-
ництва, повноваження суб’єктів ТКС України, прин-
ципи та форми фінансування з боку держави [17]. 
Однак прийняття цього закону не змогло стимулю-
вати подальший розвиток транскордонного спів-
робітництва для українських єврорегіонів у зв’язку 
з певними чинниками. По-перше, в межах закону 
транскордонне співробітництво розглядається 
виключно як інструмент економічного співробітни-
цтва, який є складним процесом співпраці в при-
кордонних районах та охоплює цілий комплекс 
вирішення різноманітних проблем. По-друге, цей 
закон не передбачає особливого порядку фінансу-
вання цього напряму, що створює додаткові про-
блеми через відсутність державної фінансової 
допомоги. У лютому 2005 року на засіданні Ради 
Україна – ЄС було підписано «План дій Укра-
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їна – ЄС», в межах якого передбачалися «інтен-
сивні політичні, економічні та культурні відносини, 
включаючи транскордонне співробітництво» [13]. 
Новий зовнішньополітичний курс ЄС – Євро-
пейська політика сусідства (ЄПС) – стартував 
в 2004 році з метою формування привілейованих 
відносин та активізації співпраці в різних сферах 
діяльності між Союзом і його 16 сусідами на пів-
дні і сході. ЄПС включає три базові напрями для 
співпраці: програми двостороннього співробітни-
цтва, програми регіонального та міжрегіонального 
рівня і програми транскордонного співробітництва.

Відповідно до Індикативної програми ТКС на 
2007–2013 роки була  передбачена реалізація 
15 програм: 9 сухопутних, 3 поблизу морських 
кордонів і 3 в басейнах морів. Україна є учасни-
ком 3 сухопутних програм (спільно з Польщею 
та Білоруссю, спільно з Угорщиною, Словаччиною 
та Румунією і спільно з Румунією та Молдовою 
уздовж сухопутних кордонів і в програмі «Чорне 
море», що об’єднує 10 країн регіону) [3].

Нині на кордоні України функціонують 4 євро-
регіони з потенційними Балто-Чорноморськими 
сусідами, серед яких «Буг», що включає Україну, 
Польщу, Білорусь з 1995 року, «Карпатський», куди 
входять Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, 
Румунія з 1993 року, «Верхній Прут», у складі якого 
Україна, Молдова, Румунія з 2000 року, та «Нижній 
Дунай», який включає Україну, Молдову, Румунію 
починаючи з 1998 року [10, с. 116]. Ці єврорегіони 
включають Закарпатську, Львівську, Івано-Франків-
ську, Чернівецьку та Одеську області України. Про-
грами транскордонного співробітництва ЄПС зна-
чно розширюють географію учасників за рахунок 
окремих районів Рівненської, Хмельницької, Тер-
нопільської та Вінницької областей, які, не маючи 
виходу до кордону з ЄС, отримують змогу брати 
участь у реалізації спільних проєктів. 

Новим єврорегіоном має стати єврорегіон 
«Чорне море» за участю адміністративних оди-
ниць дев’яти країн, що входять в ОЧЕС: Болгарії, 
Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Російської Феде-
рації, Румунії, Туреччини та України. Найбільш 
чисельною з точки зору кількості областей учас-
ниць є Україна, адже 7 областей входять у зону 
транскордонної співпраці, від Туреччини у співп-
раці братимуть участь 6 міст. Грузія і Румунія пред-
ставлені лише однією адміністративною одиницею. 
У 2008 році відбулася зустріч представників чор-
номорських країн і Ради Європи, присвячена роз-
гляду проекту Статуту єврорегіону «Чорне море». 
Також обговорюється питання розробки проєкту 
єврорегіону «Сян» за участю Львівської області 
України та Підкарпатського воєводства Польщі.

15 вересня 2010 року Кабінет Міністрів Укра-
їни своїм розпорядженням схвалив Концепцію 
Державної програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2011–2015 роки. У документі 

зазначено, що «така співпраця сприяє об’єднанню 
зусиль суб’єктів для вирішення спільних проблем 
прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграцій-
них заходів на регіональному рівні» [11]. 

