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ВСТУП
В Україні транскордонне співробітництво (ТКС) загалом оцінюється усіма його
суб’єктами як потужний драйвер регіонального розвитку, поглиблення
євроінтеграційних процесів на місцевому рівні та вирішення спільних із сусідами
проблем у прикордонні. Водночас, попри зусилля центральних та місцевих органів
влади України, громадськості та іноземних партнерів, використанню цього
інструменту часто бракує ефективності, а його вплив на соціально-економічні
процеси у прикордонних областях не завжди відчутний належним чином. До того ж,
спостерігається доволі низька проінформованість про ТКС, його важливість та
цінність для прикордонних регіонів. Наприклад, серед населення тих прикордонних
областей України, які безпосередньо межують з Європейським Союзом, про існування
проєктів за підтримки ЄС на рівні їх населеного пункту та регіону чули лише 12.7% та
16.7% відповідно1. Відтак діяльність суб’єктів у сфері ТКС не завжди має належне
висвітлення на місцях, а ініціативи центральної влади можуть не відповідати
пріоритетам та потребам розвитку конкретних регіонів, що здатно призводити до
розбіжностей між актуальними для місцевих громад напрямами транскордонної
співпраці та пріоритетами проєктних конкурсів. Як наслідок, регіони не мають
належного суб’єктного та фінансового забезпечення релевантних транскордонних
ініціатив.
Враховуючи низьку суспільну обізнаність на місцях із проєктами транскордонного
співробітництва, їх цінністю і практичною доданою вартістю, проєкт «Гармонізація
інтересів суб’єктів транскордонної співпраці як чинник місцевого розвитку
прикордонних областей України» ставить на меті дослідити ступінь залученості,
очікувань та бачення розвитку транскордонних процесів різними групами акторів ТКС
у шести цільових областях (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,
Чернівецька, Одеська). З огляду на зазначену мету, проєктна команда визначила такі
завдання: дослідити нормативно-правові засади вироблення політики ТКС в Україні,
1

Дані соцопитування, проведеного у вересні 2019 року ТОВ «CОЦИС – Центр соціальних та маркетингових
досліджень» у рамках проєкту Жана Моне ENACTED «Європейський Союз та його сусіди. Мережа для
активізації участі ЄС на східних кордонах» (2017-2625; https://enacted.uaic.ro/), який в Україні ГО «Квадрівіум»
реалізує спільно з ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву» та Чернівецьким національним
університетом імені Юрія Федьковича.
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процесів формування та здійснення транскордонної взаємодії у шести цільових
областях, а також ідентифікувати ключові синергетичні та дисонуючі чинники
реалізації національної та регіональних політик щодо поглиблення ТКС України із
країнами-членами ЄС.
Результати проведеного аналізу стали основою формування адресних рекомендацій з
метою підвищення ефективності транскордонного співробітництва, обласних та
національних програм розвитку ТКС, розширенню кола інституцій, включених до
проєктів співпраці із регіонами сусідніх країн, переходу до синергетичного підходу
побудови місцевих політик у транскордонному просторі, тощо.
Проєкт реалізується ГО «Квадрівіум» спільно з ГО «Сприяння міжкультурному
співробітництву» (м. Одеса), Поліським фондом міжнародних та регіональних
досліджень (м. Чернігів) та Радою зовнішньої політики «Українська призма» (м. Київ) за
підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» у межах
грантового компоненту проєкту EU4USociety.
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МЕТОДОЛОГІЯ
Дослідження ступеня залученості, очікувань та бачення розвитку транскордонних
процесів різними групами акторів, задіяних у процес транскордонного
співробітництва у цільових областях, було виконано з використанням методологічної
триангуляції, що дозволило ідентифікувати узгодженість/конфліктність пріоритетів
ТКС, як вони заявлені у нормативно-правовій базі, з одного боку, й сприйняттів й
очікувань щодо ТКС на місцях, з іншого боку.
Методологічна триангуляція дозволяє підвищити валідність отриманих результатів
шляхом поєднання різних методів в одному дослідженні2. Відтак, для досягнення
сформульованої мети та виконання поставлених завдань у ході дослідження було
використано як якісні, так і кількісні методи дослідження, що виконувалося у три
етапи.
Для виявлення ключових синергетичних та дисонуючих чинників реалізації
національної та регіональних політик щодо поглиблення транскордонного
співробітництва України із країнами-членами ЄС, було проведено (1) контент-аналіз3.
Відповідно, аналізувалися стратегії розвитку зазначених областей до 2027 р4. Окрім
того, при аналізі враховувалися релевантні положення Закону України «Про

2

Bekhet, Abir K. and Zauszniewski, Jaclene A. 2012. Methodological Triangulation: An Approach to Understanding
Data, https://pdfs.semanticscholar.org/afde/1b62df022cd28681f3c89336d9d2e926e645.pdf; Hussein, A. 2009. The use
of triangulation in social sciences research: Can qualitative and quantitative methods be combined? Journal of
Comparative Social Work, 1, 1-12; Casey D. and Murphy, K. 2009. Issues in using methodological triangulation in
research, Nurse Researcher, 16(4): 40-55.
3 Weber,

R. 1990. Basic Content Analysis. Newburry Park: Sage.

4

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року, https://voladm.gov.ua/article/strategiya-rozvitkuvolinskoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku/; Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період 2021 –
2027 років, https://carpathia.gov.ua/storage/app/sites/21/Economics/201001-1840p.pdf; Стратегія розвитку ІваноФ р а н к і в с ь ко ї о бл а с т і н а 2 0 2 1 - 2 0 2 7 р о к и , h t t p s : / / o r a d a . i f . u a / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
2020/01/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83% D 0 % 8 6 % D 0 % B 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 0 % B E %D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%
97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.pdf;Стратегія розвитку Львівської області
на період 2021-2027 років, https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf; Стратегія розвитку
Одеської області на період 2021-2027 років, https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/soczialno-ekonomichnyj-takulturnyj-rozvytok/strategichni-plany-dij-ta-programy-rozvytku/strategiya-regionalnogo-rozvytku/strategiya-rozvytkuodeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/; Стратегія розвитку Чернівецької області
на період до 2027 року,
h t t p s : / / o l d . b u k o d a . g o v . u a / u p l o a d s / e d i t o r / b u k o d a . g o v . u a /
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%202027/StrategiaChernivetska-2027.pdf
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транскордонне співробітництво» (2004)5, Закону України «Про засади державної
регіональної політики» (2015)6, Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: ‘Транскордонне співробітництво як чинник
євроінтеграційних процесів України’» (2016)7, Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (2015)8, Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)9. Контент-аналіз було
виконано з використанням лінійного читання вказаних документів. Крім того, з метою
більш структурованого їх аналізу та чіткішої ідентифікації найчастіше повторюваних
акцентів також було використано програмне забезпечення Atlas. .
З урахуванням результатів контент-аналізу нормативно-правової бази
транскордонного співробітництва в Україні на національному та регіональному рівнях
для подальшого аналізу сприйняття транскордонних процесів різними групами
акторів ТКС у визначених областях, у березні-квітні 2021 року було проведено (2)
експертне опитування та (3) напівструктуровані глибинні експертні інтерв’ю. Участь як
в експертному опитуванні, так і в напівструктурованих глибинних експертних інтерв’ю
була добровільною, не передбачала фінансової та/або інших винагород.
Представники органів влади та органів місцевого самоврядування, які були чи наразі є
залученими до розробки і реалізації ТКС або виступають його бенефіціарами,
представники громадського сектору та академічної спільноти, ключові фахівці із
вироблення та реалізації ТКС у цільових областях, співробітники адміністративних
структур програм транскордонного співробітництва, фінансованих ЄС, були визначені
такими, чия експертність є релевантною для проведення інтерв’ю у рамках даного

5

Закон України «Про транскордонне співробітництво», 2004, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text

6

Закон України «Про засади державної регіональної політики», 2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
156-19#Text
7

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: ‘Транскордонне
співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України’», 2016, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
1537-19#Text
8

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
зазначених регіональних стратегій і планів заходів», 2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015%D0%BF#Text
9

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 2015, https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/984_011#Text
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дослідження. Контакти з усіма експертами були встановлені завдяки використанню
експертної бази, що її було напрацьовано ГО «Квадрівіум» та партнерськими
організаціями під час реалізації попередніх проєктів, прямо чи опосередковано
дотичних до теми ТКС, а також із використанням підходу «снігової кулі».
Експертне опитування вважається доцільним методом вивчення експертних
сприйняттів тоді, коли необхідним є більший пул респондентів10. Опитування було
проведене онлайн у березні-квітні 2021 року й охопило 91 респондента з областей,
які були визначені цільовими для даного дослідження. Опитування проводилося з
використанням попередньо розробленої анкети, що містила як закриті, так і відкриті
питання11. Аналіз даних проводився узагальнено, що унеможливило ідентифікацію
конкретного респондента.
Для глибшого розуміння сприйняття ефективності, динаміки ТКС, перспектив,
очікувань щодо його подальшого розвитку у квітні 2021 року було проведено 14
напівструктурованих глибинних експертних інтерв’ю12. Усі інтерв’ю були проведені на
основі попередньо розробленого сценарію, що був структурований навколо
сприйняттів респондентами ефективності транскордонного співробітництва та їх
ключових очікувань щодо подальшого розвитку ТКС. Інтерв’ю були проведені онлайн
з використанням ZOOM-платформи, записувалися з дозволу респондентів і потім
були транскрибовані. Перелік респондентів, які взяли участь у напівструктурованих
глибинних експертних інтерв’ю, подано у Додатку 1.
Такий підхід із використанням трьох методів дослідження дозволив краще і більш
комплексно визначити та опрацювати ключові позиції, перспективи та проблемні
моменти ТКС, як їх сприямають ключові регіональні актори цільових областей, а
також ідентифікувати точки дотику і критичних розбіжностей щодо питань та
інструментів поглиблення ТКС та підвищення його ефективності у цільових областях.

10

Див., наприклад, Gideon, Lior. 2012. Handbook of survey methodology for the social sciences. New York: Springer.

11

Анкета експертного опитування – за посиланням: https://forms.gle/6RFGEaMhGCS1p4vF7
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Про релевантність методу для такого виду дослідження див., наприклад, Mosley, L. 2013. 'Just Talk to People'?
Interviews in Contemporary Political Science. In Interview Research in Political Science, ed. L. Mosley, 1-28. Ithaca/
London: Cornell University Press; Rubin, H. J. and Rubin, I. 2012. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data.
Thousand Oaks: Sage;
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1.

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

1.1. Національний рівень
Законодавство України окреслює загальні правові рамки транскордонного
співробітництва, зокрема, визначає зміст і сутність транскордонного співробітництва,
його суб’єкти, єврорегіони тощо. На додаток відповідними законами та постановами
Кабінету міністрів України, а також міжнародними договорами означено важливість
транскордонного співробітництва у контексті процесу європейської інтеграції.
Ще у 1993 році Верховна Рада України ратифікувала Європейську рамкову конвенцію
про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями
(відому також як Мадридська конвенція 1980 р.). Конвенція передбачає, що «кожна
Договірна Сторона зобов’язується підтримувати та заохочувати транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або властями, які знаходяться під її
юрисдикцією, та територіальними общинами або властями, які знаходяться під
юрисдикцією інших Договірних Сторін. Вона прагне, враховуючи належним чином
відповідні конституційні положення кожної Сторони, сприяти укладанню угод та
досягненню домовленостей, які можуть бути для цього необхідними»13.
Подібні положення місяться й у Законі України «Про транскордонне співробітництво»
від 2004 р., що визначає таке співробітництво як «спільні дії, спрямовані на
встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних,
екологічних, культурних і інших відносин між суб’єктами і учасниками таких відносин
в Україні і відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав у
межах компетенції, визначеної їх національним законодавством»14.

13

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або
властями, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106#Text
14

Закон України «Про транскордонне співробітництво», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text
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Примітно, що якщо у початкових редакціях Закону загальну координацію
транскордонного співробітництва було покладено на спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики, що свідчило, що
автори закону фокусувалися здебільшого на економічних аспектах співробітництва,
то з часом розуміння засад транскордонного співробітництва еволюціонувало.
Відповідно, згідно поправок від 2018 р. «загальну координацію транскордонного
співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань
транскордонного співробітництва здійснює центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, за участю
Міністерства закордонних справ України відповідно до повноважень, визначених
законодавством та міжнародними договорами України»15.
Закон України «Про засади державної регіональної політики», прийнятий у 2015 р.,
передбачає необхідність «стимулювання участі регіонів у програмах та проектах
розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва»16.
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки17, ухвалена Кабінетом
Міністрів України у серпні 2020 року, містить згадки про необхідність створення
ефективної системи співпраці держав, регіонів і громад, що розташовані на території
Карпатського макрорегіону, та проведення спільних дій у рамках міжрегіонального та
транскордонного співробітництва. Також у документів йдеться про забезпечення
належного рівня участі представників України у заходах, що здійснюються у рамках
Стратегії ЄС для Дунайського регіону, сприяння формуванню та розвитку
транскордонних кластерів в Україні.
У квітні 2021 року Уряд України схвалив Державну програму розвитку
транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки. Програма розроблена на
виконання Закону України «Про транскордонне співробітництво». Документ
наголошує, що «розвиток транскордонного співробітництва здійснюється в рамках
міжурядових рад, комісій, робочих груп, а саме: Українсько-Словацької міжурядової
15

Ibid.

