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Постановка проблеми. Особливої актуаль-
ності набуває дане дослідження у контексті пара-
фування угоди про Асоціацію та поглиблену Зону 
вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також реа-
лізації програми «Східне партнерство». В умовах 
соціально-економічних перетворень у прикор-
донні особлива увага приділяється пошуку нових 
форм ТКС задля підвищення ефективності співп-
раці та утворення повномасштабного інтегрова-
ного простору. Так, на кордонах України та ЄС 
почали функціонувати «транскордонні кластери» 
та «транскордонні промислові зони», які повинні 
стати «полюсами зростання» в периферійних при-
кордонних регіонах.

Отже, для визначення спільних прикордонних 
проблем і обґрунтування механізмів та інструмен-
тів раціонального їх розв’язання необхідне комп-
лексне дослідження системи транскордонного 
регіону як основи функціонування транскордон-
ного співробітництва, що вимагає належної нау-
ково-теоретичної та методичної бази.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремим аспектам даної проблеми присвячено 
наукові дослідження українських та зарубіжних 
економістів-міжнародників: О. Амоша, П. Бєлєнь-
кий, М. Долішній, Н. Луцишин, Ю. Макогон, 
Н. Мікула, В. Пила, В. Чужиков. Значний доро-
бок серед зарубіжних мають вчені Німеччини − 
Д. Віллерс; Швейцарії − Г.М. Чуді, Р. Ратті; Польщі −  

А. Стасяк, З. Зьоло, З. Макєла; Росії − Й. Звєрев. 
Переважна більшість зазначених дослідників тор-
кались питань соціальної, економічної основи 
розвитку певних транскордонних регіонів та їх 
організаційно-функціональних складників – євро-
регіонів. Проте проблеми трансформації тран-
скордонного співробітництва країн Центральної та 
Східної Європи (ЦСЄ) в умовах розширеного ЄС 
та визначення місця і ролі у цьому процесі Укра-
їни потребують подальших досліджень на засадах 
сучасних теоретичних та методологічних підходів 
стосовно новітніх імперативів соціально-економіч-
ного розвитку.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформувати дослідження, яке полягає в 
обґрунтуванні концептуальних засад функціону-
вання системи транскордонного співробітництва 
країн Центрально-Східної Європи в доінтегра-
ційний період; визначити основні детермінанти 
трансформації транскордонного співробітництва 
країн ЦСЄ в умовах євроінтеграції, а також дослі-
дження причин посткризової еволюції транскор-
донного співробітництва країн цього регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обґрунтовано, що прикордоння країн Централь-
ної та Східної Європи пов’язане з єврорегіоналі-
зацією, відрізняється певною специфікою. Західне 
і східне прикордоння має комплементарну (коо-
пераційну) економічну структуру щодо транскор-
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донного співробітництва країн ЦСЄ в 
умовах євроінтеграції. Було з’ясовано при-
чини посткризової еволюції транскордон-
ного співробітництва країн цього регіону. 
Отже, у роботі було обґрунтовано інте-
граційні імперативи розвитку транскор-
донного співробітництва країн Централь-
ної та Східної Європи.
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Статья посвящена исследованию кон-
цептуальных основ функционирования си-
стемы трансграничного сотрудничества 
стран названного региона в доинтеграци-
онный период. Автором были определены 
основные детерминанты трансформации 
трансграничного сотрудничества стран 
ЦВЕ в условиях евроинтеграции. Были вы-
яснены причины посткризисной эволюции 

трансграничного сотрудничества стран 
этого региона. Итак, в работе были обо-
снованы интеграционные императивы 
развития трансграничного сотрудниче-
ства стран Центральной и Восточной 
Европы.
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In the article are investigated the conceptual 
foundations of the functioning of cross-border 
cooperation between the countries in this re-
gion during the period before integration. The 
author identified the main determinants of 
cross-border transformation of the cooperation 
in CEE countries in terms of European integra-
tion. There were found the causes of post-cri-
sis evolution of cross-border cooperation in the 
region. So in the work were justified integration 
imperatives of cross-border cooperation in 
Central and Eastern Europe.
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донних сусідів, південне ж – конкуренційну. Комп-
лементарність структур сприяє транскордонному 
співробітництву (такі висновки можна зробити із 
західноєвропейського досвіду).