Основними програмами транскордонного спів-
робітництва України з країнами Балто-Чорномор-
ського регіону є формати Польща – Білорусь – 
Україна з 2007 по 2013 рік, яка в подальшому була 
пролонгована з 2014 по 2020 рік; Угорщина – Сло-
ваччина – Румунія – Україна з 2014 по 2020 роки 
та Румунія – Україна – Молдова з 2007 по 2013 роки. 

Визнання Польщі впливовим стратегічним парт-
нером як для створення Балто-Чорноморського 
союзу, так і для поглиблення євроінтеграційних 
процесів зумовило співпрацю України з цією дер-
жавою. Транскордонний регіон «Буг», що включає 
Білорусь і Польщу, є одним із найбільш ефектив-
них через значущість Польщі як партнера та її ваго-
мість в ідеї об’єднання в Балто-Чорноморський 
союз. До того ж Польща як найбільш розвинута 
серед інших сусідів України держава може актив-
ніше просувати інтереси України на європейському 
просторі з метою подальшої інтеграції. Причиною 
створення єврорегіону «Буг» було здобуття неза-
лежності Україною та Республікою Білорусь після 
розпаду СРСР, а також спільне історичне минуле. 
Ріка Буг, що протікає територіями Польщі, України 
та Білорусі, стала символом об’єднання та подаль-
шої співпраці. Польща не лише зв’язує Україну 
й Білорусь з Європою, а й виступає своєрідною 
захисною фортецею для ЄС проти російської агре-
сії. Спільні інтереси та територіальне розташу-
вання стали передумовами актуалізації питання 
про об’єднання в межах балто-чорноморських регі-
онів. Це своєю чергою зумовило те, що транскор-
донні відносини між Україною та Польщею стали 
найбільш міцними, адже вони об’єднані великою 
спільною ідеєю – створенням Балто-Чорномор-
ського союзу за їх ініціативи. Саме тому Польща 
бере активну участь у розвитку інфраструктури, 
організації спільних прикордонних бізнес-проєктів, 
демократизації самоврядування та захисті куль-
турної спадщини на кордоні з Україною. За актив-
ної співпраці на рівні суміжних регіонів Україна 
матиме змогу перейняти досвід Польщі, створити 
міцне підґрунтя для об’єднання в БЧС і тим самим 
швидше наблизитися до стандартів ЄС.

У першу чергу, усі проєкти за сприяння євро-
регіону «Буг» спрямовані на покращення життя 
та добробуту мешканців прикордонних регіонів. 
Це здійснюється на основі соціально-економічного 
аналізу регіонів, пріоритетів і потреб жителів. 

Метою програми транскордонного співробітни-
цтва Польщі, України та Білорусі у 2007–2013 роках 
була активізація співробітництва Європейського 
союзу з партнерськими країнами для забезпечення 
інтегрованого та сталого регіонального розвитку. 
Ціллю ж самої програми була реалізація проєктів 
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через акцентування на таких пріоритетах: «підви-
щення конкурентоздатності прикордонних терито-
рій, покращення якості життя, інституційна співп-
раця та підтримка ініціатив місцевих громад» [15].

З метою координації транскордонної співпраці 
співробітництво між державами в рамках єврорегі-
онального об’єднання «Буг» у листопаді 2013 року 
було пролонговано і, як наслідок, прийнята та затвер-
джена «Стратегія транскордонного співробітни-
цтва» Люблінського воєводства, Львівської, Волин-
ської та Брестської областей на 2014–2020 рр. 
Для чотирьох областей було сформульовано такі 
цілі та напрями стратегічних дій: «економічне 
співробітництво; охорона навколишнього серед-
овища, культура і туризм; комунікаційна та прикор-
донна інфраструктура; наука і вища освіта» [16]. 

