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Сучасний світ характеризується двома закономірними
та об’єктивними процесами, сутнісні
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характеристики яких зводяться до явищ регіоналізації й глобалізації світового економічного та
соціального простору. Своєрідним індикатором цих
процесів є кордони як специфічні територіальнопросторові утворення, які, з одного боку, диференціюють політичний та культурний ландшафт
окремих держав, а з іншого, є зонами контактних
взаємодій між політико-адміністративними утвореннями у глобальному просторі.
Загальносвітові трансформаційні та геополітичні зміни, які відбулися наприкінці XX ст.,
засвідчують, що кордони у сучасному світі стали
більш прозорими та проникними, ніж були півстоліття тому, разом з цим за останні двадцять
років у світі з’явилося більше кордонів (особливо у
Європі), ніж за попереднє півстоліття [7, 8].
У сучасній політичній географії та лімологічній
думці виокремлюються декілька послідовно сформованих теоретичних підходів у вивченні кордонів,
які можна об’єднати у дві групи – традиційні та
постмодерністські [3]. Сучасні постмодерністські
підходи розглядають кордони як лінії контакту
та зони взаємодії між окремими державами, а
прикордонні регіони, які здебільшого мали риси
глибокої периферії, у сучасній редакції розуміють як локомотиви економічного зростання на
основі утворення різноманітних форм співробітництва на засадах пошуку балансу між безпекою кордону та розвитком транскордонного співробітництва, інтересами центрального керівництва та прикордонних територій. Це стає свідченням
того, що сьогодні кордон меншою мірою означає
обмеження, на сучасному етапі – це місце зустрічі,
співробітництва, сусідства та партнерства. Особлива роль у розвитку процесів прикордонного співробітництва належить створенню транскордонних
регіонів, які являють собою сукупність прилеглих адміністративно-територіальних одиниць
різного ієрархічного рівня суміжних держав, що
мають безпосередній вихід до державного кордону. Зокрема, у західноєвропейській регіональній практиці юридично оформленими транскордонними регіонами, в яких здійснюється прикордонне співробітництво, є єврорегіони [11, с. 181].
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує широкий інтерес до проблем вивчення
кордонів, прикордонних та транскордонних регіонів. Відповідна тематика відображена у працях
багатьох вітчизняних вчених: М. Долішного,
З. Петренко, О. Стельмаха, А. Балян, Н. Перстневої, Р. Дацьківа, М. Лендьєл, Н. Луцишин,
П. Луцишина, Ю. Макогона, С. Максименко,
М. Максимюка, П. Бєлєнького, С. Писаренко,
Н. Мікули, С. Федонюка, В. Пили, Д. Стеченка,
І. Студеннікова, О. Гонти, А. Лавренчука, В. Буд-
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кіна, О. Кірюхіна, Г. Підгрушного та ін. Ці наукові
розробки пов’язані здебільшого з вивченням співробітництва прикордонних регіонів у межах функціонування ЄС та використання відповідного
досвіду для України, а досвіду інших країн та
регіонів світу приділено менше уваги.
Основна м е т а та з а в д а н н я цієї публікації:
- вивчення світового досвіду прикордонного
співробітництва як фактора економічного зростання та розвитку прикордонних регіонів;
- виявлення основних інституційних утворень,
які слугують для розвитку процесів економічного
співробітництва прикордонних регіонів;
- розкриття основних механізмів та конкретних
напрямків здійснення взаємодії прикордонних
регіонів держав, які мають спільний кордон;
- аналіз стану функціонування прикордонних
регіонів у процесах регіонального розвитку в
Україні.
У Західній Європі в 60-х роках ХХ ст. були
сформульовані концепції «Європа регіонів» та
«нового регіоналізму» [1, 2]. Відповідні концепції
передбачають надання широких повноважень регіонам всередині Європейського Союзу; регіони
отримали самостійне право вступати у різноманітні зв’язки з іншими регіонами, об’єднуватися
у групи регіонів, взаємодіяти з ними та окремими
державами, виходячи за рамки кордонів національних держав. 		
