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У статті проаналізовано сучасний стан співпраці між Україною та державами
Європейського Союзу в рамках створ еного ними Карпатського єврорегіону, визначено
проблеми, що заважають успішній євроінтеграції України , та її перспективи.
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In recent decades, Ukraine wants to get closer to the European economic and social
standards. Promotion of Ukraine towards to European integration and granting a new status to
relations of Ukraine and European Union depends on implementation of consistent and balanced
reforms in economic and social spheres, process efficiency of approximation of Ukrainian
legislation to EU legislation, the implementation of the Agreement on Partnership and Cooperation
between Ukraine and the EU and its Member States.

In this work analyzes the results of cooperation between participation countries in the
Carpathian Euroregion, on this basis proposed the new mechanisms to solve existing problems and
promote integration processes to the east.

This work (on example of Carpathian Euroregion)  shows that Euroregions as one of
organizational form of cross -border relations can develop special comprehensive programs of
economic, cultural and humanitarian cooperation,  implement specific cross -border economic
projects and thus positively affects th e Ukrainian’s European integration plans.

The author insist that Ukraine which until now only passively received financial assistance
which single out by EU and lobbied neither their priorities nor the amount of aid has changed this
approach and strongly s tate its intentions towards European integration and demonstrate the
capacity to reform. Excluding national priorities the highlighted EU resources do not always allow
you to realize the planned results.

Key words: cross-border cooperation, European integr ation, program of financing,
Carpathian Euroregio.

Постановка проблеми. Упродовж останніх десятиріч Україна
наполегливо прагне наблизитися до європейських економічних і соціальних
стандартів. Зрозуміло, що успіх на шляху до євроінтеграції та надання
відносинам Україна – Європейський Союз (ЄС)  якісно нового статусу залежить
у першу чергу від здійснення послідовного та виваженого реформування
економічної і соціальної сфер , ефективності процесу наближення вітчизняного
законодавства до європейського, а також реалізації положень Угоди про
партнерство та співробітництво між Україною і ЄС та його членами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання євроінтеграції
окремих країн та цілих регіонів вивчалося багатьма зарубіжними і
вітчизняними науковцями. Зокре ма, цим проблемам присвячені роботи
М. В. Багрова, А. В. Балян, І. К. Бистрякова, З. В. Герасимчук,
Б. М. Данилишина, М. І. Долішнього, Л. Г. Мельника, Н. А. Мікули,
В. Ф. Семенова, М. А. Хвесика, Є. В. Хлобистова, В. Я. Шевчука, Л. Б. Шостак,
І. Шулі-Закар та ін. Проте аналіз економічної літератури щодо євроінтеграції
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України свідчить про недостатнє дослідження ролі Міжнародної асоціації
«Карпатський єврорегіон» у цьому процесі.

Мета статті: проаналізувати результати співпраці країн -учасниць
Карпатського єврорегіону з часу заснування, виявити проблеми, що заважають
успішному процесу євроінтеграції України, а також визначити можливі шляхи
їх  розв’язання.

Виклад основного матеріалу. Найпростішою формою транскордонного
співробітництва є прямі контакти між територіальними громадами – містами і
селищами, які здебільшого  носять неформальний характер та спрямовані на
спільні дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Така співпраця
формується на договірній основі, якщо з’являються довгострокові відносини
між територіальними громадами або органами влади та взаємн і зобов’язання
стосовно надання послуг, матеріалізованої продукції, сировини, інформації, а
також фінансові.

Єврорегіони – це одна з організаційних форм транскордонних відносин,
де у межах своєї компетенції та за згодою центральних державних органів на
базі спеціальних розширених повноважень щодо міжнародного співробітництва
місцеві органи влади прикордонних областей мають можливість розробляти
комплексні програми економічної, культурної та гуманітарної  взаємодії,
реалізувати конкретні транскордонні економічні проекти, вирішувати проблеми
зайнятості, інфраструктури, екології тощо [1, 2].

Створенню Міжнародної асоціації «Карпатський єврорегіон» передували
кілька років інтенсивних двосторонніх транскордонн их зв'язків між сусідніми
областями країн регіону Карпат і Тисянської долини. Поштовхом до їх
розвитку були бурхливі політичні зміни в країнах Центральної і Східної Європи
на зламі 80–90-х років ХХ століття. Подією, яка стимулювала прикордонне
співробітництво в Центральній та Східній Європі, стало прийняття 1989 р.
Декларації з питань транскордонного співробітництва . Кабінет Міністрів Ради
Європи як ініціатор цієї акції  закликав уряди, громадські організації нових
демократій розвивати кращі традиції транско рдонного співробітництва,
приєднатися до Європейської рамкової конвенції про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або урядами.