Стратегія передбачає впровадження конкрет-
них проєктів на місцевому рівні у сфері охорони 
здоров’я, науки, культури, туризму, транспорт-
ної інфраструктури тощо. Щодо фінансування, 
то «кошти мають бути виділені з державного 
бюджету, бюджету одиниць місцевого самовряду-
вання, а також із бюджету ЄС у рамках Європей-
ського територіального співробітництва, у тому 
числі з «Програми транскордонного співробітни-
цтва Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 рр.» 
і коштів із приватного сектора» [6].

Програма транскордонного співробітництва 
ЄІС Польща – Білорусь – Україна 2014–2020 є офі-
ційним документом, що визначає пріоритети спіль-
них дій і функціонує за кількома напрямами: спад-
щина, безпека, доступність, кордони. Спадщина 
включає захист місцевої культурної та природної 
спадщини, культурний обмін. Доступність – роз-
виток інфраструктури з метою покращення тран-
спортних послуг. Безпека – створення та реалізація 
соціальних проєктів, а також гарантування тери-
торіальної безпеки (наприклад, ідея створення 
Балто-Чорноморського союзу – наслідок спільного 
бажання убезпечити свої території від поширення 
російської агресії). Кордони – захист державного 
суверенітету шляхом гарантування безпеки на 
кордонах, а також покращення митної діяльності.  

На геопорталі єврорегіону «Буг» можна зна-
йти інформацію щодо «туристичного та еконо-
мічного характеру (туристичні центри, готелі, 
ресторани, місця відпочинку, кемпінги, істо-
рико-культурні пам’ятки, заповідники, інвести-
ційні об’єкти, земельні ділянки тощо) Волинської 
та Брестської областей, Люблінського воєводства. 
Геопортал є корисним для інвесторів: у ньому 
відображені вільні земельні ділянки, що є в активі 
українсько-польсько-білоруського прикордоння. 
Це збільшить зацікавленість потенційних інвесто-
рів у розміщенні фінансових ресурсів на території 
єврорегіону «Буг», у т.ч. Волинської області. На 
геопорталі доступні докладні описи всіх туристич-
них місць, культурно-історичних пам’яток із корот-

кою довідкою про них, екскурсійних програм [5]. 
Це є показником того, що транскордонне співро-
бітництво між Польщею, Україною та Білоруссю 
сприяє інтеграційним процесам між ними в напря-
мах культурної, соціальної, економічної політики. 

Саме в Україні були реалізовані такі про-
грами за співробітництва з Польщею: «створення 
в Луцьку банку зі стовідсотковим польським капіта-
лом «ПЕКАО»; заснування Міжнародного інституту 
суспільної географії і менеджменту; створення 
колегіуму українсько-польських університетів; 
запровадження в Україні процедури спільного мит-
ного і прикордонного контролю на міжнародному 
автомобільному пункті пропуску «Устилуг»; реа-
лізація проєкту «Зміцнення транскордонної співп-
раці у сфері надання бізнес-послуг та полегшення 
доступу до них підприємців», у рамках якого було 
реалізовано мікропроєкти «Створення українсько-
польської віртуальної біржі інноваційних проектів 
та пропозицій», «Розвиток екологічного туризму 
та формування позитивного туристичного іміджу 
прикордонного регіону» та «Покращення інвести-
ційного клімату в прикордонних регіонах» [5]. 

Отже, успішний досвід транскордонної співп-
раці з Польщею є свідченням того, що таке спів-
робітництво може перерости у глобальніший 
вимір – інтеграцію взаємовідносин із подальшим 
створенням об’єднання Балто-Чорноморського 
союзу. Саме політика сусідства є прикладом того, 
що Україна і Польща змогли встановити спільні 
пріоритети та вибудувати політику відповідно до їх 
здійснення. Усе це сприяє ефективній і результа-
тивній формі партнерства.