Одним з напрямків активізації регіонального
розвитку, використання переваг полярності та
регіональних диспропорцій, які склалися на
основі попередньої парадигми існування об’єднаної Європи у вигляді національних держав, є
прикордонне співробітництво між регіонами,
які безпосередньо прилягають до державного
кордону, що інституційно оформлені у вигляді
єврорегіонів. Єврорегіональне будівництво на
основі прикордонного співробітництва усередині
ЄС має за мету нівелювання психологічних
бар’єрів відокремленості, подолання упереджень
національної ідентичності, а також як вважають
представники Асоціації європейських прикордонних регіонів, приносить європейську додану
вартість (ЄДВ), яка проявляється через соціально-економічну, політичну, інституційну та
соціокультурну додану вартості [5, с. 5-6].
Нині у межах об’єднаної Європи та сусідніх
з нею країнах нараховується 185 функціонуючих
та перспективних єврорегіонів [14], створено
відповідні фінансові механізми та інститути:
Європейський фонд регіонального розвитку, Фонд
згуртування, Європейський соціальний фонд, які
фінансують окремі регіональні програми та проекти (PHARE, TACIS, CARDS, MEDA та ін.).
Для здійснення прикордонних ініціатив у межах
Європейського Союзу та політики згуртування

Український географічний журнал - 2012, № 1

функціонує програма INTERREG III А, мета її розвиток спільних прикордонних регіонів двох або
трьох держав (рівень NUTS III), формування у цих
регіонах точок соціально-економічного зростання
на основі спільних стратегій розвитку.
Головні сфери підтримки програми – розвиток міст і сіл; розвиток підприємств; розвиток
малого та середнього бізнесу; розвиток людських
ресурсів (здібностей, культури, охорони здоров’я,
освіти, комунікацій, соціальної сфери); захист
навколишнього середовища, використання та економія енергії; розвиток транспортних, комунікаційних та інформаційних мереж; ремонт водних
та електричних мереж; юридична та адміністративна співпраця; розвиток людських ресурсів та
інституцій в інтересах стимулювання транскордонної співпраці. З метою координації зусиль учасників прикордонної співпраці, обміну досвідом,
координації спільних проектів створено Асоціацію
європейських прикордонних регіонів (1971) [5].
Логіка функціонування державних кордонів
у Північній Америці пов’язана насамперед з
економічними намірами забезпечення проникності кордонів для товарів та послуг, отримання
взаємовигод від скасування митних зборів та
податків, а також кількісних обмежень у взаємній торгівлі, що втілилося у створенні Північноамериканської зони вільної торгівлі між США,
Канадою та Мексикою (НАФТА, 1994). Торговельна єдність у межах НАФТА не має за мету
створити «північноамериканську ідентичність», у
Північній Америці відсутні спеціалізовані структури з просування прикордонних ініціатив, такі,
наприклад, як ІНТЕРРЕГ або Асоціація європейських прикордонних регіонів [13]. Прикордонне
співробітництво здійснюється на двох кордонах:
між США та Канадою, США та Мексикою.
Високий ступінь прикордонної взаємодії між
США та Канадою пов’язаний із спільним історикокультурним розвитком цих країн та економічною
інтеграцією, яка складалася протягом десятиліть.
Прозорий характер кордону створює природні передумови для реалізації прикордонних соціальноекономічних ініціатив. Відповідні ініціативи
представлені у прикордонних регіонах між США
та Канадою, які являють собою групи провінцій
або штатів, що простягаються вздовж 49 паралелі,
на основі економічних та організаційних зв’язків
у межах 4 транскордонних регіонів: Західний, або
Каскадія (Аляска, Вашингтон, Ореґон, Айдахо,
Монтана; Юкон, Британська Колумбія, Альберта);
Степовий, або Великі Рівнини (Монтана, Вайомінг,
Північна Дакота, Південна Дакота, Міннесота;
Альберта, Саскачеван, Монітоба); Великі Озера–
Хартленд (Мічіґан, Індіана, Огайо; Онтаріо);
Схід (Вермонт, Ман, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк,
Массачусеттс, Род-Айленд та Коннектікут; Квебек,
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Атлантична Канада). Всі транскордонні регіони
взаємодіють у трьох напрямках: економічному
(створення прикордонних кластерів; акумуляція
капіталів через прикордонну максимізацію вигод),
організаційно-інституціональному та соціокультурному; глибина та пріоритетність зв’язків у всіх
регіонах різна [12].
