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ВСТУП 

 

Сьогодні транскордонне співробітництво в Україні стає одним із важ-

ливих напрямів європейської інтеграції, що здійснюється на регіональному 

рівні. Його поглиблення відкриває нові можливості для активізації господар-

ської діяльності на периферійних територіях й підвищення їх конкурентосп-

роможності. Об’єднання зусиль сусідніх держав для вирішення регіональних 

проблем найбільш ефективно здійснюється через реалізацію транскордонних 

програм у різних сферах суспільного життя. Тому єврорегіональна політика 

держави у сфері розвитку транскордонного співробітництва повинна бути 

спрямована на організацію ефективної системи підготовки та забезпечення 

реалізації саме транскордонних програм. 

Проблеми єврорегіонального співробітництва вивчали як вітчизняні, 

так і зарубіжні науковці. Значний внесок у дослідження проблем регіональ-

ного співробітництва та взаємовідносин прикордонних територій зробили 

такі зарубіжні вчені, як: Д. Віллерс (Німеччина), T. Лієвські, З. Макєла, 

M. Ростішевскі, П. Еберхардт, Р. Федан, Т. Коморніцкі, З. Зьоло (Польща), 

Б. Борісов, М. Ілієва (Болгарія), С. Романов, В. Білчак, Л. Вардомський, 

Й. Звєрєв (Росія), П. Кузьмішин, Ю. Тей (Словаччина) та ін. [15, с. 185]. 

Вивченню проблем транскордонного співробітництва присвячені праці 

і багатьох вітчизняних науковців: О. Амоші, П. Бєлєнького, Б. Буркинського, 

О. Вишнякова, С. Гакмана, М. Долішнього, В. Євдокименка, П. Луцишина, 

Ю. Макогона, A. Мельника, Н. Мікули, В. Пили, С. Писаренка та ін. 

Актуальність обраної теми наукового дослідження полягає у наявності 

ряду серйозних проблем в управлінні організацією та фінансуванням заходів 

щодо розвитку єврорегіонального співробітництва. Відтак дана проблема по-

требує істотного теоретичного обґрунтування та практичного удосконалення.  

Можна відзначити, що на сьогоднішній день державна фінансова підтри-

мка розвитку єврорегіонального співробітництва з боку уряду України відсутня. 

Необхідно акцентувати увагу на необхідності докорінного поліпшення фінансу-
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вання діяльності єврорегіонів, збільшення кількості джерел надходження коштів 

для реалізації спільних програм прикордонних областей держав-сусідів. 

Метою роботи є комплексне дослідження сучасного стану та перспек-

тив розвитку транскордонного співробітництва в межах єврорегіону «Яро-

славна» та розробка рекомендацій щодо розширення його фінансування. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

1) охарактеризувати єврорегіон як форму транскордонного співро-

бітництва, 

2) дослідити особливості здійснення співробітництва в рамках євро-

регіону «Ярославна», 

3) розробити та обґрунтувати пропозиції щодо кластерної організа-

ції фінансування заходів в межах єврорегіону «Ярославна». 

Об’єктом дослідження є міжрегіональна співпраця господарських 

суб’єктів та державних органів управління у формі транскордонного співро-

бітництва. 

Предмет дослідження – розвиток кластерної моделі єврорегіонального 

співробітництва в Україні та Сумській області. 

Для досягнення визначеної у роботі мети було застосовано такі методи 

дослідження як: порівняльний аналіз (для порівняння змістовного наповнен-

ня визначення «єврорегіон» вченими різних країн). З використанням струк-

турно-функціонального методу було вивчено структуру експорту товарів 

Сумської області за країнами та визначено структуру джерел фінансування 

програм транскордонного співробітництва в межах єврорегіону «Ярославна». 

Статистичні методи дослідження були використані для визначення динаміки 

обсягів зовнішньої торгівлі Сумської області з Російською Федерацією за 

2000-2009 роки та визначення основних країн-партнерів Сумської області в 

експорті та імпорті товарів у 2009 році. При визначенні типу кластеру для 

єврорегіону «Ярославна» був застосований метод експертних оцінок. 
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У сукупності зазначені методи забезпечили проведення цілісного до-

слідження особливостей управління фінансуванням заходів щодо розвитку 

транскордонного співробітництва. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у формулюванні ви-

сновків і рекомендацій з організації фінансування кластерної моделі євроре-

гіонального співробітництва, що сприяє вирішенню важливого наукового за-

вдання – визначення напрямів формування ефективної державної підтримки 

розвитку програм транскордонного співробітництва та підвищення ефектив-

ності діяльності єврорегіону «Ярославна». 