16

Закон України «Про засади державної регіональної політики», 2015, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
156-19#Text
17

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020%D0%BF#n11
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комісії з питань транскордонного співробітництва, Українсько-Угорської міжурядової
змішаної комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва,
Спільної Українсько-Польської координаційної міжурядової ради з питань
міжрегіонального співробітництва, Українсько-Румунської Міжурядової робочої групи
з транскордонного та міжрегіонального співробітництва, Українсько-білоруської
міжурядової робочої групи з питань міжрегіонального та транскордонного
співробітництва»18.
Згадки про транскордонне співробітництво містяться й в Угоді про Асоціацію між
Україною та Європейським Союзом (2015 р.). Зокрема, в Угоді йдеться, що «сторони
сприяють взаєморозумінню та двосторонньому співробітництву у сфері регіональної
політики щодо методів формування та реалізації регіональних політик, зокрема
багаторівневого управління та партнерства, з особливим наголосом на розвитку
відсталих територій та на територіальному співробітництву, при цьому створюючи
канали зв’язку та активізуючи обмін інформацією між національними, регіональними
та місцевими органами влади, соціально-економічними утвореннями та
представниками громадянського суспільства»19. Крім того, в Угоді зазначається, що
«сторони підтримують та посилюють залучення місцевих та регіональних органів
влади до транскордонного та регіонального співробітництва та відповідних
управлінських структур з метою посилення співробітництва шляхом створення
сприятливої законодавчої бази, підтримки та нарощування потенціалу розвитку, а
також забезпечення зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв’язків
та ділового партнерства»20.

1.2. Регіональний рівень
Водночас на регіональному рівні відповідно до окреслених правових рамок
формуються практичні пріоритети транскордонного співробітництва та можливості
використання наявних міжнародних інструментів.
18

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки, https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/408-2021-%D0%BF#Text
19

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 2015, https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/984_011#top
20

Ibid.
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Обрані для дослідження області суттєво різняться між собою за кількістю населення,
державами, з якими вони межують, та їх кількістю, кількістю пунктів перетину
кордону, тощо.
Волинська область. Населення області станом на 1 січня 2021 р. складало 1 027 397
осіб. Межує з Польщею та Білоруссю. В області є 15 пунктів перетину кордону: 6
пунктів перетину кордону з Польщею та 9 – з Білоруссю. На територію області
поширюється дія Програми територіального співробітництва країн Східного
партнерства (EaPTC) Білорусь – Україна, Програми транскордонного співробітництва
«Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020».
Закарпатська область. Населення області станом на 1 січня 2021 р. складало 1 250
129 осіб. Межує з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. В області
відкрито 19 пунктів перетину кордону: 6 пунктів перетину кордону зі Словаччиною,
8 – з Угорщиною, 5 – з Румунією. На територію області поширюється діяльність
Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014 –
2020», Спільної операційної програми «Румунія – Україна 2014 – 2020», Спільної
операційної програми «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014 – 2020».
Івано-Франківська область. Населення області станом на 1 січня 2021 р. складало 1
361 109 осіб. Межує з Румунією. Єдина серед прикордонних областей України, яка не
має жодного пункту перетину державного кордону. Пропозицію щодо його
облаштування обговорюють уже близько 20 років. На територію області
поширюється діяльність Спільної операційної програми «Румунія – Україна 2014 –
2020», Спільної операційної програми «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна
2014 – 2020».
Львівська область. Населення області станом на 1 січня 2021 р. складало 2 497 750
осіб. Межує з Польщею. Має 10 пунктів перетину кордону з Польщею. На територію
області поширюється діяльність Програми транскордонного співробітництва
«Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020».
Одеська область. Населення області станом на 1 січня 2021 р. складало 2 368 107
осіб. Межує з Румунією та Молдовою. В області є 36 пунктів перетину кордону: 3
пункти перетину кордону з Румунією, 33 – з Молдовою. На територію області

12

поширюється діяльність Програми співробітництва EaPTC «Молдова – Україна»,
Спільної операційної програми «Румунія – Україна 2014 – 2020».
Чернівецька область. Населення області станом на 1 січня 2021 р. складало 896 566
осіб. Межує з Румунією та Молдовою. В області є 14 пунктів перетину кордону: 2
пункти перетину кордону з Румунією, 12 пунктів – з Молдовою. На територію області
поширюється діяльність Спільної операційної програми «Румунія – Україна»,
Програми співробітництва EaPTC «Молдова – Україна».

Таблиця 1. Держави, з якими межують цільові області
Назва області

Межує з
Білоруссю

Волинська

+

Межує з
Молдовою

Межує з
Польщею

Межує зі
Словаччиною

Межує з
Румунією

Межує з
Угорщиною

+

+

+

+

Закарпатська

+

ІваноФранківська

+

Львівська

+

Одеська

+

+

Чернівецька

+

+

Таблиця 2. Програми транскордонного співробітництва, що охоплюють цільові
області
Назва області

Білорусь –
Україна

Польща –
Білорусь –
Україна
2014-2020

Волинська

+

+

Закарпатська

+

ІваноФранківська
Львівська

Румунія –
Україна

Угорщина –
Словаччина –
Румунія –
Україна
2014-2020

+

+

+

+

Молдова –
Україна

+

Одеська

+

+

Чернівецька

+

+
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Зазначеними відмінностями, а також досвідом участі у програмах ЄС, різним
ступенем залученості регіональних представників до підготовчого етапу розробки
європейських програм та чинних стратегій регіонального розвитку цільових областей
обумовлюються відмінності у змістовому наповненні відповідних стратегій.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року у частині, що
стосується транскордонної діяльності фокусується на екологічних аспектах проблеми
транскордонного забруднення атмосферного повітря та води. Документ містить
згадки про те, що Волинським гідрометеоцентром упродовж 20 років проводяться
спостереження за програмою транскордонного переносу на метеостанції Світязь.
Середньодобові концентрації визначаються при відборі проб 5 разів на добу.
Проводиться також моніторинг якісного стану поверхневих вод на транскордонній
ділянці Західного Бугу, а також у 27 контрольних створах основних річок та їх приток
на території області.
Документ також бере до уваги екологічні аспекти перевезень небезпечних відходів.
Зокрема, зазначається, що протягом січня-жовтня 2018 року через державний кордон
(діючі пункти пропуску) було перевезено 39247,172 тонни відходів, що підпадають
під Зелений перелік Постанови КМУ від 13.07.2000 р. №1120 «Про затвердження
Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та
їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів». З них
імпортовано на територію України 34104,293 тонни, експортовано з України 5074,879
тонни відходів. Перевезено транзитом через територію України зафіксовано 68,0 тонн
відходів.
Стратегія містить у собі елементи SWOT-аналізу. У частині можливостей, які пов’язані
з транскордонним співробітництвом, згадується про залучення іноземних партнерів у
рамках такої співпраці до інноваційного перепрофілювання економіки регіону з
метою інтеграції до ЄС, а також про необхідність продовження діяльності програм
міжнародної технічної допомоги. Серед позитивних результатів діяльності таких
програм згадується, що у рамках Програми транскордонного співробітництва
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«Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020» у Волинській області впроваджується 11
проєктів. Серед них – великий інфраструктурний проєкт «Покращення екологічної
ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування
населених пунктів навколо озера Світязь», що реалізується за кошти Європейського
Союзу.
Стратегія визначає за необхідне залучення іноземних партнерів у рамках
транскордонного співробітництва до інноваційного перепрофілювання економіки
регіону з метою інтеграції у ЄС.
Серед конкурентних переваг Волинської області у документі згадується наявність
унікальних рекреаційних та природних ресурсів, а також її економіко-географічне
розташування (кордони з Польщею, Білоруссю). Це дозволяє використовувати
транзитний рух товарів і послуг, співпрацювати з сусідніми регіонами, дає можливість
транскордонного співробітництва, вихід промислових, сільськогосподарських
підприємств на європейський ринок.
У частині стратегічного бачення Волинь розглядається як інтегрований у
є в р о п е й с ь к и й п р о с т і р ко н к у р е н то с п р о м ож н и й р е г і о н з б а л а н со в а н о го
модернізаційного розвитку, орієнтованого на досягнення високого рівня життя і
забезпечення добробуту населення, підтримку гендерної рівності, збереження і
капіталізацію унікального природного потенціалу, культурних цінностей,
національних традицій у площині динамічного національного розвитку і тісної
міжрегіональної та транскордонної кооперації.
Це у свою чергу визначає стратегічні цілі. Зокрема, в частині транскордонного
співробітництва вони є наступними: розвиток транскордонного співробітництва,
інфраструктурне забезпечення транскордонного співробітництва (передусім
розширення, відкриття нових транскордонних коридорів, у т.ч. авіаційних, та
реалізація проєктів логістичного забезпечення транскордонного співробітництва),
стимулювання транскордонного співробітництва регіону (зокрема, сприяння
територіям регіону в активізації співпраці з розвитку громадського суспільства та
соціальної сфери), підтримка місцевих ініціатив з реалізації екологічних завдань з
метою досягнення транскордонного ефекту.
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З метою досягнення поставленої цілі необхідним є забезпечення стабільного
розвитку міжнародного (транскордонного та міжрегіонального) співробітництва,
успішне впровадження транскордонних проєктів, освоєння коштів Євросоюзу для
реалізації грантових проєктів, а також створення та підтримка позитивного
міжнародного іміджу Волинської області.
Документ передбачає, що досягнення стратегічної цілі буде здійснюватися шляхом
вирішення таких оперативних цілей: інфраструктурне забезпечення транскордонного
співробітництва та стимулювання транскордонного співробітництва регіону.
У цьому контексті пріоритетними завданнями, пов’язаними з транскордонною
діяльністю, визначаються такі: розвиток транскордонних коридорів, у т.ч. авіаційних,
та реалізація проєктів логістичного забезпечення транскордонного співробітництва;
сприяння територіям регіону в активізації транскордонної співпраці щодо розвитку
громадського суспільства та соціальної сфери; підтримка місцевих ініціатив з
реалізації екологічних завдань з метою досягнення транскордонного ефекту.
Відповідні пункти Стратегії повторюються і у Плані заходів на 2021 – 2023 роки з
реалізації Стратегії розвитку Волинської області.
Аналіз положень документа дозволяє говорити, що ключовими темами, які вже нині
пов’язані з тематикою транскордонного співробітництва, є економіка (у т.ч. її
перепрофілювання), екологія, а також логістичний розвиток транскордонних
коридорів. Автори документа свідомі потенціалу, який містять у собі програми
транскордонного співробітництва та залучення іноземних партнерів.
Водночас бракує згадок про транскордонне співробітництво у контексті освіти, науки,
культури, енергетики, ЖКГ, сфері надзвичайних ситуацій, а згадки про соціальну
сферу в контексті транскордонного співробітництва мають досить декларативний та
узагальнений характер.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Закарпатська область – єдина з цільових областей, що межує відразу з чотирма
державами ЄС та є територією програмної діяльності відразу трьох програм
транскордонного співробітництва. Відтак Регіональна стратегія розвитку
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Закарпатської області на період 2021 – 2027 років логічно фокусується на перевагах
ге о г р а ф і ч н о го р озт а ш у в а н н я р е г і о н у (п р и ко рдо н н о го з в і д п о в і д н и м и
інфраструктурними елементами) поряд із природними особливостями та трудовим
потенціалом, які слід використовувати для ведення діалогу про реалізацію
інвестиційних проєктів на території області, транскордонних інфраструктурних
проєктів для підвищення економічного потенціалу та добробуту населення.
У документі, зокрема, зазначається, що Закарпатська область, яка межує з чотирма
країнами ЄС, має виняткову передумову до створення унікальної транскордонної
інфраструктури для розвитку транспортно-логістичної, економічної, туристичнорекреаційної, соціально-культурної сфер регіону.
Водночас особливий наголос Стратегія робить на розвитку сільських територій21.
Зокрема, йдеться про те, що область потребує розробки концепції стійкого розвитку
таких територій. Завданням цієї концепції є виявлення та аналіз ключових проблем
розвитку сільських територій, задіяння важелів соціально-економічного та
управлінського характеру, спрямованих на досягнення якісно нового рівня розвитку
села, що здатний забезпечити комплексне розв’язання економічних, соціальних та
екологічних завдань, ефективну реалізацію соціального, природно-ресурсного та
транскордонного потенціалу сільських територіальних громад з метою підвищення
стандартів якості життя сільського населення.
При аналізі основних тенденцій та передумов економічного зростання документ
наголошує на пріоритетності реалізації ряду кластерних ініціатив у автоагрегатній,
лісовій, туристично-рекреаційній і медико-туристичній, природоохоронній, науковоінноваційній, освітній та конгресовій галузях із застосуванням механізмів типу
«індустріальний парк», «науковий парк», «екопарк», «транскордонний парк та
логістичний центр», «бізнес-інкубатор», «старт-ап інкубатор» тощо. У Стратегії
наголошується, що необхідно задіяти такі важелі соціально-економічного та
управлінського характеру, які спрямовані на досягнення якісно нового рівня розвитку
села, здатного забезпечити комплексне розв’язання економічних, соціальних та
екологічних завдань, ефективну реалізацію соціального, природно-ресурсного та