14 лютого 1993 р. міністри закордонних справ Угорщини, Польщі  та
України прийняли декларацію, в якій наголо шувалось, що створення
Карпатського єврорегіону сприятиме значному зростанню дружніх відносин та
процвітанню країн, що входять до нього, а також гарантуватиме активне
використання принципів Акта Конференції з питань безпеки та співробітництва
в Європі (Гельсінкі, 1975 р.), Паризької хартії нової Європи (Париж, 1990 р.) та
інших документів. Воно спрямує зусилля Ради Європи та Європейського Союзу
на розвиток регіонального співробітництва. Україна, Польща та Угорщина
стали засновниками асоціації, Словаччина увійшла як асоційований член, а
Румунія набула  статусу спостерігача.

Таким чином, до складу Карпатського єврорегіону входять прикордонні
адміністративні одиниці п’яти держав (з 1997 р.). У лютому 1993 р., коли було
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засновано цю асоціацію, вона охоплювала територію 53 200 км2 із населенням 5
млн чол. У наш час зазначені показники збільшилися відповідно до 156 749 км2

і 16 млн (табл. 1).
Таблиця 1

Базова інформація про членів М іжнародної асоціації «Карпатський єврорегіон»

Країна-член Регіон Населення,
млн чол.

Площа,
км2

Польща Підкарпатське воєводство 2 127 860 18 683
Румунія Округи Сату Маре, Марамуреш, Бігор, Сучава,

Ботошань, Зілаг, Харгіта 3 333 050 42 308
Словаччина Кошицький та Прешовський краї 1 554 740 10 459
Угорщина Області Боршод-Абауй-Земплен, Гайду-Бігар, Гевеш,

Яс-Надькун-Солнок, Саболч-Сатмар-Берег, а також
міста з обласним статусом Мішкольц , Дебрецен,
Егер, Ніредьгаза 2 616 000 28 639

Україна Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та
Чернівецька області 6 429 900 56 660

* Джерело: [3].

Цілі та завдання Карпатського єврорегіону визначені ст. 3 його статуту, а
саме [4]:

 організовувати і координувати діяльність, що сприятиме
економічному, науковому, екологічному, культурному та освітньому
співробітництву між його членами;

 надавати допомогу в розробленні конкретних проектів з питань
транскордонного співробітництва між членами асоціації у сфері взаємних
інтересів;

 сприяти розвитку контактів серед населення територій, які входять до
асоціації, зокрема серед спеціалістів у різних галузях;

 підтримувати добросусідські відносини між країнами-членами;
 визначати потенційні сфери для багатостороннього транскордонного

співробітництва між ними;
 відігравати роль посередника та забезпечувати співробітництво членів

асоціації з міжнародними організаціями та установами.
У квітні 2008 року головування у раді єврорегіону перейшло до

української національної сторони. Водночас протягом року відбувалося
переформатування її роботи з урахуванням європейського досвіду, яке
завершилося створенням багаторі вневої структури управління українською
частиною єврорегіону. Було створено Українську національну раду
Карпатського єврорегіону у складі голів обласних рад та державних
адміністрацій Закарпатської, Івано -Франківської, Львівської та Чернівецької
областей та Асоціації органів місцевого самоврядування ( АОМС) «Єврорегіон
Карпати – Україна», що діє на підставі положення, а також виконавчу
структуру – Національне представництво України в Карпатському єврорегіоні
на базі АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» [4].

Така реорганізація структури української частини єврорегіону й активна
співпраця між Україною та ЄС сприяла отриманню протягом останніх років
реальних результатів в економічній та соціальній сферах. Так, за обсягами
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прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку Закарпаття, Угорщина
посідає четверте місце (створено 242 українсько -угорських підприємства),
обсяг інвестицій – 30,2 млн дол. США (9,8% від загального обсягу прямих
іноземних інвестицій, залучених за весь період діяльності). Польщ і належить
шосте місце (відповідно 24 підприємства), 27,1 млн дол. США інвестицій (8,8%
від загального обсягу), Словаччині – восьме (109 українсько-словацьких
підприємств), обсяг інвестицій – 13,0 млн дол. США (4,2% від загального
обсягу). На ці країни Карпатського євр орегіону припадає майже 23,0%
загального обсягу прямих іноземних інвестицій [5].