Надані рекомендації щодо поліпшення фінансування заходів у сфері 

транскордонного співробітництва можуть бути використані Сумською обла-

сною державною адміністрацією в процесі розвитку міжрегіональної спів-

праці з органами державного управління Курської області Російської Феде-

рації. 
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Висновки 

  

Говорячи про співробітництво між Сумською та Курською областями, слід 

відмітити, що необхідність та доцільність створення єврорегіону «Ярославна» 

була абсолютно обґрунтованою, оскільки зумовлена рядом важливих факторів 

для обох країн. Аналіз товарної структури зовнішньоторговельних потоків Сум-

ської області з Курською областю Російської Федерації показав достатньо висо-

кий рівень ефективності транскордонних зв’язків між двома областями. 

Та, на жаль, на сьогодні жодна із 7 розроблених програм транскордонної 

співпраці не реалізується. Дані ж програми стосуються екологічної, молодіжної, 

соціальної сфери, а також сфери інформації, демографії, культури в межах діяль-

ності єврорегіону «Ярославна». 

Для покращення фінансування заходів щодо розвитку транскордонного 

співробітництва необхідно, насамперед, удосконалити економіко-правове регу-

лювання фінансового забезпечення транскордонного співробітництва. Удоскона-

лення даного регулювання приведе до таких результатів як: 

• поліпшення нормативно-правової бази України в сфері транскор-

донної співпраці; 

• налагоджений механізм фінансування програм транскордонного 

співробітництва за участю вітчизняних регіонів; 

• економія державних коштів внаслідок ефективного використання 

технічної фінансової допомоги ЄС в рамках транскордонних програм, спря-

мованих на вирішення найбільш актуальних проблем прикордонних терито-

рій; 

• покращення діяльності єврорегіонів, що надасть поштовх для роз-

витку суб’єктів малого підприємництва, суміжних галузей економіки, ство-

рення нових робочих місць і усунення соціальної напруги, пов’язаної з без-

робіттям і низьким рівнем якості життя; 
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• зростання ефективності діяльності місцевих органів влади через 

можливість отримання достовірної інформації щодо стану транскордонного 

співробітництва на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України; 

• більш ефективна діяльність інституцій в сфері транскордонної спів-

праці, зокрема Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 

та Міжвідомчої робочої групи з підготовки рекомендацій для складання пе-

реліку програм транскордонного співробітництва; 

• адаптація вітчизняного законодавства до норм Європейського Сою-

зу в частині транскордонного співробітництва. 

Для покращення фінансування заходів щодо розвитку транскордонного 

співробітництва в межах єврорегіону «Ярославна» необхідно створити фінансо-

вий кластер на його території. 

Актуальність створення фінансового кластеру на території єврорегіону 

«Ярославна» визначається складностями фінансування транскордонних програм 

в його межах. Особливістю даного кластеру буде розміщення його учасників у 

різних податкових, митних, законодавчих середовищах сусідніх країн, однак во-

ни будуть мати спільні підприємства та організації, користуватися спільною ін-

фраструктурою. 

Слід зазначити, що створення фінансового кластеру на території єврорегі-

ону «Ярославна» дасть змогу: 

1. розширити інвестиційну сферу регіону та підвищити його конкурен-

тоспроможність, 

2. покращити співпрацю між суб’єктами та учасниками транскордонно-

го співробітництва, 

3. розширити можливості для участі громадськості у впровадженні но-

вих інноваційних інструментів у транскордонному співробітництві, 

4. забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів з питань розвитку за-

пропонованого транскордонного фінансового кластеру. 
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Варто відмітити, що ефективність впровадження кластерної політики в 

розвиток регіонів держав-сусідів підтвердила свою доцільність створення в бага-

тьох регіонах світу. 
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