21

62,9 % населення Закарпатської області проживає у сільській місцевості.
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транскордонного потенціалу сільських територіальних громад з метою підвищення
стандартів якості життя сільського населення.
Окремий акцент робиться на екологічних аспектах, зокрема щодо необхідності
використання європейських підходів і принципів «природа не знає кордонів» у
стратегічному та просторовому плануванні й управлінні регіональним розвитком.
Також наголошується на вдосконаленні національного законодавства й участі
Закарпаття та його державних інституцій, органів місцевого самоврядування,
комунальних підприємств, неурядових і наукових організацій та установ у програмах
та проєктах управління природокористуванням на рівнях транскордонного і
міжрегіонального співробітництва.
Серед пріоритетів зазначене й забезпечення охорони довкілля, екологічно
збалансованого і раціонального природокористування та просторової гармонії.
Втілення цього пріоритету розробникам Стратегії видається можливим через
дотримання балансу розвитку промисловості та збереження унікальних природних
ресурсів шляхом реалізації корпоративних, державних та міжнародних інвестиційних,
інфраструктурних і транскордонних проєктів, що здійснюють суттєвий вплив на
підвищення конкурентоспроможності національної та регіональної економік, а також
гармонізують процеси реалізації завдань інвестиційного стимулювання та еко-сталого
і туристично-рекреаційного розвитку територій регіону.
Беручи до уваги значний досвід області у міжнародних проєктах, Стратегія слушно
визнає порівняльною перевагою області позитивний досвід залучення інвесторів та
додаткових коштів на соціально-економічний розвиток територіальних громад у
рамках міжнародної технічної допомоги (наявні досвід і традиції ефективного
транскордонного співробітництва, у т.ч. на платформах діяльності Міжрегіональної
асоціації «Карпатський Єврорегіон», Європейського об’єднання територіального
співробітництва «Тиса», Міжнародного плану басейну р. Тиса та Дунайської стратегії,
програм ЄС/ПРООН, Despro, УФСІ, Програми ЄС: Європейського добросусідства та
Східного партнерства, багатосторонніх та двосторонніх угод між державами,
регіонами, громадами тощо). Серед іншого це розглядається як підґрунтя для
реалізації загальнодержавних та міжнародних природоохоронних програм та заходів,
генерації різногалузевих міжнародних транскордонних кластерів.
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У рамках базового сценарію розвитку економіки Стратегія передбачає, що
транскордонна торгівля на рівні області у всіх її формах залишається на сталому рівні,
окрім контрабанди товарів, обсяги якої скорочуються з початком митної реформи. За
оптимістичного сценарію розвиток прикордонної інфраструктури полегшує
транскордонну торгівлю та перетин кордону.
Примітно, що серед іншого документ визначає у якості стратегічної мети
прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності регіональної
економіки. А це передбачає активне та системне сприяння зростанню у структурі
регіональної економічної системи питомої ваги інноваційної економіки, креативної
індустрії, підприємництва і сфери послуг, залученню інвестицій та транскордонному
співробітництву регіону та його громад.
Стратегія доволі узгоджена з відповідними документами національного та
міжнародного рівня і значною мірою враховує транскордонний компонент.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Івано-Франківська область суттєво відрізняється від решти цільових областей. Поперше, вона межує лише з однією державою ЄС – Румунією. По-друге, протяжність
кордону становить лише близько 50 км. По-третє, дискусії про відкриття пункту
перетину кордону в області точаться вже близько двадцяти років, однак дотепер його
не відкрито.
Проведений у рамках підготовки Стратегії розвитку Івано-Франківської області на
2021 – 2027 роки SWOT-аналіз серед головних чинників та сценаріїв розвитку області
виокремлює у якості можливостей розширення транскордонного співробітництва та
залучення міжнародної технічної допомоги. При аналізі порівняльних переваг,
викликів і ризиків потенціалу Івано-Франківської області серед переваг також
вказується на близьке розташування Івано-Франківщини до кордонів ЄС. Це у
поєднанні із сприятливим середовищем для розвитку малого і середнього бізнесу є
порівняльною перевагою регіону в умовах активізації транскордонного
співробітництва.
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Частково потенціал транскордонного співробітництва враховується при плануванні
розвитку туристично-рекреаційної сфери (зокрема, у частині реалізації
транскордонних проєктів у сфері туризму), а також у контексті розвитку
інфраструктури територіальних громад. Стратегія вказує, що з метою забезпечення
реалізації положень Схеми планування території Івано-Франківської області необхідне
подальше розроблення проєктів схеми планування транскордонних територій,
природоохоронних територій міжнародного значення, схеми розміщення об'єктів
нетрадиційної енергетики на території області, регіональної схеми розвитку туризму,
розвитку та розміщення рекреаційних зон, історико-культурного та природноландшафтного потенціалу території області, тощо.
Однак, цим прямі згадки транскордонного співробітництва у Стратегії вичерпуються.
Стратегії бракує згадок про Карпатський єврорегіон, до якого входить область, а роль
транскордонного співробітництва у стратегічному розвитку області загалом виглядає
досить аморфною.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Стратегія розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років бере до уваги
вигідне географічне положення області, зумовлене його прикордонним статусом та
розвиненими міжнародними комунікаціями, які з’єднують Україну з Польщею,
Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Це, у свою чергу, сприяє розвитку
транскордонного співробітництва, активному використанню транзитного потенціалу,
розвитку міжнародного співробітництва та активізації економічних, соціальних,
науково-технічних, культурних, екологічних та інших зв’язків між прикордонними
регіонами сусідніх країн. Примітно, що розробники Стратегії враховують потенціал
ТКС у контексті ширшому за транскордонну співпрацю тільки з Польщею.
У документі наголошується на актуальних аспектах транзитного потенціалу області.
Зокрема, йдеться про очікуване завершення будівництва газопроводу-інтерконектору
«Дроздовичі – Більче – Волиця», який є частиною інвестиційного міжнародного
проєкту будівництва газопроводу Республіка Польща – Україна і спрямований на
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з’єднання СПГ терміналу у Свіноуйсьце з країнами Центральної та Східної Європи
через транспортні системи окремих країн і транскордонні інтерконектори.
Дається взнаки досвід участі області у транскордонних проєктах та проєктах
єврорегіонів. У частині міжнародного співробітництва у Стратегії згадується, що
ефективними формами міжнародного співробітництва для Львівської області є
транскордонне співробітництво, участь у єврорегіонах («Карпатський Єврорегіон» та
Єврорегіон «Буг»). Одним із найефективніших засобів розвитку такої співпраці є
проєкти Програма транскордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства ЄС «Польща – Білорусь – Україна», яка діє вже 15 років та позитивно
впливає на процеси розвитку на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та
України.
Варто уваги те, що у Стратегії необхідними умовами активізації міжнародного
співробітництва, у т.ч. транскордонного співробітництва, визначені такі: створення
мереж транскордонного співробітництва; створення грантових центрів та залучення
грантових коштів на реалізацію проєктів регіонального розвитку; розбудова
прикордонної інфраструктури, відкриття нових пунктів пропуску; стимулювання
збільшення товарообігу між Львівською областю та країнами ЄС.
Завдання виглядають досить конкретними та обґрунтованими, особливо у частині
створення грантових центрів. Адже подекуди потенціал транскордонного
співробітництва є не до кінця реалізованим саме через складнощі підготовки
аплікаційних форм для проєктів транскордонного характеру. Гостро актуальним і
подекуди недооціненим в інших цільових областях є й питання прикордонної
інфраструктури та відкриття нових пунктів пропуску.
При цьому у частині прикордонних пунктів Стратегія ставить цілком конкретні задачі.
З огляду на зростаючу потребу в посиленні соціально-економічних зв’язків Львівщини
з Республікою Польща розглядається можливість будівництва пункту пропуску
«Лопушанка – Міхновець», який охоплюватиме території Турківського,
Старосамбірського районів Львівської області та Бєщадського повіту Підкарпатського
воєводства. Відповідний транскордонний регіон є одним із найменш розвинених та
посідає останні позиції за рівнем якості життя обидвох країн.
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У рамках проведеного в ході підготовки Стратегії SWOT-аналізу розвитку регіону
серед сильних сторін виокремлено розвинену дорожньо-транспортну мережу,
транзитну та логістичну інфраструктуру (у т.ч. три міжнародних транспортних
коридори, п’ять автодоріг міжнародного значення, міжнародний аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького, залізничний вокзал, логістичні центри, транскордонні
нафто-, газо-, продуктопроводи та лінії електропередач), а також наявну активну
співпрацю з проєктами міжнародної технічної допомоги і залученість до міжнародних
та транскордонних проєктів. Серед можливостей розглядається використання
потенціалу транскордонного співробітництва.
Транскордонний елемент згадується й у частині порівняльних переваг, викликів і
ризиків розвитку області. Економіка регіону має високий рівень диверсифікації. Ці
сильні сторони планується підтримувати такими можливостями, як посилення
євроінтеграційних процесів, у т.ч. зовнішньоекономічних зв’язків між Львівською
областю та країнами-членами ЄС, нарощення транскордонного співробітництва,
використання транзитно-транспортного потенціалу Львівщини, залучення іноземних
інвестицій у високотехнологічні галузі.
Згадки про транскордонне співробітництво містяться безпосередньо у стратегічних
та оперативних цілях Стратегії та її завданнях, зокрема у частині Оперативних цілей,
які стосуються дорожньо-транспортної, логістичної, транскордонної та інформаційнокомунікаційної інфраструктури. Йдеться про завдання з розвитку транскордонної
інфраструктури й розбудови міжнародних пунктів пропуску
Пріоритетними для Львівської області напрямами транскордонного співробітництва в
інфраструктурній сфері мають стати модернізація і забезпечення розвитку існуючої
транскордонної інфраструктури для підвищення її пропускної спроможності. Усі
пункти пропуску мають статус міжнародних.
Відповідні пункти Стратегії повторюються у Плані заходів на 2021 – 2023 роки з
реалізації Стратегії розвитку Львівської області.
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Стратегія розвитку Одеської області на період 2021 – 2027 років розглядає
транскордонне співробітництво у якості можливості передусім у частині міжнародної
співпраці з європейськими країнами та членства туристичного бізнесу у європейських
міжрегіональних об’єднаннях.
Згадки про транскордонне співробітництво також містяться у частині, присвяченій
якісному інфраструктурному розвитку, передусім там, де це стосується швидкого,
вчасного, надійного і безпечного перевезення вантажів та пасажирів. Автори стратегії
вважають, що саме інфраструктурний розвиток має стати основою переходу до
сталого соціально-економічного розвитку Одеської області з урахуванням сучасних
підходів до регіональної політики на основі використання можливостей міжнародної
торгівлі, транскордонного співробітництва, впровадження сучасних інструментів
розумного управління та інноваційного розвитку
Стратегія передбачає розширення кола закордонних регіонів-партнерів,
налагодження та розвиток співробітництва з науково-освітніми установами,
підприємствами, громадськими організаціями, об’єднаннями та іншими організаціями
з питань транскордонного співробітництва.
Сприяння суб’єктам та учасникам транскордонного співробітництва у використанні
ними можливостей щодо участі у відповідних програмах за підтримки міжнародної
технічної допомоги згадується серед пріоритетних.
У Плані заходів із реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Одеської області
на період 2021 – 2027 років серед технічних завдань згадується розбудова та
розвиток національного логістичного хабу. Коридори Рейн – Дунай та
Середземноморський розглядаються як перспективні з точки зору міжнародного
співробітництва з розвитком мультимодального транспорту між Європою та Азією.
Документ також враховує можливості Стратегії ЄС для Дунайського регіону (що
набуває додаткової актуальності у контексті головування України у Стратегії).
Зокрема, привертається увага до того, що серед пріоритетних напрямів Стратегії ЄС
для Дунайського регіону є управління екологічними ризиками, збереження
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біорізноманіття, ландшафтів, якості повітря і ґрунтів. Імплементація Стратегії
передбачає сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги для
реалізації транскордонних проєктів у Дунайському басейні.
При цьому видається, що транскордонна складова мало відображена у стратегії
розвитку області, попри багаторічний досвід участі області у різноманітних
транскордонних проєктах, починаючи із середини 1990-х років. Суттєво бракує
згадок про використання потенціалу єврорегіонів.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року у контексті
транскордонного співробітництва фокусується передусім на туристичній сфері. У
документі зазначається, що область потребує інвестицій у розвиток інфраструктури
транскордонного туризму. Зокрема, це стосується культурно-етнічного, релігійного,
сільського, екологічного, екстремального та спортивного, багатопрофільного літнього
і зимового гірсько-спортивного туризму, масового пізнавально-оздоровчого
відпочинку, бальнеологічного лікування. Крім того, є потреба в інвестиціях у
розбудову системи оздоровчих закладів, як важливих елементів ефективного
використання унікального ландшафтно-рекреаційного потенціалу регіону у контексті
транскордонного туризму.
Розробники документа також відзначають функціонування Єврорегіону «Верхній
Прут», що дозволяє запроваджувати інноваційні механізми розвитку транскордонного
співробітництва та поглиблювати співпрацю Чернівецької області з Сучавським
повітом у Румунії.
Не менш важливими є екологічні аспекти транскордонного співробітництва.
Справедливо зауважується, що оскільки річки Дністер, Прут та Сірет є
транскордонними водотоками, і від водогосподарської ситуації у їх басейнах
залежить стан водокористування не лише України, а й Республіки Молдова та
Румунії, то своєчасне отримання гідрометеорологічної інформації є необхідною
умовою у прийнятті оперативних управлінських рішень щодо запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах.
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У документі згадуються попередні досягнення, скажімо, той факт, що Схема
Буковинського екокоридору була розроблена у рамках проєкту «Реалізація
транскордонного екологічного зв’язку в Українських Карпатах» (2008-2010), який
фінансувався Урядом Нідерландів.
Стратегія згадує можливість організації транскордонних заповідних об’єктів –
білатерального міждержавного природного українсько-румунського резервату на базі
НПП «Черемоський» (Чернівецька обл.), прилеглого ландшафтного заказника
«Чивчино-Гринявський» (Івано-Франківська область) та окремих територій
національного парку «Родна» (Румунія).
У ході SWOT-аналізу Чернівецької області, здійсненого у рамках розробки Стратегії, у
частині можливостей окремо згадується зростаюча роль міжтериторіального, у т.ч.
транскордонного, співробітництва з використанням можливостей макрорегіональних
стратегій ЄС.
Серед конкретних завдань названо підвищення рівня екологічної безпеки регіону, у
т.ч. через покращення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану шляхом
будівництва та реконструкції очисних споруд каналізації, розташованих на
транскордонних річках Прут та Сірет.
Водночас серед недоліків документу – брак згадок про соціально-економічний вимір
у розрізі транскордонного співробітництва.
Загалом можна зауважити, що попри присутність транскордонних елементів у
стратегіях розвитку цільових областей, вони різняться ступенем деталізації,
розмаїттям та охопленними сферами. У той час, коли низка документів згадує про
наявний успішний досвід транскордонного співробітництва (передусім, Закарпатська,
Львівська, Чернівецька області), автори інших (Івано-Франківська, Одеська області) не
згадують навіть про значущі ініціативи єврорегіонів.
Різняться також розставлені акценти. У більшості областей увага сфокусована на
екологічних аспектах, інфраструктурному потенціалі, туристичних та рекреаційних
вимірах транскордонного співробітництва. Натомість бракує згадок про
транскордонне співробітництво у контексті освіти, науки, культури, енергетики, ЖКГ,
сфері надзвичайних ситуацій, а згадки про соціальну сферу в контексті
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транскордонного співробітництва є спорадичними. Лише в окремих випадках
(Закарпатська область) зроблено фокус на потенціалі транскордонного
співробітництва для соціального розвитку депресивних регіонів.
Відносно слабкою у контексті транскордонного співробітництва видається стратегія
Івано-Франківської області попри те, що область охоплена діяльністю європейської
програми транскордонного співробітництва.
Замало уваги приділяється втіленню грантових проєктів та їх позитивному
потенціалу. Аналогічна ситуація – і з усвідомленням необхідності професійного
підходу до написання грантових аплікацій, створення грантових центрів тощо. Такий
механізм передбачений лише у Львівській області.
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2.

АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ РОЗВИТКУ
ТРАНСКОРДОННИХ ПРОЦЕСІВ У
ЦІЛЬОВИХ ОБЛАСТЯХ: КІЛЬКІСНИЙ ВИМІР

З огляду на специфіку даного дослідження, що була окреслена у вступі та
методології, вибірка експертного опитування охопила ключових регіональних
учасників ТКС (табл. 3). Досвід та поінформованість респондентів є такими, що
вважається достатніми для цілей цього дослідження (рис. 1, 2, 3).
Таблиця 3. Інформація про зайнятість респондентів і їхню роль у проєктах ТКС
Сфера зайнятості
РАЗОМ

Роль у проєктах ТКС

органи державної
влади/держслужба

академічна
сфера

бізнес

громадська
організація

інше

Координатор/менеджер
проєкту

7,7%

2,2%

0,0%

12,1%

2,2%

24,2%

Член проєктної команди

12,1%

9,9%

0,0%

9,9%

1,1%

33,0%

Партнер реалізації проєкту в
Україні

12,1%

4,4%

0,0%

3,3%

2,2%

22,0%

Інше

6,5%

6,6%

1,1%

4,4%

2,2%

20,9%

РАЗОМ

38,4%

23,1%

1,1%

29,7%

7,7%

100,0%

Рис 1. Досвід участсті у проєктах ТКС22

"5"
17,6%

Рис. 2. Поінформованіть про програми ТКС,
їх тематичні завдання23

"1"
5,5%

"1"
16,4%

"5"
25,3%

"2"
9,9%

"2"
11,0%
"3"
25,3%

"4"
23,1%

"3"
31,9%
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«5» – дуже досвідчений(а), «1» – майже недосвідчений(а)

23

«5» – дуже поінформований(а), «1» – майже непоінформований(а)

"4"
34,0%
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Рис. 3. Досвід установи/інституції, яку представляє респондент, у проєктах ТКС24
28,6%

28,6%
21,9%

11,0%

9,9%

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

Так

Ні

Не знаю

РАЗОМ

Ваша установа подавала заявку на грант у рамках
транскордонної програми як основний заявник

52,7%

44,0%

3,3%

100,0%

Ваша установа виступала партнером при подачі заявки на
грант у рамках транскордонної програми

74,7%

20,9%

4,4%

100,0%

Ваша установа отримала грант у рамках транскордонної
програми як основний заявник

40,7%

52,7%

6,6%

100,0%

Ваша установа подавала заявку на фінансування
у рамках транскордонної програми лише один раз
Ваша установа подавала заявку на фінансування у рамках
транскордонної програми кілька разів і лише одна заявка була успішною

10,2%

23,7%

Ваша установа подавали заявку на фінансування у рамках транскордонної
програми кілька разів і отримала декілька грантів на реалізацію проектів
Важко відповісти / Не знаю

40,7%

25,4%

В оцінці ефективності ТКС, на думку респондентів, транскордонне
співробітництво має порівняно більший позитивний вплив на місцевий/регіональний
розвиток (сума оцінок «5» та «4» – 90,1%), посилення співпраці України з країнамисусідами (85,7%), інтенсифікацію міжлюдських контактів (81,3%) та інтенсифікацію
культурної взаємодії (80,2%). Меншою мірою респонденти оцінили сприяння ТКС
мобільності трудових ресурсів (сума оцінок «1» та «2» – 20,9%), товарів і послуг
(19,8%), капіталу (18,7%), а також посиленню безпеки в регіоні (18,7%). Це є
показовим, якщо порівнювати з пріоритетами регіональних стратегій розвитку, які
навпаки відносно мало уваги приділяють міжлюдським контактам. Водночас кількість
позитивних оцінок є переважаючою за всіма варіантами відповідей. Відтак
респонденти вважають ТКС чинником, що сприяє розвитку практично усіх
запропонованих сфер (рис. 4).
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«5» – дуже досвідчений(а), «1» – майже недосвідчений(а)
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Рис. 4. На Вашу думку, проєкти ТКС25:

Сприяють місцевому / регіональному розвитку

Сприяють посиленню співпраці України з країнами-сусідами

Сприяють інтенсифікації міжлюдських контактів

Сприяють покращенню туризму

Сприяють економічній інтеграції України до ЄС

Сприяють інтенсифікації культурної взаємодії

Сприяють покращенню якості навколишнього середовища

Сприяють вдосконаленню системи управління

1,1%
2,2%
6,6%

20,9%

1,1%
1,1%
12,1%

69,2%

27,5%

2,2%
1,1%15,4%

23,1%

2,2%
1,1% 19,8%

4,4%
5,5%

58,2%

20,9%

15,4%

56,0%

25,3%

1,1%
5,5% 13,2%

2,2%
5,5%

58,2%

49,4%

37,4%

42,8%

34,0%

3,3%11,0%

17,6%

24,1%

40,7%

30,8%

30,8%

Сприяють посиленню безпеки в регіоні

7,7% 11,0%

32,9%

19,8%

Сприяють мобільності товарів та послуг

6,6%

29,6%

24,2%

13,2%

Сприяють мобільності капіталу

7,7% 11,0%

Сприяють трудовій мобільності

2,2% 18,7%

27,5%

29,6%

30,7%
"1"

25,3%
"2"

"3"

"4"

28,6%

26,4%

24,2%

23,1%

"5"

При цьому більше половини опитаних респондентів (58,25%) оцінюють
активність реалізації проєктів ТКС найвищими балами (4 та 5 відповідно) (рис. 5).

25

«5» – однозначно погоджуюсь, «1» – зовсім не погоджуюсь
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Рис. 5. Оцініть активність реалізації проєктів ТКС у Вашій області26
38,4%
29,7%
19,8%

"5"

"4"

"3"

6,6%

5,5%

"2"

"1"

Частка респондентів, які вважають, що підписання та ратифікація Угоди про
Асоціацію з Європейським Союзом тією чи іншою мірою сприяли пожвавленню
динаміки транскордонного співробітництва і збільшенню його ефективність, у три
рази перевищує відсоток тих, хто не побачив у наслідок цього істотних змін або ж,
навпаки, відзначили скорочення інтенсивності співпраці (68,1% проти 23,1%) (рис. 6).
Рис. 6. На Вашу думку, як змінилася динаміка ТКС після підписання та
ратифікації Угоди про Асоціацію з ЄС?

Майже половина респондентів – 47,3% – переконані, що чинні програми
транскордонного співробітництва передусім відповідають стратегіям і завданням,
визначеним на рівні ЄС. 28,6% респондентів відзначають відповідність таких програм
завданням місцевого/регіонального розвитку і тільки 18,7% опитаних впевнені у
поєднаності програм ТКС зі стратегіями національного розвитку (рис. 7).
26

«5» – дуже висока, «1» – дуже низька
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Рис. 7. На Вашу думку, нині чинні програми ТКС найбільше відповідають:

Стратегіям і завданням, визначеним на рівні ЄС

47,2%

Завданням місцевого / регіонального розвитку

28,6%

Стратегіям національного розвитку
Інше / Нема відповіді

18,7%
5,5%

Оцінюючи ступінь відповідності проєктів ТКС інтересам його учасників в
Україні, 65,9% респондентів оцінюють її як часткову, відносну. У повній відповідності
переконана чверть респондентів – 27,5%. Менше 5% опитаних (4,4%) наголосили на
відсутності такої відповідності (рис. 8).
Рис. 8. Якою мірою проєкти ТКС відповідають інтересам його учасників в
Україні?

Водночас серед опитаних респондентів переважає думка про належну
відповідність цілей програм транскордонного співробітництва потребам областей –
на найвищому та вищому рівні її оцінили понад 2/3 опитаних – 68,1%. 11% опитаних
відзначили низький рівень такого взаємозв’язку або його повну відсутність (рис. 9).
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Рис. 9. Оцініть, якою мірою цілі програм ТКС відповідають потребам Вашої
області27.
43,9%

24,2%

20,9%

6,6%

"5"

"4"

"3"

"2"

4,4%
"1"

П’ятьма найбільш поширеними завданнями проєктів ТКС у цільових областях
респондентами було названо такі (рис. 10): просування місцевої культури та
збереження історичної спадщини (76,9%); захист навколишнього середовища,
адаптація до зміни клімату (47,3%); підтримка освіти, наукових досліджень,
технологічного розвитку та інновацій (37,4%); підприємництво та розвиток малого і
середнього бізнесу (31,9%); покращення доступності регіонів, розвиток транспортних
і комунікаційних мереж і систем (31,9%). Найменш згадуваними завданнями
виявилися сприяння соціальній інтеграції та боротьба з бідністю (5,5%) та просування
співробітництва в галузі енергетики (7,7%).

27

«5» – відповідають найвищою мірою, «1» – не відповідають взагалі
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Рис. 10. На досягнення яких завдань, на Вашу думку, реалізується найбільше
проєктів ТКС у Вашій області?

Просування місцевої культури
та збереження історичної спадщини

76,9%

Захист навколишнього середовища,
адаптація до зміни клімату

47,3%

Підтримка освіти, наукових досліджень,
технологічного розвитку та інновацій

37,4%

Підприємництво та розвиток малого
і середнього бізнесу

31,9%

Покращення доступності регіонів, розвиток
транспортних і комунікаційних мереж і систем

31,9%

Підтримка належного врядування
на місцевому і регіональному рівнях

23,1%

Просування управління та посилення
безпеки кордонів
Спільні виклики у сфері безпеки

16,5%

12,1%

Просування в галузі енергетики

7,7%

Сприяння соціальній інтеграції
та боротьба з бідністю

5,5%

Інше

1,1%

Водночас, на думку експертів, п’ятьма найбільш пріоритетними для цільових
областей завданнями проєктів ТКС є такі (рис. 11): просування місцевої культури та
збереження історичної спадщини (57,1%); підприємництво та розвиток малого і
середнього бізнесу (47,3%); захист навколишнього середовища, адаптація до зміни
клімату (47,3%); покращення доступності регіонів, розвиток транспортних і
комунікаційних мереж і систем (42,9%); підтримка освіти, наукових досліджень,
технологічного розвитку та інновацій (38,5%). Найменш пріоритетним завданням
експерти назвали просування співробітництва в галузі енергетики (7,7%).
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Рис. 11. Які завдання, на Вашу думку, є найбільш пріоритетними для реалізації
проєктів ТКС у Вашій області?
Просування місцевої культури та
збереження історичної спадщини

57,1%

Підприємництво та розвиток малого
і середнього бізнесу

47,3%

Захист навколишнього середовища,
адаптація до зміни клімату

47,3%

Покращення доступності регіонів, розвиток
транспортних і комунікаційних мереж і систем

42,9%

Підтримка освіти, наукових
технологічного розвитку та інновацій

38,5%

Спільні виклики у сфері безпеки

26,4%

Підтримка належного врядування
на місцевому і регіональному рівнях

24,2%

Просування управління та посилення
безпеки кордонів

16,5%

Сприяння соціальній інтеграції
та боротьба з бідністю
Просування співробітництва
в галузі енергетики
Інше

14,3%

7,7%

1,1%

Серед топ-5 проєктних завдань ТКС, пріоритетних для України загалом,
респонденти назвали захист навколишнього середовища, адаптацію до зміни клімату
(51,6%); підприємництво та розвиток малого і середнього бізнесу (42,9%); підтримку
освіти, наукових досліджень, технологічного розвитку та інновацій (40,7%);
покращення доступності регіонів, розвиток транспортних і комунікаційних мереж і
систем (40,7%); просування місцевої культури та збереження історичної спадщини
(35,2%). Порівняно менш згадуваними були завдання просування співробітництва в
галузі енергетики (14,3%%), просування управління та посилення безпеки кордонів
(17,6%) та сприяння соціальній інтеграції та боротьба з бідністю (18,7%) (рис. 12).
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Рис. 12. Які завдання, на Вашу думку, є найбільш пріоритетними для реалізації
проєктів транскордонного співробітництва в Україні загалом?