Хоч Білорусь і не досить активно просуває 
важливість створення Балто-Чорноморського 
об’єднання через тиск і політичну наближеність 
до Росії, транскордонне співробітництво України 
з Білоруссю, що здійснюється в межах Польща – 
Україна – Білорусь, є досить продуктивним. Осно-
вними напрямами взаємовигідної кооперації 
є підвищення туристичної та інвестиційної при-
вабливості регіонів за допомогою надання фінан-
сової підтримки малим і середнім підприємствам, 
а також розбудови розгалуженої інфраструктури.

Варто зазначити, що важливим аспектом укра-
їнсько-білоруських відносин є залученість цих 
держав у геополітичні та економічні проєкти, адже 
таким чином вони зможуть вирішувати не лише 
локальні нагальні проблеми, а й бути активними 
учасниками міжнародної політики з метою захисту 
власного простору. Ідея створення Балто-Чорно-
морського союзу може допомогти в цьому питанні. 
Незважаючи на те, що Білорусь знаходиться 
під вагомим впливом інформаційної пропаганди 
з боку РФ, Україна має продовжувати актуалізу-
вати питання небезпечності співпраці з Росією. 
Адже досвід відносин України з Російською Феде-
рацією показав, що якими б міцними не були полі-
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тичні та економічні відносини, Москва всіляко зне-
важає міжнародні норми права, що стосуються 
регіональної та глобальної безпеки. Росія продо-
вжує здійснювати деструктивну зовнішню політику, 
яка спрямована не тільки на Україну, а й на поси-
лення політичної та економічної залежності Біло-
русі. Саме тому Україні варто перевести співробіт-
ництво на транскордонному рівні у більш значиму 
площину з акцентом на реалізації спільних геопо-
літичних проєктів разом із балтійськими країнами. 

Окрім вирішення геополітичних питань також 
важливо наголошувати на необхідності більшого 
фінансування як із боку урядів, так і з боку міс-
цевих органів влади. Для цього варто привер-
тати увагу центральних органів, аби формувати 
та вирішувати стратегічні завдання на подальшу 
перспективу.

Варто підкреслити, що реформа децентра-
лізації, яка нині проводиться в Україні, створює 
передумови для більш активного розвитку тран-
скордонних контактів між українсько-білоруськими 
прикордонними регіонами, оскільки передбачає 
надання ширших повноважень місцевим органам 
влади, а також створює більш ефективні меха-
нізми включення громадського сектора в розробку 
і реалізацію регіональної політики.

Важливим чинником активізації транскордон-
ного співробітництва між прикордонними регіонами 
України та РБ є використання деяких міжнародних 
фінансових механізмів, які дають змогу переводити 
в практичний вимір численні ідеї та проєкти місце-
вих громад суміжних регіонів, а також переймати 
та впроваджувати цінний досвід країн-членів Євро-
пейського Союзу. Крім того, нині є передумови для 
ефективного використання деяких програм Євро-
союзу та його окремих країн-членів – турбота про 
спільний безпечний європейський простір. 

4 вересня 2018 року в Україні був підписаний 
закон № 2515-VIII про транскордонне співробітни-
цтво [17]. Закон спрямований на імплементацію 
Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвен-
ції про транскордонне співробітництво між тери-
торіальними громадами або владами стосовно 
об’єднань єврорегіонального співробітництва. 
А вже під час Ялтинського форуму 2019 року екс-
прем’єр-міністр О. Гончарук заявив, що влада має 
розглянути реалізацію інфраструктурного проєкту, 
відповідно до якого можна буде поєднати Чорне 
й Балтійське моря за допомогою «сорока водних 
шляхів», або E-40 [7]. Впровадженню цього про-
єкта сприятиме транскордонне співробітництво 
України з Польщею та Білоруссю, а фінансову реа-
лізацію бере на себе ЄС у межах програми сусід-
ства та партнерства. Це приклад того, що успішна 
транскордонна співпраця з країнами-сусідами 
є запорукою реалізації Балто-Чорноморського 
об’єднання. Крім того, ця проблема поширюється 
та актуалізується сучасними політиками.