Слід також відзначити, що за час існування єврорегіону в ньому
здійснено низку проектів транскордонного характеру. У рамках програм
сусідства «Україна–Словаччина–Угорщина» фінансуються чотири проекти від
Закарпатської області на загальну суму 2,75 млн  євро, а саме: «Розвиток
Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні річки Тиса » –
0,72 млн євро, «Чиста вода» – 0,6, «Транскордонні можливості розвитку
транспортної логістики» – 0,54, «Покращення транскордонного автомобільного
руху через будівництво об’їзної дороги навколо м. Берегово » – 0,9 млн євро.
Відповідно до зазначеної програми в області спільно з угорськими партнерами
реалізується шість проектів, серед яких створення інформаційно-туристичних
центрів у містах Берегово та Ужгород; розробка та впровадження
транскордонної програми медико -соціальної реабілітації на базі обласної
дитячої клінічної лікарні; розробка комплексного українсько -угорського
підходу до спільних протипаводкових заходів; дослідження стану використання
біомаси в прикордонному регіоні [6].

Аналізуючи співробітництво в межах Карпатського єврорегіону, можна
стверджувати, що досягнуто не всі х цілей, котрі ставились учасниками-
організаторами асоціації 1993 року. Як свідчить економічний розвиток кожної
держави, різкого економічного зростання країн -учасниць та їх периферійних
регіонів так і не відбулося. Політичні бар'єри, відмінні підходи до економічного
розвитку, соціальні та інфраструктурні умови, різн ий рівень розбудови
громадянського суспільства в державах -членах єврорегіону уповільнюють та
перешкоджають прогресу транскордонного співробітництва. Економічні кризи,
змінні економічні умови в межах регіону та різні рівні економічного розвитку,
що випливають з цього, також є факторами нерівномірності транскордонного
співробітництва. Інфраструктурна забезпеченість Карпатського єврорегіону є
відсталою та нижчою від середньонаціональних показників , крім відносно
розвинених залізничних мереж, що становлять істо ричний спадок, та порівняно
якісних автодорожніх мереж у Польщі й Угорщині.

Це далеко не повний перелік негативних чинників, які Карпатський
єврорегіон не може самостійно подолати, але він здатний послабити їх дію за
допомогою конструктивних пропозицій ти х, хто розробляє та приймає рішення.

Співробітництво в межах єврорегіону суттєво не впливає на розв’язання
зазначених проблем через відсутність ресурсів та недоліки законодавства.
Значних змін економічної ситуації на його території можна очікувати частков о
в результаті загального економічного піднесення країн-сусідів та зростання ролі
фондів Європейського Союзу. Останнє потребує більш успішного
використання програм фінансування, а членство  країн ЄС у виконані таких
міждержавних програм може значно посприя ти цьому.
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Власні ресурси самоврядувань областей України є незначними : навіть
сплата членських внесків створює проблеми, а інші форми підтримки не носять
системного характеру та  здебільшого пов'язані з меншими проектами або
залежать від особистих відносин.  На думку експертів, зростання економіки
можна очікувати насамперед за допомоги фондів ЄС, але ефективних
механізмів доступу до них не розроблено. Маючи дефіцит фінансових ресурсів,
первинною умовою діяльності Карпат ського єврорегіону є розбудова
ефективної системи відносин України з Європейським Союзом та максимальне
використання можливостей міжнародн ої співпраці. Структури ЄС завжди були
прихильником цієї східно-європейської форми транскордонного
співробітництва. Зрозуміло, що для переходу від початкової стадії розуміння
проблематики єврорегіону до фінансової підтримки необхідні ефективні форми
організації та реальні проекти такої співпраці.