Одним із ресурсів розвитку прикордонних регіонів вздовж американо-мексиканського кордону є
зони вільного економічного розвитку - макіладорас, які являють собою експортно-виробничі зони
з пільговим режимом ведення підприємницької
діяльності за рахунок використання дешевої робочої сили, енергії та низьких транспортних витрат
у мексиканських прикордонних штатах. До цих
зон належать промислові підприємства (легка
промисловість, автомобілебудування, електропобутова та електронна техніка), які зайняті виробництвом товарів та послуг для експорту на базі
переробки зарубіжних матеріалів, що надходять
у режимі зворотного імпорту. Основна частина
цих підприємств обмежувалася 20-кілометровою
смугою вздовж мексиканського кордону, що
стимулювало розвиток міст-близнюків (Сан-Дієго
– Тіхуана, Єль-Пасо – Сьюдад Хуарес, Ларедо
– Нуево-Ларедо, Браунсвілл – Матаморос) й
забезпечило можливість зробити важливі кроки у
розвитку прикордонної соціальної та економічної
інфраструктури: створення центрів адаптації мігрантів, нових робочих місць, співробітництво у
галузі освіти (створення центрів навчання, обмін
студентами, програми спільного навчання, взаємне
визнання дипломів) тощо [4].
У Латинській Америці прикордонне співробітництво здійснюється переважно у межах головних латиноамериканських інтегративних утворень, таких як Центральноамериканська інтегративна система, Андійська Співдружність націй та Спільний ринок країн Південної Америки
(МЕРКОСУР).
Відповідні прикордонні ініціативи втілюються
за підтримки іноземних суб’єктів (наприклад, ЄС
через Іспанське агентство з міжнародної співпраці підтримує проект «Відкритих кордонів»; окремі проекти США через фінансові інструменти
Міжамериканського банку розвитку та ін.). Такі
дії, як визначено у програмі «Відкритих кордонів»,
базуються на переконанні, що «створення транслокальних зв’язків через прикордонну кооперацію може сприяти ідеї кордонів не як бар’єрів,
які перешкоджають руху та розвитку, а як мостів,
що з’єднують сусідні країни та забезпечують
економічне зростання й розвиток» [21, c. 187].
Центральноамериканська інтегративна система
передбачає використання державних кордонів між
державами для побудови системи взаємозв’язків
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між учасниками інтеграційного утворення на основі
просування
прикордонного співробітництва між
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прилеглими до кордону регіонами країн-учасниць
шляхом просування інтегративних програм та
домовленостей. Зокрема, Трьохсторонній план
(Сальвадор, Гватемала та Гондурас) має сприяти
створенню життєздатних сільськогосподарських
моделей, зростанню активізації прикордонних
зв’язків між прикордонними адміністративними
одиницями трьох країн, створенню громадських
організацій фермерів, вчителів, різноманітних
об’єднань та об’єктів розвитку, спільному управлінню водними та агро-лісовими ресурсами
[19, 21].
Проект співробітництва між Панамою та КостаРікою передбачає максимізувати прикордонну
кооперацію для локального розвитку та організації
неперервного потоку туристів у прикордонних
територіях обох країн; побудову швидкісної
магістралі між Акаупою (департамент Чонталес,
Нікарагуа) та кордоном з Коста-Рікою для посилення регіональної торгівлі, інтеграції, об’єднання
економічних регіонів та наближення обох країн до
Карибського регіону.
Андійське співтовариство утвердило єдину
політику у галузі прикордонної інтеграції та розвитку, яка передбачає функціонування двох інструментів для оперативного здійснення розвитку
кордону - прикордонні інтегративні зони та двонаціональні прикордонні обслуговуючі центри
[19, с. 229].
Прикордонні інтегративні зони являють
собою прикордонні території, які прилягають до
держав-учасниць Андійського співтовариства. Їх
проекти здійснюються для підтримки розвитку
через об’єднання спільних та координаційних дій:
співробітництво соціальних суб’єктів, підприємців, робітників, приватних організацій та цивільних
асоціацій; стимулювання локальних, національних, двонаціональних та іноземних приватних
інвестицій, обмін ініціативами між локальними
адміністраціями та організаціями регіонального
розвитку. Нині прикордонні інтегративні зони
функціонують на кордонах між Колумбією та
Еквадором, Колумбією та Перу, а також Болівією
та Перу.
Двонаціональні прикордонні обслуговуючі
центри – це локальні утворення на території
однієї або двох суміжних країн Андійського
співтовариства, поблизу перетину кордону з
комплексним контролем потоку осіб, багажу,
товарів і транспортних засобів у поєднанні з
додатковою допомогою та митними послугами.
Двонаціональна взаємодія на кордоні між
Бразилією та Уругваєм спрямована на виконання
ряду проектів у галузі вдосконалення інфраструктури, будівництва транспортних магістралей, залізниць, мостів тощо.