Захист навколишнього середовища,
адаптація до зміни клімату

51,6%

Підприємництво та розвиток малого
і середнього бізнесу

42,9%

Підтримка освіти, наукових досліджень,
технологічного розвитку та інновацій

40,7%

Покращення доступності регіонів, розвиток
транспортних і комунікаційних мереж і систем

40,7%

Просування місцевої культури та
збереження історичної спадщини

35,2%

Підтримка належного врядування на
місцевому і регіональному рівнях

25,3%

24,2%

Спільні виклики у сфері безпеки
Сприяння соціальній інтеграції
та боротьба з бідністю

18,7%

Просування управління та
посилення безпеки кордонів

17,6%

Просування співробітництва в
галузі енергетики
Інше

14,3%

1,1%

Таким чином, як показано у таблиці 4, топ-5 завдань проєктів, що реалізуються,
і тих, що названі пріоритетними для цільових областей, співпадають.
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Таблиця 4. Відповідність завдань поточних проєктів ТКС завданням, які були
визначені респондентами як пріоритетні для цільових областей зокрема та України
загалом
Експертні оцінки
Поточна
спрямованіс
ть
проєктів
ТКС

Пріоритетні
завдання ТКС
для областей

Пріоритетні
завдання ТКС
для України
загалом

Підприємництво та розвиток малого і середнього бізнесу

31,9%

47,3%

42,9%

Підтримка освіти, наукових досліджень, технологічного розвитку та
інновацій

37,4%

38,5%

40,7%

Просування місцевої культури та збереження історичної спадщини

76,9%

57,1%

35,2%

Сприяння соціальній інтеграції та боротьба з бідністю

5,5%

14,3%

18,7%

Підтримка належного врядування на місцевому і регіональному
рівнях

23,1%

24,2%

25,3%

Захист навколишнього середовища, адаптація до зміни клімату

47,3%

47,3%

51,6%

Покращення доступності регіонів, розвиток транспортних і
комунікаційних мереж і систем

31,9%

42,9%

40,7%

Спільні виклики у сфері безпеки

12,1%

26,4%

24,2%

Просування співробітництва в галузі енергетики

7,7%

7,7%

14,3%

Просування управління та посилення безпеки кордонів

16,5%

16,5%

17,6%

Інше

1,1%

1,1%

1,1%

Напрями

Ключовими ефективними акторами у підтримці/посиленні ТКС, за оцінками
експертів, є представники громадського сектору (74,8%), Європейська Комісія (67,1%),
органи регіональної влади (55%) та органи місцевої влади (51,6%). Мало ефективними
та зовсім не ефективними опитані вважають органи центральної влади (35,2%) та
місцевий бізнес (27,5%) (рис. 13).
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Рис. 13. Оцініть ефективність наведених нижче акторів у підтримці /
посиленні транскордонного співробітництва28:

Представники громадського сектору

36,3%

Європейська комісія

30,8%

Органи регіональної влади

17,6%

Органи місцевої влади

16,4%

Місцева громада

38,5%

5,5%

Місцевий бізнес

5,5%

36,3%

25,3%

37,4%

34,1%

35,2%

14,3%

Органи центральної влади

18,7%

14,3%

34,0%

27,5%

26,4%

39,5%
"5"

"4"

"3"

16,5%
"2"

1,0%

13,2%

39,5%

25,3%

6,6% 1,0%

9,9%

35,2%

25,3%

5,5%1,0%

6,6%

8,8%

11,0%

"1"

Думки респондентів щодо залученості представників області до підготовчого
етапу розробки європейських програм розділилися: третина (33%) оцінює залученість
представників областей до підготовчого етапу розробки європейських програм як
високу або відносно високу, третина (31,8%) – як середню, чверть (27,5%) – як низьку
або відносно низьку (рис. 14).

28

«5» – дуже ефективний, «1» – зовсім не ефективний
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Рис. 14. Оцініть ступінь залученості представників Вашої області (тих, хто
афілійований до інституцій у Вашій області) до підготовчого етапу розробки
європейських програм

31,8%
26,4%
20,9%

6,6%

Дуже високий

6,6%

Відносно високий

Середній

Відносно низький

Дуже низький

7,7%

Важко сказати

Не менш важливим є питання залученості до підготовки стратегій регіонального
розвитку кожної області, як основних документів, які визначають пріоритети на
регіональному рівні. Рівень залученості представників громадського сектору до
розробки регіональних стратегічних документів респонденти загалом відзначають як
відчутний: 42,9% опитаних оцінили його як дуже високий або відносно високий, ще
36,2% вважають його середнім. 15,5% оцінили ступінь залученості НУО до розробки
регіональних стратегічних документів на низькому рівні (як відносно низький і дуже
низький відповідно) (рис. 15).
Рис. 15. Оцініть ступінь залученості представників громадського сектору до
розробки чинної стратегії регіонального розвитку Вашої області
36,2%
33,0%

11,0%

9,9%

4,4%

Дуже високий

Відносно високий

Середній

Відносно низький

Дуже низький

5,5%

Важко сказати
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Залученість представників органів місцевої влади до розробки регіональних
стратегічних документів також оцінюється як доволі висока: 50,5% опитаних оцінили
її як дуже високу або відносно високу, ще 34% вважають її середньою. 12.1%
опитаних надали оцінку залученості представників органів місцевої влади до
зазначеного процесу як відносно чи дуже низьку (рис. 16).
Рис. 16. Оцініть ступінь залученості представників органів місцевої влади до
розробки чинної стратегії регіонального розвитку Вашої області

31,9%

34,0%

18,7%

7,7%
4,4%

Дуже високий

Відносно високий

Середній

Відносно низький

Дуже низький

3,3%
Важко сказати

Двома найбільшими бенефіціарами програм ТКС респонденти вважають
місцеві громади (34%) та органи місцевої влади (26,4%). При цьому кожен п’ятий
опитаний (19,8%) переконаний, що ключовим вигодонабувачем виступає обмежена
група «професійних грантоотримувачів». Найменший зиск, як показали результати
опитування, мають бізнесові кола: місцевий бізнес (1,1%) та представники місцевого
бізнесу, які є «професійними грантоотримувачами» (2,2%) (рис. 17).
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Рис. 17. Хто, на Вашу думку є найбільшим бенефіціаром програм
транскордонного співробітництва?

Місцева громада

34,0%

Органи місцевої влади

26,4%

Невелика група осіб – представників
громадського сектору, які є
«Професійними грантоотримувачами»

19,8%

Органи центральної влади

7,7%

Представники громадського сектору

7,7%

Невелика група осіб – представників
місцевого бізнесу, які є «професійними
грантоотримувачами»

2,2%

Місцевий бізнес

1,1%

Інше

1,1%

Окрема група питань стосувалась впливу програм транскордонного
співробітництва на євроінтеграційні процеси в Україні. Так, більше половини опитаних – 57,1% – оцінюють вплив програм ТКС на євроінтеграційні процеси в Україні як
високий та дуже високий. Середні оцінки щодо такого впливову надали 28,6%
респондентів. Як низький та дуже низький програм ТКС на євроінтеграційні процеси в
Україні оцінює 14,3% респондентів (рис. 18).
Рис. 18. Оцініть вплив програм ТКС на євроінтеграційні процеси в Україні29.
39,5%

28,6%

17,6%
9,9%
4,4%

"5"

29

"4"

"3"

"2"

"1"

«5» – дуже високий, «1» – дуже низький.
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Оцінюючи вплив програм ТКС на соціально-економічні процеси в
прикордонних областях України, половина респондентів – 51,6% – вважає його
високим або дуже високим. Ще понад третина опитаних – 36,3% – оцінили цей вплив
як середній. 12,1% респонденті оцінили цей вплив як низький чи дуже низький (рис.
19).
Рис. 19. Оцініть вплив програм ТКС на соціально-економічні процеси в
прикордонних областях України30
35,2%

36,2%

16,5%
7,7%
4,4%

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Оцінки впливу програм ТКС на регіональний розвиток майже збігаються з
оцінками щодо впливу таких програм на соціально-економічні процеси. Так, 53,8%
респондентів оцінили цей вплив як дуже високий та високий, 34,1% – як середній,
12,1% – як низький та дуже низький (рис. 20).
Рис. 20. Оцініть вплив програм транскордонного співробітництва на
регіональний розвиток31
36,2%

34,1%

17,6%

7,7%
4,4%

"5"

"4"

30

«5» – дуже високий, «1» – дуже низький

31

«5» – дуже високий, «1» – дуже низький

"3"

"2"

"1"
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Переважна більшість респондентів – 73,6% – вважають інструменти ТКС дуже
важливими та важливими для вирішення потреб прикордонних областей. Помірною
важливими їх вважають 18,7% опитаних. 7,7% респондентів оцінили важливість
інструментів ТКС для вирішення потреб прикордонних областей на низькому та дуже
низькому рівні (рис. 21).
Рис. 21. Оцініть важливість інструментів транскордонного співробітництва
для вирішення потреб Вашої області32
37,3%

36,3%

18,7%

5,5%
2,2%
"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Ефективність поєднання зусиль центральних та місцевих органів влади України
у контексті ТКС респонденти переважно оцінюють як задовільну, посередню (43,9%).
Частки високих («5» і «4» – 25,3%) та низьких («1» і «2» – 30,8%) оцінок, що їх
респонденти надали рівню синергію між центральними та місцевими органами влади
України, відрізняються незначно, проте порівно більше респондентів налаштовані все
ж таки критично (рис. 22).
Рис. 22. Оцініть рівень синергії центральних та місцевих органів влади України
у контексті ТКС33
43,9%

25,3%
20,9%

5,5%

4,4%
"5"

"4"

32

«5» – дуже високий, «1» – дуже низький

33

«5» – відмінно, «1» – незадовільно

"3"

"2"

"1"
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Рівень синергії місцевих органів влади України та громадського сектору у
контексті ТКС респонденти загалом оцінюють позитивно. Так, 51,6% респондентів
оцінили їхню синергію на рівні «відмінно» («5») та «добре» («4»). Ще третина
експертів – 34% – надала середні оцінки («3»). Водночас сумарна кількість негативних
оцінок – «1» та «2» – склала 14,3% (рис. 23).
Рис. 23. Оцініть рівень синергії місцевих органів влади України та
громадського сектору у контексті ТКС34
38,5%
34,0%

13,2%

11,0%
3,3%

"5"

"4"

"3"
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Серед усіх запропонованих респондентам до оцінки рівнів синергії найбільше
позитивних відповідей отримали результати взаємодії учасників програм ТКС з їх
іноземними партнерами. 62,6% надали цій синергії найвищі бали («5» та «4»), ще
чверть опитаних – 25,3% – надали середні оцінки («3»), 12,1% були налаштовані
критично та оцінили співпрацю учасників ТКС в Україні з іноземними партнерами як
низьку та дуже низьку («2» та «1») (рис. 24).
Рис. 24. Оцініть рівень синергії учасників програм ТКС в Україні з їх іноземними
партнерами35
47,2%

25,3%
15,4%
8,8%
3,3%
"5"

"4"
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«5» – відмінно, «1» – незадовільно
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«5» – відмінно, «1» – незадовільно
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Рівень узгодженості національної та регіональних політик щодо поглиблення
ТКС України із країнами-членами ЄС оцінили на рівні «відмінно» лише 4,4%
респондентів. 38,5% опитаних обрали варіант «добре» (оцінка «4»), а 42,8% –
«задовільно» (оцінка «3»). Частка критичних оцінок («1» і «2») складає 14,3%. При
цьому відсоток відповідей «відмінно» та «незадовільно» практично рівні (4,4% та 5,5%
відповідно) (рис. 25).
Рис. 25. Оцініть рівень узгодженості національної та регіональних політик
щодо поглиблення транскордонного співробітництва України із країнами-членами
ЄС36
42,8%
38,5%

8,8%
5,5%

4,4%
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"4"

"3"

"2"

"1"

Трьома чинниками, які, на думку респондентів, найбільше перешкоджають
зростанню ефективності ТКС, є інституційні відмінності (якість адміністрування,
системи управління) (сума оцінок «5» і «4» – 53,9%), законодавчі бар’єри (відмінності у
законодавстві з іншими країнами) (51,7%) та недоліки національного законодавства
(48,4%). Як зазначили респонденти, найменше впливають на ефективність ТКС
природні бар’єри (71,4%) та культурні відмінності (59,3%) (рис. 26).

36

5» – відмінно, «1» – незадовільно
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Рис. 26. Що з наведеного нижче, на Вашу думку, стає на заваді більш
ефективному ТКС?37

Інституційні відмінності
(Якість адміністрування, системи управління)

20,9%

Законодавчі бар'єри
відмінності в законодавстві з іншими країнами)

18,7%

Недоліки національного законодавства

Доступність та зв'язок (низький рівень розвитку
транспортної та комунікаційної інфраструктури)

23,1%

12,1%

31,9%

15,4%

Адміністративні бар'єри (кордони)
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Соціально-економічна нерівність між регіонами, на які
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Крім того, серед бар’єрів, які стають на заваді більш ефективному ТКС,
найчастіше респонденти згадували такі, як бюрократія та корупція (28,2%), брак
співфінансування проєктів (17,9%) та брак професійного досвіду з підготовки проєктів
(12,8%). Крім того, йшлося про загальну низьку обізнаність про програми ТКС,
недосконале законодавство, мовний бар’єр, відсутність узгодженої політики у сфері
ТКС, нечіткість і прозорість процедур (рис. 27).