Також слід наголосити, що до цього часу ЄС не розглядав регіон Карпат
як цілісну екологічну, економічну та гуманіта рну систему. Саме тому на
території Українських Карпат у 2007–2013 рр. реалізуються три окремі
програми (табл. 2), що свідчить про відсутність системного підходу до
трактування Карпат як спільної європейської спадщини. У зв'язку з цим
виникає нагальна потреба визначення спільної позиції країн -членів
Міжнародної асоціації «Карпатський єврорегіон» щодо необхідності реалізації
у фінансовій перспективі 2014–2020 рр. єдиної операційної програми ЄС для
регіону Карпат. Для цього до Європейської комісії потрібно подати спільну
програму пропозицій урядів Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та
України щодо конкретних інституційних та фінансов ого розв'язання проблем
Карпатського регіону. Саме тому товариство «Карпатський Єврорегіон –
Польща» спільно з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон
Карпати – Україна» 2008 року розробили та розпочали виконання окремої
операційної  програми «Карпатський горизонт – 2013», яка фінансується
Євросоюзом [4].

Таблиця 2
Індикативні асигнування ЄС на програми транскорд онного співробітництва на

2007–2013 рр., млн євро*

Транскордонна програма 2007–2010 2010–2013 Усього
2007–2013

Польща–Білорусь–Україна 97,107 89,094 186,201
Угорщина–Словаччина–Україна–Румунія 35,796 32,842 68,638
Румунія–Молдова–Україна 66,086 60,632 126,718
Чорне море 9,025 8,281 17,306

* Джерело: [3].

Як сусід і партнер, Україна є одним з найбільших отримувачів коштів за
програмами Європейського Союзу. Багаторічна фінансова перспектива (MAFF)
чітко визначає пріоритети та суми витрат об‘єднаного бю джету ЄС на допомогу
східним сусідам. Тільки у 2007–2010 роках фінансування, виділене на допомогу
Україні для ефективного впровадження ринкових реформ, становило
1,5 млрд євро. Наразі чинною є MAFF на 2007 –2013 роки, в якій заплановано
виділення 12 млрд євро державам, котрі працюють за програмою Європейської
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політики сусідства. За цією програмою на території Карпатського єврорегіону
виконується проект «Кордон очима людей» (2012 –2014 рр.), у рамках якого
досліджується громадська думка та очікування людей від співпраці по різні
боки кордонів. Цього року буде прийнята наступна фінансова перспектива
розвитку країн, які входять до складу єврорегіону, на 2014–2018 роки. Для
України в рамках цих проектів запланована значна допомога, але вона жодного
разу не брала участі у визначенні пріоритетів, які згодом фінансувалися в
рамках MAFF. Інакше кажучи, Україна пасивно отримувала фінансову
допомогу, яку виділяв ЄС, і не лобіювала ні свої пріоритети, ні обсяг  допомоги.
Сьогодні настав час змінити такий підхід, рішуче зая вити про її наміри щодо
європейської інтеграції та продемонструвати спроможність здійснювати
реформи швидко. Без урахування національних пріоритетів виділені ЄС
ресурси не завжди дають змогу одержати очікувані результати.

При цьому слід усвідомлювати, що л обіювання інтересів є
малопоширеною практикою в українській політичній культурі, а стосовно
третіх держав ЄС воно взагалі вважається негативним. Тому Україна має
докласти значних зусиль, щоб реалізувати свою стратегію лобіювання в ЄС.
По-перше, щоб бути ефективним лобістом, уряд і недержавні організації
повинні узгодити стратегічні пріоритети національного розвитку і пропагувати
їх спільно. По-друге, слід з‘ясувати потреби, інакше кажучи, вартість
українських реформ. Нарешті, до підтримки України в цих пита ннях необхідно
залучити провідні держави ЄС і звернутися до них за допомогою [4].

Для доступу до фінансування з фондів ЄС потрібні не лише зазначені
вище передумов, але й виконання  певних за вдань у межах Карпатського
єврорегіону. Першочерговою умовою дост упу до європейських фінансових
інструментів є розроблення концепції сталого розвитку єврорегіону на
тривалий період.

Висновки та перспективи подальших досліджень . Діяльність
Міжнародної асоціації «Карпатський єврорегіон» потрібно розглядати як
перспективний інструмента реалізації євроінтеграційних планів України. У
процесі розроблення наступної фінансової програми MAFF на 2014–2018 роки
українському уряду і недержавним організаціям доречно розробити стратегію
лобіювання та узгодити стратегічні пріоритети р озвитку єврорегіону. Настав
час рішуче заявити про наміри України та виявити здатність до швидкого
здійснення реформ.
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