Наступною програмою транскордонного спів-
робітництва України з потенційними Балто-Чорно-
морськими членами є Програма транскордонного 
співробітництва 2014–2020 років у форматі євро-
регіону Угорщина – Словаччина – Румунія – Укра-
їна. Це одна з 16 програм транскордонного спів-
робітництва на зовнішніх кордонах Європейського 
Союзу, що реалізуються в рамках Європейського 
інструменту сусідства (European Neighbourhood 
Instrument), оскільки транскордонне співробітни-
цтво є невід’ємною складовою частиною Європей-
ської політики сусідства і має на меті сприяти спів-
робітництву через кордони між країнами-членами 
ЄС та країнами європейського сусідства. Програма 
отримує 74 мільйони євро фінансування, включа-
ючи кошти не лише Європейського інструменту 
сусідства, а й Європейського фонду регіонального 
розвитку. Усе це сприяє досягненню загальної мети 
Європейського інструменту сусідства – прогресу 
у напрямі «спільного процвітання та добросусід-
ства» між країнами-членами ЄС та їхніми сусідами.

Характерними рисами транскордонного спів-
робітництва України, Словаччини, Угорщини 
та Румунії є сильна відданість країн-учасниць 
і збалансоване партнерство по обидва боки кор-
дону. Держави-члени та сусідні країни мають рів-
ноправні голоси в програмних рішеннях, а проєкти 
отримують фінансування, якщо їх реалізують парт-
нери з обох сторін. Управління, доручене націо-
нальним органам влади в державі-члені, спільно 
обирається всіма країнами, що беруть участь 
у програмі. Також у межах програми транскор-
донного співробітництва є спільні правові рамки 
та правила імплементації.

Основними завданнями та пріоритетами про-
грами є:

1) популяризація місцевої культури та збере-
ження історичної спадщини. Як результат, ство-
рені мережі оновлених культурних та історичних 
об’єктів сформують основу туристичних маршрутів 
та інфраструктури, завдяки чому кількість відвід-
увачів може бути збільшена;

2) захист навколишнього середовища, 
пом’якшення кліматичних змін та їх адаптація. 
За допомогою інструментів сталого використання 
навколишнього природного середовища в при-
кордонній зоні можна зберегти природні ресурси 
і зменшити викиди парникових газів та забруднення 
річок. Завдяки підвищенню обізнаності, компетент-
ності та навичок технологій відновлюваної енер-
гетики та втручань в енергоефективність можна 
зменшити залежність від імпортних джерел енергії;

3) поліпшення доступності до регіонів, розви-
ток стійких та кліматично захищених транспортних 
та комунікаційних мереж і систем. За допомогою роз-
витку транспортної інфраструктури та покращення 
мобільності товарів, економічна діяльність вийде 
на новий рівень, а прибуток збільшиться в рази;
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4) підтримка охорони здоров’я шляхом спіль-
них програм профілактики, поліпшення інфра-
структури та транскордонного інституційного спів-
робітництва з метою поліпшення стану здоров’я 
громадян та зменшення ризику небезпеки розпо-
всюдження епідеміологічних вірусів через кордон;

5) подолання спільних викликів у галузі без-
пеки, що включає взаємовигідну діяльність щодо 
попередження природних та техногенних ката-
строф, а також спільних дій під час надзвичайних 
ситуацій. Як наслідок, ризик природних та техно-
генних катастроф має бути зменшений, а інстру-
менти вирішення таких випадків мають бути 
більш ефективними, застосовуючи модернізо-
вані елементи інфраструктури, загальні стратегії 
та платформи співробітництва.