37

«5» – найбільш актуально, «1» – найменш актуально
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Рис. 27. Вкажіть додаткові бар’єри, які, на Вашу думку, стають на заваді більш
ефективному ТКС (якщо знаєте про такі)38
Бюрократія, корупція

28,2%

Брак співфінасування проєктів, т.ч. з боку органів влади різних рівнів

17,9%

Брак професійного досвіду з підготовки проєктів

12,8%

Необізнаність про програми траскордонного співробітництва

7,7%

Недосконале законодавство

7,7%

Мовний бар'єр

7,7%

Відсутність узгодженої політики в сфері ТКС

7,7%

Нечіткість та непрозорість процедур

7,7%

Відсутність досвіду підготовки проєктних заявок

2,6%

Інше

15,4%

Важко відповісти/Нема відповіді

17,9%

15,4% опитаних респондентів переконані, що проєкти ТКС мають як фінансову,
так і політичну підтримку від органів влади на національному рівні. 35,1% вважають,
що проєкти ТКС мають тільки політичну підтримку, а 3,3% – що лише фінансову. При
цьому 17,6% зазначили, що будь-яка підтримка від органів влади на національному
рівні відсутня (рис. 28).
Рис. 28. На Вашу думку, чи мають проєкти транскордонного співробітництва
достатню фінансову та політичну підтримку від органів влади на національному
рівні?

35,1%
28,6%

17,6%

15,4%

3,3%
Так, як фінансову,
так і політичну

38

Так, лише
політичну

Так, лише
фінансову

Ні, не мають
жодної підтримки

Важко сказати

% зазначено від кількості тих респондентів, які дали відповідь на дане відкрите запитання.
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Водночас, на думку більшості респондентів, від органів влади та місцевого
самоврядування на рівні областей проєкти транскордонного співробітництва мають
достатній рівень фінансово-політичної підтримки (45%). При цьому у наявності лише
політичної підтримки переконані 22% експертів, а наявність лише фінансової
підтримки відзначають тільки 5,5% респондентів. На відсутність жодної підтримки
вказали 11% опитаних (рис. 29).
Рис. 29. Чи мають проєкти транскордонного співробітництва достатню
фінансову та політичну підтримку від органів влади та місцевого самоврядування на
рівні Вашої області?

Загалом експерти відзначають, що регіональні проєкти ТКС є відносно
стійкими (45%). Частка тих, хто переконаний у їх абсолютній стійкості, склала 13,2%.
28,6% опитаних вважають, що проєкти мають обмежену стійкість. Зовсім нестійкими
їх назвали тільки 5,5% експертів (рис. 30).
Рис. 30. Як Ви оцінюєте стійкість проєктів, фінансованих у рамках програм
ТКС, що реалізуються у Вашій області?
45,0%

28,6%

13,2%
5,5%
Абсолютно стійкі

Відносно стійкі

Не дуже стійкі

Зовсім не стійкі

7,7%

Важко сказати
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Ключовою причиною недостатньої стійкості проєктів ТКС експерти називають
відсутність чи нестачу фінансових ресурсів для забезпечення стабільності (48,3%).
Також серед важливих причин зазначалася відсутність чи нестача підтримки від
органів державної влади (22%) та брак людських ресурсів (11%) (рис. 31).
Рис. 31. Якщо Ви не можете оцінити стійкість проєктів у Вашому регіоні,
фінансованих у рамках програм ТКС, як абсолютну, які, на Вашу думку, основні
причини недостатньої стійкості проєктів транскордонного співробітництва, що
реалізуються у Вашій області?
Відсутність чи нестача фінансових
ресурсі для забезпечення стабільності
Відсутність чи нестача підтримки
від органів державної влади
Відсутність чи нестача подальшого
інтересу виконавця проекту
Відсутність чи нестача підтримки громади

48,3%

22,0%

5,5%

4,4%

Відсутність чи нестача людських ресурсів
Інше

11,0%

8,8%

Як показали результати експертного опитування, проєкти транскордонного
співробітництва мають більшу політичну підтримку на національному рівні і більшу
фінансово-політичну на місцевому рівні, що відповідає загальним засадам
провадження ТКС. Водночас, на думку експертів, рівень узгодженості (синергії) зусиль
центральної та місцевої влади щодо розвитку ТКС є доволі посереднім.
Потребує вдосконалення національна нормативна база розвитку ТКС, передусім у
напрямі гармонізації з європейським законодавством та законодавством країн-сусідів.
Експерти відзначають, що ключовими чинниками, які стають на заваді більш
ефективному транскордонному співробітництву, є розбіжності нормативного
регулювання ТКС в Україні та сусідніх країнах. Одним із найбільш відчутних
стримуючих чинників також є інституційні відмінності України та країн ЄС, зокрема
щодо якості адміністрування та побудови системи управління.
Транскордонне співробітництво є важливим інструментом вирішення потреб цільових
областей, позитивно впливає на соціально-економічні процеси і регіональний
розвиток та наразі активно розвивається, зокрема завдяки ратифікації Угоди про
Асоціацію з ЄС. Через це питання розвитку ТКС включені в регіональні стратегічні
документи. Однак, попри те, що експерти відзначають доволі високу відповідність
цілей програм ТКС регіональним потребам¸ проєкти ТКС, на їх думку, більше
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відповідають стратегіям і завданням, визначеним на рівні ЄС, і є порівняно менш
корельованими як із завданнями місцевого розвитку, так і з інтересами українських
учасників транскордонних проєктів. Крім того, за оцінками експертів, у проєктній
тематиці ТКС переважають культурно-історичні та екологічні напрями, що обмежує
використання потенціалу ТКС для розвитку прикордонних областей України.
Найбільш активними учасниками програм транскордонного співробітництва в Україні,
на думку експертів, є неурядовий сектор та органи місцевої влади, які виступають у
тому числі ключовими акторами посилення ТКС. Головними бенефіціарами було
названо місцеві громади та органи місцевої влади. При цьому найбільший
синергетичний ефект від транскордонного співробітництва мають українські та
іноземні учасники програм ТКС, ГО та місцеві органи влади. Найменший рівень
синергії було відзначено між центральними та місцевими органами влади України.
Відповідно найбільш зацікавлені у розвитку транскордонного співробітництва
суб’єкти зосереджені у прикордонних регіонах.
Регіональні ГО та органи місцевої влади залучаються до підготовчого етапу розробки
європейських програм, а також мають вплив на формування регіональних стратегій.
Така їх подвійна включеність може бути використана як для більш повного
врахування інтересів регіонів при формуванні завдань програм ТКС, так і для
ефективного включення питань розвитку ТКС в обласні стратегічні і програмні
документи.
Водночас потребує посилення рівень узгодженості національної та регіональних
політик щодо поглиблення транскордонного співробітництва України із країнамичленами ЄС. Попри те, що така узгодженість не оцінюється експертами як
незадовільна, високих оцінок їй явно бракує, що свідчить про необхідність подальшої
гармонізації зусиль центральної і регіональної влади у напрацюванні та реалізації
політики ТКС на західних кордонах України.
Експерти відзначають, що рівень фінансової підтримки проєктів ТКС і на місцевому, і
на національному рівнях є вкрай низьким. Брак фінансування та співфінансування
проєктів називався респондентами як один з відчутних бар’єрів, що стають на заваді
більш ефективному транскордонному співробітництву. Крім того, нестачу фінансових
ресурсів експерти вважають ключовою причиною недостатньої стійкості проєктів
ТКС.
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3.

АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ РОЗВИТКУ
ТРАНСКОРДОННИХ ПРОЦЕСІВ У
ЦІЛЬОВИХ ОБЛАСТЯХ: ЯКІСНИЙ ВИМІР

3. 3.1. Загальна характеристика транскордонного співробітництва та
сприйняття його ефективності на місцях
Імплементація та поглиблення транскордонного співробітництва (ТКС) як одного з
найбільш дієвих інструментів добросусідства є надзвичайно важливим напрямом
розвитку для прикордонних регіонів України. Як влада, так і громади переконані в
ефективності можливостей, які надає транскордонне співробітництво, та його
позитивному впливі, вбачаючи у ньому насамперед інструмент зміцнення довіри по
обидва боки кордону, інтенсифікації взаємовідносин із партнерськими регіонами
країн-членів Європейського Союзу, а також джерело залучення ресурсів.
Окрім того, важливість цього напряму обумовлена тим, що транскордонне
співробітництво безпосередньо згадується в Угоді про Асоціацію України та ЄС.
Зокрема, в статті 448 зазначено наступне: «Сторони зміцнюють та заохочують
розвиток таких складових транскордонного та регіонального співробітництва, як, inter
alia, транспорт, енергетика, комунікаційні мережі, культура, освіта, туризм, охорона
здоров’я та інших сфер, охоплених цією Угодою, які містять елементи
транскордонного та регіонального співробітництва. Сторони, зокрема, сприяють
розвитку транскордонного співробітництва щодо модернізації, забезпечення
обладнанням та координації роботи служб надання допомоги за умов надзвичайних
ситуацій»39.
Відтак майже усі респонденти, які взяли участь у глибинних експертних інтерв’ю,
відзначали високу ефективність ТКС та його важливість для українського
прикордоння40. Серед позитивних впливів, які несе ТКС, було відзначено
налагодження міжлюдських контактів і встановлення партнерства, обмін досвідом, а
39

Верховна Рада України. 2015. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
40

Тут і далі – судження на основі осмислення даних, отриманих у результаті проведення 14 експертних
інтерв’ю.
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через нього – вдосконалення професійних навичок та освоєння нових практичних
умінь, руйнування ментальних кордонів і ламання бар’єрів, а в перспективі –
зменшення диспропорцій розвитку, що подекуди досі існує у прикордонних регіонах
по обидва боки кордону.
Експерти зауважували , що ТКС служить особливим інструментом інституційного
посилення громад, зростання їх спроможностей, активності і мотивації.
Показово, що саме об’єднані територіальні громади (ОТГ) респонденти часто
називали найбільш активними гравцями ТКС, попри їхню відносну новизну. Таку
активність зазвичай пояснюють усвідомленням можливості залучити фінансові
ресурси і з їх допомогою розв’язати в подальшому нагальні для громади проблеми.
«ОТГ є дуже активними гравцями зараз (...). Така активність зумовлена грошима, які
можуть зайти і вирішити якусь проблему» (Володимир Гринішак).
«Через те, що програми транскордонного співробітництва у нас трактують переважно
як додатковий фінансовий ресурс, у нас найактивнішими є місцеві громади» (Галина
Литвин).
Щоправда, в окремих випадках експерти наголошували на тому, що хибним є
поширене ототожнення системного транскордонного співробітництва загалом та
співпраці у рамках програм транскордонного співробітництва ЄС зокрема. Такий
підхід дещо звужує поняття транскордонного співробітництва, спрощує його
завдання та применшує потенціал ТКС.
«У нас практично все транскордонне співробітництво зводиться до співробітництва у
рамках програм (...) – усі сидять та очікують чергового конкурсу від Європейського Союзу
(...). Конкурс оголосили і вперед – писати проєкт, реалізовувати проєкт і чекати
наступного конкурсу. Тобто у нас нема транскордонного співробітництва, у нас є
співробітництво у рамках програм сусідства з ЄС. А ось класичного транскордонного
співробітництва, де партнерські регіони проводять регулярні зустрічі, розробляють
спільні проєкти, не чекаючи конкурсів, лобіюють ці проєкти на рівні структур ЄС, якщо
ми говоримо про транскордонне співробітництво за лінією ЄС, нема. (...). У нас нема
системності, тобто у нас транскордонне співробітництво – це від конкурсу до
конкурсу без системного підходу» (Олексій Грушко).
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«Найбільш активним учасником ТКС в Україні є виконавці проєктів ТКС, які фінансуються
міжнародним донорами, переважно ЄС. Їх активність обумовлена наявністю
можливостей фінансувати проєктні ідеї та колосальним досвідом проєктного
менеджменту. Найбільшими бенефіціарами є виконавці проєктів та цільові групи, до
яких безпосередньо спрямований кожен конкретний проєкт ТКС. У випадку ТКС програм,
які фінансуються ЄС, на суттєвих вигодонабувачів перетворюються і їх
адміністратори» (Юрій Вдовенко).
Попри згадані застереження, ТКС лишається дієвим і багатогранним інструментом
співпраці з ЄС. При цьому найбільш професійними учасниками ТКС було названо
громадський сектор, який позначається не меншою активністю, аніж громади.
Відзначаючи професійність і високу якість роботи громадського сектору, деякі
експерти водночас характеризували його як такий, що часом замикається на так
званих «професійних громадських організаціях» чи «ветеранах», які працюють уже
десяток років, мають доступ до контактів і ресурсів, тоді як «молоді» організації не
завжди можуть знайти себе та адаптуватися на цій ниві.
«Є чимало моментів, які ослаблюють ідею залучення нової, «молодої» крові в громадський
рух. І один з таких моментів – співфінансування. Тобто «старі» досвідчені громадські
організації почувають себе краще, мають доступ до грантових ресурсів і контакти з
людьми, які розподіляють ці ресурси. Відтак вони – у більш виграшній ситуації, ніж
молоді організації, які хотіли б спробувати і мають непогані ідеї, але не виходить» (Юрій
Кресак).
Також опитані експерти неодноразово вказували на відмінності між «м’якими»
проєктами, при виконанні яких більш активними є представники громадянського
суспільства, та великими «твердими» проєктами, де активність громадських
організацій – обмежена, значною мірою насамперед через дефіцит ресурсів, якими
вони володіють. Водночас у різних регіонах ситуація різниться.
«Зрозуміло, що малими проєктами у переважній більшості займаються громадські
організації. Великими проєктами – скоріше, органи місцевого самоврядування та
комунальні підприємства, де є більше можливостей залучити бюджетні
кошти» (Олексій Грушко).
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«Як правило, органи місцевого самоврядування та громадські організації – найактивніші.
Громадські організації дуже активні особливо у so