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Разом з цим, прикордонна кооперація між Уругваєм та Бразилією у прикордонних регіонах здійснюється через організацію зон вільної торгівлі та
надання мешканцям цих регіонів прикордонного
громадянства, що забезпечує вільне пересування
людей, товарів, послуг та капіталів, більш м’який
прикордонний та податковий контроль, спільне
митне управління у пунктах перетину, звільнення
від податків, спрощення торгівлі, виключення
подвійного податку для жителів міст, культурну
інтеграцію тощо.
Найбільш виразною формою прикордонної
кооперації у межах МЕРКОСУР є міста-близнюки, розташовані по обидва боки кордону.
Вони об’єднують великі відокремлені міста та
області з незначною господарською активністю,
стимулюючи розвиток локальної економіки шляхом спрощеного режиму отримання ліцензій для
експорту (імпорту) товарів та послуг, створення
пільгових умов для малого та середнього бізнесу,
реалізації проектів з прикордонного управління,
освіти, соціального захисту, енергетичної інфраструктури, культури, будівництва, сталого туризму, інноваційних та бізнесових центрів тощо.
Співробітництво між прикордонними містамиблизнюками поширене на кордонах між Уругваєм
та Бразилією (12 міст), Уругваєм та Аргентиною
(8 міст), Аргентиною та Бразилією (24 міста),
Бразилією та Парагваєм (10 міст), Аргентиною та
Парагваєм (12 міст) [15].
В Азійсько-Тихоокеанському регіоні набули розвитку такі інтеграційні утворення, як трикутники зростання, які являють собою транснаціональні економічні зони (дві та більше країни)
з чіткими кордонами [9, c. 54]. Такі утворення, де
відбувається вільний рух робочої сили, капіталу
та технологій, також отримали назву природні
економічні території [22] або субрегіональні
економічні зони [24].
Трикутники зростання об’єднують зв’язками
розміщені поряд райони розділених кордоном
країн з несхожими факторами виробництва (земля, праця, капітал, робоча сила, технології, адміністративно-управлінські вміння) та різними
джерелами порівнянних переваг для формування
субрегіонального економічного зростання, поширення відповідної вигоди на менш розвинуті сфери
національних економік. Цей ріст забезпечується
приватним сектором, але за підтримки співробітництва урядів, які усувають бар’єри для потоків
факторів виробництва та товарів через кордони.
Основним економічним механізмом, який забезпечує створення вигоди, є економія за рахунок «ефекту масштабу»: поєднання фондових факторів у
різних місцях (промисловість в одних частинах
субрегіону може мати переваги в технології та
знання, доступні в інших); економія в розподілі
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маркетингових, фінансових та бізнесових послуг;
економія в громадянській інфраструктурі, такій,
наприклад, як комунальні системи, транспортна
інфрасруктура, телекомунікації, постачання енергії
та води [18, с. 1-5].
Трикутники зростання розглядались багатьма в
АСЕАН як «унікальне Азійське рішення проблем
для досягнення регіональної економічної інтеграції між країнами на різних стадіях розвитку» [18,
с. 1-5]. Нині у межах АТР функціонують 8 трикутників зростання, які охоплюють суміжні території
15 країн регіону [23, с. 27-30].
Ідеї нового регіоналізму проникли і в країни
Африки, зокрема Декларація Африканського союзу
стосовно кордонів наголошує на необхідності
подолання кордонів як бар’єрів та розуміння їх
як мостів, які об’єднують одну державу з іншою
з метою інтеграції африканського континенту,
створення міцнішого союзу для забезпечення
миру, безпеки та стабільності через структурне
запобігання конфліктів [17].
Особливо активні процеси з впровадження
прикордонного співробітництва спостерігаються
у межах Західної Африки. Вони здійснюються за
підтримки Європейського Союзу та використання
досвіду історії, методів та практик інтеграційних
процесів ЄС. Серед перспективних напрямків прикордонного співробітництва у межах Західної Африки виокремлюються: територіальне планування;
економічний розвиток прикордонних регіонів на
основі використання «ефекту кордону»; туризм;
розвиток транспорту та інфраструктури [16].