Особливу увагу в межах програми варто при-
ділити міжнародним відносинам України та Угор-
щини, адже основний акцент у політиці обох дер-
жав ставиться на створенні таких транспортних 
шляхів, які б були включені в європейську мережу 
транспортних коридорів [14]. 19 грудня 2014 року 
при робочому візиті Міністра зовнішньої економіки 
і закордонних справ Угорщини П. Сійярто до Укра-
їни «угорська сторона повідомила про готовність 
надавати допомогу в реалізації реформ в Україні, 
зокрема, у питаннях реформування державного 
управління, децентралізації влади і приведенні 
законодавства України у відповідність до стандар-
тів ЄС» [14]. Однак варто зауважити, що питання 
пришвидшення децентралізації в Україні для Угор-
щини є занадто важливим, оскільки ця держава 
має свої претензії на регіон Закарпаття. Саме тому 
Україні варто обережно кооперувати та приймати 
міжнародну допомогу від Угорщини, змінюючи її 
ракурс на користь своїх інтересів. 

З іншого боку, Угорщина як впливова учасниця 
Вишеградської групи може сприяти формуванню 
консорціумів між В4 та Україною, «мета яких – участь 
у інфраструктурних проектах регіону (майданчиком 
для обговорення таких ініціатив міг би стати бізнес-
форум Тримор’я)» [9]. Відновлення роботи Спільної 
міжурядової українсько-угорської комісії з питань 
економічного співробітництва у березні 2020 року 
може сприяти підвищенню продуктивності торгово-
економічної співпраці між двома країнами. Тран-
скордонне співробітництво може дозволити від-
родити ті функції регіонів, які виконувалися ними 
за попередніх геополітичних укладів, наприклад, 
транзитні і торгові функції нинішньої Чернівець-
кої області в складі Австро-Угорської імперії [2].

Отже, програма ТКС Угорщина – Словаччина – 
Румунія – Україна, на відміну від попереднього фор-
мату єврорегіону Україна – Польща – Білорусь, 
не ставить за мету гарантування територіальної 
безпеки на кордоні. Незважаючи на це, існування 
цього транскордонного співробітництва дово-
дить, що Україна разом із країнами-сусідами, що 

є потенційними членами Балто-Чорноморського 
союзу, може ефективно використовувати фінан-
сові ресурси на подолання спільних викликів і про-
блем. Це своєю чергою доводить, що кооперація 
з акцентом на добре розвинену інфраструктуру 
сприятиме налагодженим економічним відносинам 
у форматі Балто-Чорноморського співробітництва. 

З 2007 по 2013 роки діяла програма транскор-
донного співробітництва Румунія – Україна – Рес-
публіка Молдова. У 2013 році вона припинила своє 
існування, однак у 2014 році продовжилася тран-
скордонна співпраця, але уже у форматі Румунія – 
Україна, Молдова – Румунія. Загалом програма 
Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007–
2013 років також фінансувалась Європейським 
Союзом через Європейський інструмент сусідства 
та партнерства. Програма була спрямована на ство-
рення спільних мостів у метафоричному сенсі, що 
будуть об’єднувати три зацікавлені країни та допо-
магати прикордонним районам подолати подібні 
проблеми розвитку через спільний пошук рішень.

Програма Румунія – Україна – Республіка Мол-
дова заохочувала людей у прикордонних районах 
надалі розвивати прикордонну економіку, проти-
стояти екологічним викликам та підвищувати їх 
готовність до надзвичайних ситуацій. Програма 
також сприяла більшій взаємодії між людьми 
та громадами, які проживають у прикордонних 
районах. Внесок ЄС у цей єврорегіон становить 
126,72 мільйона євро за період 2007–2013 років, 
у той час як фінансування країн-учасниць про-
грами становило 11,4 мільйона євро [8].