У дисертації систематизовано за соціально-
економічними ознаками організаційно-структурні 
форми транскордонного співробітництва – євро-
регіони. Досліджено 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 ста-

рими та новими країнами-членами ЄС, для яких 
характерні рівень компетенції територіальних 
органів влади, економічного розвитку, життя насе-
лення, 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 економіч-
ного розвитку та життя населення тут дуже схо-
жий, однак характерною особливістю цієї групи є 
низький рівень компетенції регіональних та міс-
цевих органів влади, недостатній для самостій-
ного, без втручання держави, вирішення багатьох 
питань. Фінансова 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 
діють програми TACIS СВС (до 2007 року), а також 
Європейський інструмент сусідства та партнер-
ства (ЄІСП).

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

У роботі зазначається, що за умов трансфор-
мації транскордонного співробітництва у країнах 
ЦСЄ в посткризовий період необхідне ефективне 
використання обмежених економічних ресурсів, 
що є основою конкурентних переваг. Застосову-
ючи метод огортаючих даних (DEA-аналіз), про-
аналізовано ефективність функціонування госпо-
дарської діяльності транскордонних регіонів країн 
Центральної та Східної Європи (рис. 1). Викорис-
товуючи модель оцінювання, за вхідні параметри 
взято субіндекси сталого розвитку: економічний, 
екологічний, соціальний. Вихідними даними є: 
ВВП на 1 особу (євро), а також валова додана вар-
тість (млн. євро).

Доведено, що за досліджений період еконо-
мічно ефективнішими були транскордонні регіони 
Австрії, Німеччини, Чехії. У 2011 році високі показ-
ники економічної ефективності отримали такі 
транскордонні регіони: Верхня Австрія / Чехія – 
1,0; Нижня Австрія / Словаччина – 1,22 (Австрія); 

Мекленбург – Передня Помера-
нія / Польща – 1,39; Саксонія /  
Чехія – 1,39 (Німеччина). До 
групи низькоефективних потра-
пили регіони Польщі та України 
(Люблінське / Волинська – 4,94, 
Підкарпатське / Львівська – 4,86), 
Угорщини та Румунії (Південно- 
Задунайський / Марамуреш). 
Показники економічної ефектив-
ності транскордонних регіонів 
цих держав у 2011 році погірши-
лися порівняно з показниками 
попередніх років [4-5].

У результаті дослідження 
з’ясовано систему суспільно-еко-
номічних просторових транскор-
донних зв’язків (рис. 2).

Доведено, що основою фор-
мування транскордонних вироб-
ничо-економічних систем є 
транскордонні енерговиробничі 
цикли та кластери. З’ясовано, що 
транскордонні енерговиробничі 
цикли – це вся сукупність вироб-

 

Рис. 3. 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
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ничих процесів, які послідовно розгор-
таються у транскордонному економіч-
ному районі на основі поєднання певних 
видів енергії та економічної сировини 
від первинних форм добування і збага-
чення до одержання всіх видів готової 
продукції, які можна виробляти на місці, 
виходячи з наближення виробництва 
до джерел сировини й енергії та раціо-
нального використання усіх компонентів 
сировини й енергетичних ресурсів по 
різні боки кордону сусідніх держав [2-3].

На основі дослідження зроблено 
висновок, що формування транскор-
донних кластерних моделей в економіці 
перебуває між двома умовно окрес-
леними «трикутниками»: кластероут-
ворюючим – три «К» (концентрація, 
комунікація й конкуренція) і кластеро-
підтримуючим – три «С» (спеціалізація, 
співробітництво й синергія) (рис. 3).

Три «К» є додатковими умовами 
глобалізації та транскордонного співро-
бітництва, що об’єктивно приводять до 
появи в окремих адміністративно-тери-
торіальних одиницях нових утворень 
типу кластерів.

У дисертації зазначено, що лише під 
впливом даних «трикутників» трансфор-
маційний кластер координує господар-
ську діяльність та формує прикордонну 
кооперацію між сусідами. Отже, клас-
тери стають полюсами транскордонного 
зростання [3-5]. 