Найактивнішою формою відповідного регіоналізму є коридори розвитку, які являють собою
транспортні або торгові коридори з недостатнім
використанням економічного потенціалу суміжних
держав. Їх розглядають як засоби планування та
просування взаємопов’язаних інфраструктурних
та великомасштабних економічних секторних
інвестицій у різних географічних областях, що
активізує торгівлю та інвестиції, забезпечуючи
економічне зростання, оптимізує використання
інфраструктури, стимулює процеси отримання
доданої вартості та покращує конкурентоспроможність африканської економіки у регіонах
та на континенті загалом. Особливо активно
відповідні коридори розвитку представлені у
межах Південної Африки. Наприклад, Коридор
Розвитку Мапуто заснований на активізації осі між
економічним серцем Південної Америки – Гаутенг
та Мпумаланга (провінції ПАР) та містом-портом
Мапуто (Мозамбік) [20].
В Україні практика прикордонного співробітництва для розвитку прикордонних територій
пов’язана зі створенням транскордонних регіонів
(єврорегіонів). Нині функціонують 8 єврорегіонів
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за участю України - 4 на кордонах з ЄС:
«Карпатський» (Україна, Польща, Словаччина,
Угорщина, Румунія, 1993), «Буг» (Україна,
Польща, Білорусь, 1995), «Нижній Дунай»
(Україна, Молдова, Румунія, 1998), «Верхній
Прут» (Україна, Молдова, Румунія, 2000) та 4
на кордонах з країнами СНД: «Дніпро» (Україна,
Росія, Білорусь, 2003), «Слобожанщина» (Україна,
Росія, 2003), «Ярославна» (Україна, Росія, 2007),
«Донбас» (Україна, Росія, 2010). Опрацьовується
питання щодо розроблення проекту єврорегіону
«Сян» (Львівська область України та Підкарпатське
воєводство Польщі), входження Житомирської
області до єврорегіону «Дніпро», а також створення
еврорегіонів «Азов» (Україна, Росія) та «Дністер»
(Україна, Молдова, Придністров’я).
Відповідні транскордонні ініціативи базуються на використанні європейського досвіду
єврорегіонального будівництва та спрямовані на
створення європейської доданої вартості. Єврорегіони за участю країн ЄС відзначаються більшою
інституційною ємністю та змістовим наповненням,
яке проявляється у реальному фінансуванні з
європейських інституційних фондів за допомогою
спеціальних інструментів та програм розвитку,
серед яких: Східне партнерство, ЄІСП, EUBAM,
CADSES, TACIS та ін. Діяльність єврорегіонів
на кордонах з країнами СНД характеризується
значною мірою зустрічами учасників, юридичним
оформленням, створенням планів спільних дій,
проведенням конференцій, ярмарок, форумів, виставок тощо.
Слід відзначити, що просування прикордонного співробітництва на основі єврорегіонів має ряд
недоліків, а темпи активізації місцевих ресурсів та
соціально-економічного розвитку прикордонних
територіальних громад є невисокими [6].
Висновки
Отже, державний кордон у сучасному економіко-географічному просторі є не обмежуючим
фактором та бар’єром для реалізації соціальноекономічного розвитку, а місцем співпраці, кооперації та використання переваг через отримання
взаємних вигод шляхом створення доданої вартості, використання «ефекту кордону», «ефекту
масштабу», які виникають на основі існування
транскордонної асиметрії у різниці цін, лояльності податкового поля, менших капіталовкладень в основні фактори виробництва, що в сукупності дає можливість залучити наявний
потенціал прикордонних регіонів, ліквідовуючи
периферійність та відсталість, сприяючи розвитку
територіальних громад по обидва боки кордону
на основі реалізації спільних цілей та стратегій
розвитку [10, с. 33-37].
Названі переваги отримуються шляхом створення різних інституційних утворень: єврорегіонів,
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прикордонних інтегративних зон, двонаціональних
прикордонних
обслуговуючих центрів, експортно34
виробничих зон (макіладорас), вільних економічних зон, міст-близнюків, трикутників зростання,
коридорів розвитку та інших.
Проаналізований досвід функціонування прикордонних регіонів у системі регіонального розвитку України засвідчив недостатнє використання
1.
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5.
6.
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9.
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13.
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20.
21.
22.
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24.

наявного потенціалу для активізації процесів
регіонального соціально-економічного розвитку
на основі співробітництва прикордонних регіонів з
сусідніми державами ЄС та СНД, тому перспективи
подальших розвідок у цьому напрямку мають бути
пов’язані з поглибленим вивченням світового
досвіду функціонування прикордонних регіонів та
використання його в Україні.
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