Спільна оперативна програма Румунія – Укра-
їна – Республіка Молдова охоплювала три пріо-
ритети, а кожен пріоритет був розділений на кон-
кретні сфери, що уявляли собою необхідні заходи 
для реалізації цих пріоритетів:

1) сприяння становлення конкурентоспромож-
ної прикордонної економіки – цей пріоритет має 
на меті покращити економічні показники прикор-
донного регіону шляхом диверсифікації та модер-
нізації прикордонної економіки. Реалізація цього 
завдання можлива за здійснення таких заходів: 
підвищення продуктивності та конкурентоспро-
можності міських та сільських районів регіону 
шляхом транскордонної роботи, впровадження 
транскордонних ініціатив у галузі транспорту, при-
кордонної інфраструктури та енергетики;

2) екологічні проблеми та підготовленість до 
надзвичайних ситуацій – цей пріоритет спрямова-
ний на розробку довгострокових рішень екологічних 
проблем, з якими стикаються прикордонні райони, 
особливо тих, що пов’язані з надзвичайними ситуа-
ціями в навколишньому середовищі, де необхідний 
узгоджений підхід. Для вирішення цього завдання 
необхідно впровадити політику ефективного пово-
дження з відходами, сформувати стратегію дій 
у випадку надзвичайних екологічних катастроф; 
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3) співпраця людей – цей пріоритет має на меті 
сприяти більшій взаємодії між людьми та грома-
дами, які проживають у прикордонних районах. 
Втілення такого завдання можливе шляхом міс-
цевого та регіонального управління, підтримки 
громадянського суспільства та місцевих громад, 
освітніх, соціальних та культурних обмінів.

 За технічною допомогоюможна прискорити 
виконання поставлених завдань, адже інструмен-
тами такої технічної допомоги є посилення під-
готовчої, моніторингової, адміністративної та тех-
нічної підтримки та забезпечення максимально 
широкої участі громадськості шляхом розширення 
доступу до загальних ресурсів.

Можна зазначити, що захист транскордон-
них територій не входив до пріоритету програми 
Румунія – Україна – Республіка Молдова. Проте 
цей регіон акцентує на кооперації громадянського 
суспільства з місцевим та регіонним управлінням. 
Така акцентуація свідчить про те, що цнй євроре-
гіон прагне, перш за все, координувати співпрацю 
на основі людських ресурсів, а це є дуже важливим 
фактором при подальшому створенні Балто-Чор-
номорського союзу. Адже завдяки успішній і ефек-
тивній співпраці громадського і державного сектора 
можливе пришвидшення розробки та інституціо-
налізації цього проєкту, хоча порівняно з іншими, 
попередньо перерахованими транскордонними 
єврорегіонами, ця програма є менш ефективною 
за результатами співробітництва. 

Висновки. Таким чином, важливість тран-
скордонної співпраці з суміжними регіонами пояс-
нюється вирішенням спільних завдань шляхом 
об’єднання ресурсних потенціалів із метою забез-
печення зростання експортно-імпортних операцій, 
створення спільних підприємств, які дають змогу 
активізувати інвестиційну діяльність і використо-
вувати передові технології, збільшення кількості 
науково-технічних розробок, міжрегіонального 
та міжнародного співробітництва у сфері інтелек-
туальної власності, галузі освіти і науки. До того ж 
транскордонне співробітництво не лише дає змогу 
вирішити спільні регіональні проблеми та потреби 
з обох боків кордону, а й є проявом демократич-
ного політичного процесу, адже у такому разі коо-
перація здійснюється за напрямом знизу-догори. 

Транскордонне співробітництво дає змогу Укра-
їні не лише отримувати фінансування від євро-
пейських партнерів на кожен окремий проєкт, 
а й  освоювати європейські технології управління 
регіональним розвитком, ефективно вирішувати 
виникаючі соціальні, екологічні та інфраструк-
турні проблеми. Сформована система багаторів-
невого транскордонного співробітництва України 
з країнами-сусідами не може забезпечити широку 
модернізацію економіки, але вона створює для 
цього певні інституційні та інфраструктурні пере-
думови, а також допомагає виробляти інноваційні 
шляхи поновлення регіонального господарства. 