проєктах, які не мають

інфраструктурної складової, або тих, де інфраструктурна складова дуже маленька
(...)» (Валентин Строя).
При цьому зазначалося, що ключові зміни, коли громадські організації втратили
фактичну монополію у сфері транскордонного співробітництва, відбулися
здебільшого упродовж останніх десяти років.
«Якщо повернутися на десять років назад, коли тільки розпочиналася історія цієї
співпраці з програм TACIS, Interreg, то найбільш активними були представники
громадянського суспільства. Оскільки вони – більш гнучкі, ніж органи влади та державні
інституції у способах налагодження партнерства. Але внаслідок цього десятирічного
досвіду регіону [до кола активних учасників. – прим.] додалася значна частка місцевих
територіальних громад, державних організацій, наукових установ, структур виконавчої
влади. Тут вже коло розширюється» (Уляна Гурчумелія).
Думки експертів щодо рівня синергії між усіма залученими учасниками розділилися.
Доволі високу оцінку було надано співпраці між органами місцевого самоврядування
та громадським сектором.
«Органи місцевого самоврядування надзвичайно зацікавлені у залученні коштів. Вони
отримують значну кількість пропозицій про співпрацю від неприбуткового сектору.
Рівень синергії між органами місцевого самоврядування та представниками третього
сектору є достатньо високим» (Андрій Юзюк).
«Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування дуже зацікавлені у проєктах
транскордонної співпраці. Не знаю, як в інших областях, але в нашій [Івано-Франківська. –
прим.] завжди закладають кошти в бюджеті на співфінансування і радо підтримують ці
проєкти. Стимулюють територіальні громади, щоб вони ефективно і якісно працювали
з проєктами, допомагають у цьому плані. Співпрацюють з громадським сектором. В
Івано-Франківській області з цим дуже добре» (Володимир Гринішак).
Водночас синергію між локальним/регіональним рівнем залучених до ТКС учасників
та органами центральної влади було охарактеризовано як низьку. Таку ситуацію
експерти пояснюють тим, що в столиці і в регіонах «на місцях» не завжди збігається
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бачення нагальних потреб, які можна та варто вирішувати коштом програм ТКС. При
цьому у перспективі, як сподіваються окремі з опитаних експертів, дедалі більше
повноважень переходитиме до регіонів, адже саме у регіонах найкраще розуміють
потреби поточного розвитку.
«Національний рівень управління тією чи іншою програмою намагається за допомогою
програм транскордонного співробітництва закрити потреби на державному рівні (...).
Держава трохи перетягує для того, щоб закрити прогалини там, де недопрацьовує у
своїх функціях» (Галина Литвин).
«Існують певні розбіжності в баченні черговості у вирішенні наявних завдань між
представниками різних рівнів органів влади. Чому? Тому що кожна інституція лобіює те,
що є для неї найбільш нагальним на даному етапі» (Андрій Юзюк).
«У синергії з центральними органами влади – величезна біда. Вони наче слухають,
схвалюють, але коли доходить справа до конкретики, до прийняття рішень – на цьому
все гальмується (Володимир Гринішак).
«На місцях працюють більш локально, тоді як центральні органи влади працюють в
інших масштабах. Тому, мабуть, інтереси, не завжди перетинаються» (Дмитро
Безвербний).
«Загальні речі дає держава, але ті проблеми, які потрібно розв’язати в регіоні, регіон
визначає самостійно, тим більше враховуючи адміністративно-територіальну
реформу, те, що більше повноважень ідуть на місця, до територіальних громад.
Вважаю, що в майбутньому громада буде більше залучена до прийняття рішень
стосовно того, що для неї є правильним. На мою думку, це правильно, тому що на місці
ми краще знаємо, де у нас є ті віконечка, які потрібно заповнити, та ті ресурси, якими їх
можна заповнити» (Уляна Гурчумелія).
До причин низької синергії також відносять відсутність політичного інтересу, коли
представники влади розуміють, що «заходи, які реалізуються у рамках проєкту, не
завжди закінчуються аплодисментами для органів влади», але при цьому «бажають
миттєвого результату, який можна піднести під вибори для отримання електоральних
бонусів» (Володимир Гринішак). Попри те, що засади розвитку ТКС окреслено в
документах національного рівня, визначальним для ефективності використання його
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потенціалу часто стає політична воля у регіонах, зацікавленість, готовність і здатність
органів місцевої влади повню мірою скористатися цим інструментом задля
розв’язання проблем на місцях та досягнення стратегічних цілей. Доволі часто все
залежить від конкретного управлінця та загально відомого людського фактора, адже
«якщо в органах влади працюють відповідальні керівники, які розуміють сутність
проєктного менеджменту, то вони завжди підуть на зустріч» (Юрій Кресак). При
цьому одностайним серед експертів є чітке усвідомлення потреби посилювати
синергію серед усіх залучених у процес учасників для посилення ефективності ТКС з
огляду на те, що «перш ніж долати стіни між державами, варто подолати внутрішні
стіни» (Дмитро Безвербний).
Більшість експертів відзначили, що визначені пріоритети програм ТКС належним
чином відповідають інтересам та потребам у регіонах, попри те, що з огляду на
соціально-економічну, культурну, географічну специфіку регіонів палітра цих потреб –
величезна, як і спектр тих проблем, розв’язання яких на місцях в Україні очікують саме
коштом ТКС. Попри розбіжності, які існують у регіонах, експерти неодноразово
наголошували, що програми ТКС дуже професійно підходять до вивчення запитів та
очікувань на місцях через різноманітні моніторинги, консультації, опитування.
«Запити на місцях, завжди намагаються уточнити у всіх зацікавлених сторін.
Нещодавно були обговорення з громадськістю для виявлення думки, які будуть
пріоритети транскордонних проєктів на наступний етап. (...). Завжди проводяться
опитування серед усіх зацікавлених сторін (...)» (Ірина Куропась).
Звісно, навіть ретельний аналіз запитів не гарантує повного охоплення усіх потреб
прикордонних регіонів, і тому подекуди у програмах не містяться пріоритети, які, на
думку експертів, є вкрай важливими з точки зору як інтересів регіонів, так і
транскордонного ефекту. Наприклад, кілька експертів зауважили брак екологічних та
освітніх проєктів чи проєктів, пов’язаних зі спортом.
«Якщо, наприклад, говорити про програму Румунія – Україна, то мені у ній не вистачає
теми екології. (...). Для Закарпаття, на мою думку, екологія – це взагалі пріоритет номер
один. Хотілося б, щоб вона була у всіх програмах, при чому з інфраструктурними
можливостями. Також йдеться про тему освіти, яка є в румунській, але немає в інших
програмах (...)» (Михайло Данканич).
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«[Проблемою було. – прим.], коли вилучили екологічну безпеку… Це досі для мене загадка,
хто це зробив, чому і навіщо (...)» (Зіновій Бройде).
«Під час попереднього програмного періоду високу увагу приділяли питанням освіти та
науки. Зараз попит на ці питання знизився» (Уляна Гурчумелія).
«Цікавий момент – немає спорту у пріоритетах. При чому мені здається, що в жодній з
трьох програм нема якогось спортивного напряму, хоча здоров’я і спортивний напрям
було б непогано мати» (Михайло Данканич).
Певною мірою експерти сподіваються, що ситуацію виправлять нові європейські
інструменти.
«Наскільки я бачу плани NDICI [Neighbourhood, Developmentand Interna onal Coopera on
Instrument / Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва. –
прим.], то питання екології буде одним з провідних в оновлених програмах
транскордонного співробітництва. З цієї точки зору, тут виграють всі – головне, щоб
громади підтримували ці ініціативи, і щоб до них доносили правдиву інформацію щодо
того, що це таке» (Іван Нагорняк).
Водночас з’явилися нові важливі пріоритети. Наприклад, «з’явилася окремим
пріоритетом медицина у рамках hard. Там, де hard, інфраструктурна складова повинна
складати мінімум 1 млн євро на консорціум між партнерами. Потім з’явилися безпека
та поліцейське співробітництво. Це – дуже важливо, тому що якщо прикордонники за
своїми обов’язкам комунікують зі своїми колегами прикордонниками, то поліція не
завжди [комунікує. – прим.]» (Валентин Строя).
Багато залежить і від місцевих громад та ступені їх залученості/готовності до діалогу – чи знають вони, з ким співпрацювати, і чи достатнім чином комунікують свої
проблеми та потреби. З огляду на те, що пріоритети програм ТКС значною мірою
враховують регіональні стратегії розвитку, експерти звертали увагу і на те, як ці
стратегії пишуться, якою мірою відображають усі наявні потреби на місцях і чи дійсно
артикулюють найбільш актуальні з них. Як зауважила Галина Литвин, «якщо ми
подивимося на регіональні стратегії розвитку, то в них є все. Ці документи пишуть
таким чином, щоби закрити будь-яку можливу потребу. Якщо формально підійти до
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того, чи відповідають пріоритети програм регіональним стратегіям, то ми побачимо,
що відповідають. Але питання в тому, як пишуться стратегії».
При цьому експерти звертали увагу на те, що стратегії регіонального розвитку
областей переважно не мають певного уніфікованого підходу до транскордонного
співробітництва, цілісного бачення, що надалі може ставити під питання
комплексного бачення транскордонного розвитку регіонів України.
Крім того, варто враховувати і те, що потреби українських партнерів та партнерів із
сусідніх країн Європейського Союзу часто різняться. Хоч вони і потрапляють під
конкретно визначену тематичну ціль, часом існує явний дисбаланс через рівень
задоволення потреб. Якщо українські партнери досі тяжіють до того, щоб закривати
базові потреби, то європейські партнери закрили такі потреби ще десяток років тому
і нині перебувають на новому рівні.
«Навіть вибираючи ці пріоритети, ми вже розуміємо, що будемо наздоганяти наших
європейських партнерів. У якій би це сфері не було» (Галина Литвин).