Обґрунтовано, що у ЦСЄ існує два 
типи єврорегіонів:

а) модель, що базується на адмі-
ністративному управлінні (єврорегі-
они: «Карпатський Єврорегіон», «Буг», 
«Німан», «Балтика»);

б) модель, що функціонує на засадах 
самоуправління (єврорегіони: «Нейсе-
Ниса-Ніса», «Нейсе-Шпреє-Бобер», 
«Про Європа Віадріна», «Померанія», 
«Глаценсіс», «Прадід», «Сілезія», «Бес-
киди»).

Узагальнюючи зазначимо, що перша 
модель базується на інституціоналіза-
ції «згори» (утворенні міжрегіонального 
зв’язку, укладанні угод, централізова-
ному управлінні); друга модель – це 
інституціоналізація «знизу» (самоуправ-
ління, ініціатива місцевих громад та 
органів самоврядування).

Для групування (аналізу) транскор-
донних регіонів країн ЦСЄ у роботі 
застосовані такі параметри: індекс ста-
лого розвитку (субіндекси економічний, 

Рис. 2. Система суспільно-економічних просторових зв’язків  
у процесі транскордонного співробітництва 

Джерело: розроблено автором

 Рис. 3. Складники діяльності транскордонних  
кластерних об’єднань 

Джерело: розроблено автором
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екологічний, соціальний); ступінь гармонізації; 
індекси якості та безпеки життя; ВВП (загальний); 
ВВП на одну особу; валову додану вартість. Це 
дало можливість визначити спільні характерні 
соціально-економічні ознаки, необхідні для про-
цесу формування сучасної транскордонної полі-
тики (табл. 1).

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

Обґрунтовано, що без обміну інформацією про 
потенційні можливості регіону, його пріоритети, 
інвестиційну привабливість та перспективи роз-
витку неможливо отримати будь-яку інвестиційну 
пропозицію від потенційних інвесторів. Тільки еко-
номічний інтерес від вкладеного капіталу може 

бути гарантією успішної реалізації будь-якого 
реального інвестиційного проекту.

Висновки з проведеного дослідження. Базу-
ючись на результатах проведеного дослідження, 
можна зробити такі висновки:

1. Доведено, що закономірності трансформа-
ції транскордонного співробітництва країн ЦСЄ 
у доінтеграційний період формувалися на заса-
дах загальноприйнятних принципів міжнародного 
поділу праці, спеціалізації, інтернаціоналізації 
виробництва і обміну.

2. Обґрунтовано, що прикордоння країн Цен-
тральної та Східної Європи пов’язане з єврорегі-
оналізацією, відрізняється певною специфікою. 
Західне і східне прикордоння має комплементарну 
(коопераційну) економічну структуру щодо тран-
скордонних сусідів, південне ж – конкуренційну.

3. Проведено ранжування транскордонних 
регіонів країн Центральної та Східної Європи за 
коефіцієнтом ефективності. Автором доведено, 

Таблиця 1
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 
показниками 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 
середнього: 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 
регіональними 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 показниками: 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
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 сталого 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/
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що до групи низькоефективних потрапили регі-
они Польщі та України (Люблінське / Волинська –  
4,94, Підкарпатське / Львівська – 4,86), Угор-
щини та Румунії (Південно- Задунайський / Мара-
муреш). Показники економічної ефективності 
транскордонних регіонів цих держав у 2011 році 
погіршилися порівняно з показниками попередніх 
років.

4. З’ясовано, що система суспільно-економіч-
них просторових зв’язків є обов’язковою у про-
цесі транскордонного співробітництва. Визначено 
сутність та структуру енерговиробничих циклів і 
транскордонних кластерів; обґрунтовано функціо-
нування торговельно-інвестиційної зони в системі 
транскордонного співробітництва.

5. Здійснено групування транскордонних регі-
онів ЦСЄ за показниками соціально-економічного 
розвитку. Даний метод групування (кластерного 
аналізу), за показниками соціально-економічного 
розвитку транскордонні регіони ЦСЄ дав можли-
вість виділити 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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