Сусіди України, які вже є членами ЄС, заці-
кавлені в транскордонній співпраці з нашою дер-
жавою, адже це дасть змогу подолати перифе-
рійність їх східних околиць та убезпечити себе 
від впливу російської агресії. Найбільш активною 
країною у вирішенні цього питання є Польща, яка 
разом з Україною зацікавлена у створенні Балто-
Чорноморського союзу та прагне взяти лідируючі 
позиції на себе. Транскордонне співробітництво 
для самого Європейського Союзу стає важливим 
інструментом поширення своїх норм і стандартів 
на Україну, що має не тільки економічне, а й геопо-
літичне значення, оскільки це сприяє розширенню 
європейських інтересів на міжнародному територі-
альному просторі. 

Варто підсумувати, що транскордонне спів-
робітництво з Балто-Чорноморськими країнами 
є запорукою для євроінтеграції України, адже така 
співпраця створює систему стійких зв’язків регіо-
нів України з Балто-Чорноморськими регіонами, 
що вже є членами Євросоюзу та відповідають його 
стандартам. З часом це розширить можливості 
включення України в загальноєвропейські інтегра-
ційні процеси. У 2007 році європейська політика 
добросусідства була доповнена програмами тран-
скордонного співробітництва, однією з головних 
цілей якої є інтенсифікація транскордонної співп-
раці між прикордонними регіонами ЄС і сусідніми 
регіонами. Тобто подальша європейська інтегра-
ція України можлива за допомогою транскордон-
ного співробітництва з Балто-Чорноморськими 
країнами-сусідами, що також дасть змогу Україні 
закласти міцний фундамент для створення Балто-
Чорноморського союзу шляхом налагодження тор-
гових зв’язків, розбудови інфраструктури, обла-
штування транспортних коридорів.
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The relevance of this study is determined by the role that Euroregions play in cross-border 
cooperation with Ukraine. With the expansion and strengthening of relations between 
Ukraine and its Baltic-Black Sea neighbours in the context of guaranteeing the security 
of the European space, the issue of cross-border cooperation of neighbouring regions 
of Ukraine with the Baltic-Black Sea countries is becoming increasingly important. Due to 
Ukraine’s cooperation with the Baltic-Black Sea neighbours in the format of Euroregions, 
stable communication links will be established not only to resolve common urgent regional 
issues, but also to improve cooperation in order to protect territorial sovereignty against 
Russian aggression. In addition, as most countries in the Baltic-Black Sea region are already 
full-fledged members of the European Union, cross-border cooperation is important for 
Ukraine to move closer to EU standards.
The aim of the study is a comprehensive analysis of Ukraine’s cross-border cooperation with 
the Baltic-Black Sea neighboгrs in the format of Euroregions in order to ensure the security 
of the European space and a coherent solution of common regional problems.
In the course of research the author used the following scientific methods:
• systemic, which made it possible to explore the concept of cross-border cooperation as 
a system of interconnected structural elements;
• historical, with the help of which the chronological sequence of Ukraine’s cross-border 
cooperation with Euroregions was established;
• structural and functional, the use of which allowed to study the phenomenon of Euroregions, 
to establish the relationship between them and the concept of cross-border cooperation, to 
determine the functions of cross-border cooperation;
• comparative, which made it possible to compare cross-border cooperation programs with 
the participation of Ukraine.
As a result of research, the main programs of cross-border cooperation between Ukraine 
and the Baltic-Black Sea region have been revealed. There are three formats Poland 
‒ Belarus ‒ Ukraine, Hungary ‒ Slovakia ‒ Romania ‒ Ukraine and Romania ‒ Ukraine 
‒ Moldova, the main priorities and areas of cooperation have been clarified, and aspects 
of cooperation that contribute to improving border security have also been explored. The 
benefits that Ukraine and the countries of the Baltic-Black Sea region receive from cooperation 
in the format of Euroregions have been also mentioned.
Key words: cross-border cooperation, Euroregions, European Neighborhood Policy, Baltic-
Black Sea countries.
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