3.2. Основні проблеми у реалізації програм ТКС
Попри високу ефективність, позитивний вплив і величезний потенціал, які несе за
собою ТКС, експертами неодноразово було наголошено на тому, що в Україні цей
потенціал і можливості не завжди використовуються належним чином, і часом
процес суттєво гальмується через наявні в українській екосистемі проблеми. Вони
ускладнюють забезпечення ефективності транскордонних проєктів.
Найчастіше експерти наголошували на проблемі кадрів, що зводиться або до їх
нестачі, або до недостатньої кваліфікації. У контексті кваліфікацій експерти звертали
увагу на рівень володіння фаховою (а не розмовною) англійською мовою, яка
необхідна як для написання грантових заявок, так і для комунікації із закордонними
партнерами та донором у випадку отримання гранту та реалізації проєкту. Крім того,
за словами експертів, часто бракує досвіду проєктного та фінансового менеджменту.
«Основною проблемою транскордонного співробітництва є низька культура
стратегічного менеджменту. Основний фінансовий ресурс ТКС надходить від ЄС у
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вигляді фінансування точкових проєктів, зв’язок яких з вітчизняними стратегічними
документами є умовним, що зрештою нівелює позитивний вплив на регіональний/
місцевий розвиток» (Юрій Вдовенко).
«Навіть дуже гарні інструменти в поганих руках можуть бути невдалими. Найперше, на
що варто звертати увагу, – це кадри. Саме кадри вирішують все» (Володимир
Гринішак).
«Зараз конкуренція є набагато більшою, але насправді інколи якість заявок є нижчою,
ніж хотілося б. Все зводиться до кадрів, їх компетенції та досвіду» (Ірина Куропась).
«Низький рівень компетентності (...) часом проявляється і на етапі написання проєктів, і
на етапі реалізації, і на етапі звітування. Низький рівень кваліфікації – важлива
проблема, з якою треба працювати» (Галина Литвин).
«Потрібно насамперед створити команду, установу, відділ, оплачувати людям кошти,
забезпечувати відрядження. (...). У мене є ціль як директора комунальної установи міста,
яка відповідає за інвестиції, заохочення інвестицій, а найцікавіші інвестиції – це проєкти,
гранти, адже вони безоплатні за певних умов. Я зі своєю командою цим займаємося, але
не у всіх є таке» (Валентин Строя).
Через брак досвіду у проєктному та фінансовому менеджменті подекуди може
проявлятися неготовність потенційних учасників програм ТКС брати на себе ризик,
відповідальність над реалізацією проєктів, особливо коли йдеться про великі
міжнародні інфраструктурні проєкти. Оцінюючи кадри, які опікуються ТКС у
державному секторі, було відзначено часту відсутність їх мотивації, низький рівень
залученості, що серед іншого зумовлюється надмірною завантаженістю роботою, яка
не є співмірною заробітній платі.
«Не всі, хто займається ТКС на державних посадах, мають навички написання проєктів
(…). Також присутнє питання мотивації кадрів та розуміння ними кінцевого результату»
(Вадим Кіров).
«Для якісного впровадження проєктів у межах програм ТКС необхідно, щоб у процес були
задіяні особи з достатнім рівнем розуміння завдань міжнародного співробітництва і
того, яким чином вони реалізуються. На жаль, органи місцевого самоврядування не
повною мірою забезпечені персоналом, який володіє достатньою кваліфікацією. (...).
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Часто справа й у мотивації. Мотивація державного службовця, як видається, є
недостатньою. Оптимальним шляхом вирішення цього питання є залучення експертизи
шляхом аутсорсингу» (Андрій Юзюк).
«Знаю, що у нас багато хто виконує свої обов’язки добре і при маленькій зарплаті, але
вважаю, що зарплата – один з елементів, який має вдосконалитися. Відповідно,
потрібно обирати тих людей, які зацікавлені і які можуть прийти та дати додаткову
вартість цьому органу, – молодих, активних, зацікавлених, які знають, що вони там
понад два роки не затримаються, але за цей час вони виростуть, допоможуть і
зроблять все можливе. В облдержадміністраціях, які, як правило, є бенефіціарами, усе
залежить від людей, які там працюють (...)» (Валентин Строя).
У цьому ж контексті було неодноразово відзначено кадрову недалекоглядність, коли
не повною мірою розуміють саму суть та ідею ТКС, подекуди сприймають програми
ТКС виключно джерелом надходження фінансового ресурсу і прагнуть миттєвих
результатів, колосального ефекту, при цьому частково ігноруючи ширші перспективи,
які відкриває ТКС. Це у свою чергу створює ризики написання «проєкту заради
проєкту» з метою залучення зовнішнього фінансування без ретельного аналізу
реальних запитів і потреб у регіонах на місцях та їх урахування, тощо.
Ускладнює реалізацію проєктів ТКС, за словами експертів, і відсутність інституційної
пам’яті. Часом виникає ситуація, коли при зміні влади чи конкретного посадовця
попередні домовленості про спільну реалізацію проєкту, інституційну підтримку,
забезпечення співфінансування чи подальшої сталості пропонованої в рамках проєкту
ініціативи втрачають свою актуальність. Відтак, процес переговорів доводиться
починати знову, часом – фактично «з нуля», що значно гальмує робочий процес і не
найкращим чином позначається на його якості.
«У нас в Україні відбувається велика плинність влади. Починаєш комунікувати, будувати
співпрацю з людиною, яка відповідає за конкретний напрям, а на її посаду приходить
інша. І доводиться постійно налагоджувати комунікацію» (Ірина Куропась).
«У нас був випадок, коли прийшов новий голова і звільнив усіх в облдержадміністрації. А
там у міжнародному відділі були люди, які працювали по 3-4 роки дуже ефективно.
Треба було зробити оцінку спочатку, і тих, хто хороші спеціалісти, залишити. Не можна
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ж сказати, що всі, хто в адміністрації працюють, – це політичні фігури (...). У нас немає
інституційної пам’яті на рівні реалізації. Це дуже погано і негативно впливає на все.
Тому дуже рідко облдержадміністрації та райдержадміністрації є партнерами або
заявниками у рамках європейських проєктів» (Валентин Строя).
Ще однією проблемою, часто згадуваною експертами, є недостатній рівень чи якість
комунікації між учасниками ТКС. Її специфіка схожа на ту, що про неї експерти
говорили у контексті синергії на різному рівні. Водночас при цьому відзначається, що
часто координації між різними стейкхолдерами бракує саме на моменті підготовки
грантової заявки – переважно всі хочуть долучитися до проєкту вже опісля, по факту,
коли проєкт виграно та затверджено. Хоча синергія буде міцнішою, а проєкт –
сталішим, якщо всі нюанси будуть комунікуватися від самого початку зародження
проєктної ідеї. Такий підхід також надасть проєктам ТКС більш стратегічного виміру.
«Потрібно під час програмування самої ініціативи (не кажу вже про виграні проєкти)
більше комунікувати між собою. Щоби мати добру синергію в проєкті, потрібно її
планувати на старті» (Галина Литвин).
«Над партнерством потрібна постійна робота, бо укладення угоди – це тільки перший
крок. Але потім для напрацювання та проведення спільних заходів потрібні постійна
комунікація та єдине бачення обидвох сторін того, що вони хочуть зробити» (Уляна
Гурчумелія).
«Насправді переважно кожен працює окремо/віддалено. Коли кошти виграні – всі
працюють разом. А треба і на підготовчому проєкті разом працювати» (Дмитро
Безвербний).
У контексті проблеми комунікації також неодноразово було названо недостатню
загальну поінформованість про ТКС. Подекуди створюється ефект «мильної
бульбашки»: тоді як фахівці, експерти, чиновники на місцях, представники академічної
спільноти, громадські активісти обговорюють ТКС між собою на різноманітних
заходах, долучені до імплементації певних проєктів, ширше населення взагалі не
обізнане з цим інструментом і не володіє інформацією про його додану вартість.
Відтак це впливає і на загальну обізнаність щодо Європейського Союзу, переваг, які
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несе співпраця з ЄС для країн-сусідів, ефективності акторності ЄС у прикордонних
регіонах.
«Ширші аудиторії безпосереднього впливу ТКС, як правило, не відчувають. Часом вони
навіть не знають про результати і здобутки у рамках програм ТКС. Інформаційних
кампаній, інформаційного супроводу недостатньо (…). Існує своєрідна інформаційна
бульбашка» (Вадим Кіров).
Ще одним проблемним моментом було названо обмеженість фінансових ресурсів з
українського боку загалом та проблему співфінансування зокрема, коли не всі і не
завжди мають змогу забезпечити власний внесок для реалізації проєктної ініціативи.
Досі неврегульованими залишаються деякі питання компенсацій та співфінансування,
вирішити які державним структурам доволі складно.
«У громадській організації все впирається у співфінансування. Коли у тебе проєкт на 200
тис. євро, то тобі треба отримати 20 тис. євро співфінансування: яка громадська
організація спроможна у нас забезпечити 20 тис. євро співфінансування?» (Олексій
Грушко).
«Коли у тебе є проєкт, то перші шість місяців треба покрити витрати за власний
рахунок, і лише потім ти отримуєш компенсацію. (...). Це – стандартна практика для
європейських програм. Але вона не працює з державними установами [в Україні. – прим.],
тому що у коштів, які зайдуть як компенсація, буде цільове призначення “компенсація,
витрати по проєкту”. Однак проєкт закінчився, і виходить, що кошти зависли, і ми їх не
можемо витратити за цільовим призначенням (...). Коли партнером виступає
державний орган – то це є проблемою (...), тому що виходить колосальний касовий
розрив» (Олексій Грушко).
«Неодноразово підіймалося питання, що у державі повинен бути створений фонд
транскордонного співробітництва якраз для авансування/фінансування таких ось
проєктів і програм. І у 2019 році ці кошти навіть були закладені – здається, 10 млн уряд
заклав. Але за рахунок того, що не був нормально прописаний механізм використання
цих коштів, і вони були надто пізно виділені, то були не використані і повернуті у
бюджет. На даний момент це питання вирішується на рівні уряду для того, щоб
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зробити цей механізм дієвим та ефективним, причому не на рік, а на постійній
основі» (Олексій Грушко).
«У рамках Дунайської програми ми вперше мали працювати за механізмом
відшкодування (...) з огляду на кошти міжнародної технічної допомоги. Але ж те, що
таке міжнародна технічна допомога, не було визначено нормально в Україні навіть на
законодавчому рівні (...)» (Зіновій Бройде).
Проблема фінансування суттєво впливає і на стійкість проєктів – попри їх додану
цінність, особливо для локального/регіонального рівня, не всі можуть знайти ресурс
для підтримання сталості проєкту після офіційного його завершення для
забезпечення сталості без фінансування європейським коштом.
«Якщо закінчується проєкт і є державне фінансування для того, щоб започатковану
ініціативу продовжувати, то, звичайно, є якась стійкість. Але ми бачимо, що дуже
часто закінчується проєкт і все: якщо немає далі фінансування або не знайшли інше
джерело, чи нема можливості продовження проєкту у рамках транскордонного
співробітництва, то ми бачимо, що такий проєкт, як правило, не продовжується. Щодо
стійкості, то тут питання, наскільки громади, особливо ОТГ, будуть готові ставити це
питання на постійні рейки: забезпечувати відповідне фінансування уже навіть тоді,
коли проєкти будуть завершуватися, відігравати роль у самій реалізації проєкту» (Іван
Нагорняк).
Подекуди для забезпечення стійкості проєкту банально бракує попередньої
експертизи.
«Сталість проєктів має ґрунтуватися на тому, наскільки стала сама інфраструктура.
По-перше, згідно з яким ТЕО [техніко-економічне обґрунтування. – прим.], feasibility study
[техніко-економічне обґрунтування. – прим.] вона існує – не робляться на Заході такі
проєкти без feasibility study. У нас же вони робляться на підставі якихось
патерналістських стосунків з тим чи іншим регіоном. (...). Ми не використовуємо ще
один механізм – можливості стратегічної оцінки, що передбачають транскордонні
консультації. На них ми б вирішили половину питань щодо сталості і результатів. Мені
не відомі нормально проведені транскордонні консультації – жодної» (Зіновій Бройде).
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Не оминули експерти увагою й проблему надмірної бюрократизації державного
апарату та недосконалість законодавства.
«Часто нарікають на нестачу коштів, але те, що бачу із закордонного досвіду, гроші –
важливі, але не завжди є вирішальним фактором. Тут має бути політична воля, а вона
відсутня. Натомість присутні численні бюрократичні перепони» (Дмитро Безвербний).
«У нас є дуже багато бюрократичних проблем – наприклад, реєстрація проєкту, що
буває інколи проблемою (...)» (Ірина Куропась).
«Величезна бюрократична машина, через яку доводиться пройти, доволі часто
заставляє наших партнерів задуматися, наскільки взагалі треба було братися за ці
проєкти і запускати їх» (Іван Нагорняк).
«(...) Щоб держслужбовцю з облдержадміністрації виїхати на партнерську зустріч, то
узгодження цього має бути через МЗС, а це – півтора-два тижні. Оце узгодження у нас
від «совка» залишилося, і його ніхто не змінює (...). Якщо потрібно виїхати, то це –
процедура перевірки, узгодження, а комусь просто треба на прикордонну територію на
партнерську зустріч. Через це адміністрація дуже рідко бере участь» (Валентин Строя).
До «нових» проблем було віднесено пандемію COVID-19 і ті перепони, які вона
спричинила – ускладнена логістика, неможливість звичної мобільності, перетину
кордону, що негативно позначилися на динаміці міжлюдських контактів. До числа
проблем, які існували раніше, проте посилились у контексті пандемії COVID-19, було
віднесено економічні складнощі, зокрема проблема коливання валютного курсу або
інші проблеми економічного характеру, що виникають не з вини виконавця чи
бенефіціара.
«На нас дуже сильно впливає різниця курсу [валют. – прим.]. Якщо це програма,
наприклад, Румунія – Україна, то має бути курс, зафіксований на момент подання interim
[проміжного. – прим.] звіту. Якщо проєкт розрахований на два роки, значить, як правило,
буде два транші. Ти робиш проміжний звіт, скажімо, через рік (...), і береться курс дати
реєстрації цього звіту. Відповідно, той курс, яким всі оперували упродовж року, не
береться, а береться тільки той, який дійсний у день подання interim звіту. (...). А це
може бути від 10 до 20% бюджету. Частково вже знайшли механізм щодо розв’язання
цієї проблеми та сподіваємся, що він буде дієвим (...)» (Валентин Строя).
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«Є випадки, коли якийсь бенефіціар зазнав певних труднощів, пов’язаних зі зміною
валютного курсу, збанкрутуванням банку, де було розміщено рахунки. Це – ті ризики, які
несуть наші бенефіціари, те, що не дозволяє повною мірою виконувати проєкт. Таких
проєктів є небагато, коли є певна заборгованість перед програмою, коли не виконано
завдання. Але здебільшого це трапляється не через провину бенефіціарів» (Уляна
Гурчумелія).
Аналіз проведених глибинних інтерв’ю показав, шо переважна більшість експертів
відзначали ефективність ТКС та його позитивний вплив на прикордонні регіони.
Щоправда, як справедливо зауважили окремі експерти, необхідно розрізняти ТКС у
його вузькому розумінні (як роботу в ході проєктів, що втілюються за підтримки
європейських програм) та ТКС у його ширшому, концептуальному розумінні.
Прикметно, що програмне ТКС має власну додану вартість, однак актори регіону не
мали б ним обмежуватись.
Найбільш активними учасниками було названо ОТГ, а також громадський сектор,
який також було охарактеризовано найбільш професійним у сфері. Загалом це
створює сприятливі умови для синергії даних акторів, коли громадський досвід міг би
використовуватися в ОТГ, натомість ОТГ могли б забезпечувати належне
співфінансування проєктів (компонент, який наразі залишається уразливим місцем
для громадських організацій). Власне, рівень такої синергії вже зростає, тоді як
синергію між локальними/регіональними учасниками програм ТКС з центральними
органами влади було охарактеризовано як низьку.
Основними проблемними моментами було названо брак вмотивованих кадрів та
відсутність інституційної пам’яті, комунікативна складова, обмеженість фінансових
ресурсів, бюрократію.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Аналіз інтересів суб’єктів транскордонної співпраці, поточних стратегій регіонального
розвитку прикордонних областей України, оцінки ефективності та залученості різних
акторів дав можливість оцінити перспективи розвитку транскордонного
співробітництва України як чинника місцевого розвитку прикордонних областей та
посилення його ефективності. Дослідження, проведене з використанням якісних і
кількісних методів, дозволило визначити основні перешкоди та виклики для
максимального використання потенціалу транскордонного співробітництва, а також
його можливостей для подальшої європейської інтеграції України.
Аналіз відповідей респондентів у порівнянні з текстами нещодавно прийнятих
стратегій регіонального розвитку демонструє значну відмінність у баченні переваг
транскордонного співробітництва і відповідно його пріоритетів. Для представників
органів влади на місцях першочерговими є інфраструктура, екологія та бізнес.
Натомість задіяні у транскордонні проєкти суб’єкти роблять більший наголос на
міжлюдських контактах та регіональному розвитку. У цьому певним чином
простежується відірваність цих двох рівнів реалізації транскордонного
співробітництва один від одного. Крім того, свідченням такої відірваності є і фактична
відсутність культурного, освітнього та наукового співробітництва серед пріоритетів
транскордонного співробітництва, що у зазначеному контексті зазвичай обмежується
проведенням фестивалів.
Проблемою залишається часте звуження поняття «транскордонне співробітництво»
до програм ТКС, які фінансуються Європейським Союзом. Це призводить до
відсутності сталості, належного розуміння потенціалу і важливості вибудови
транскордонних відносин не тільки під час реалізації самих проєктів, а й на постійній
основі. Такий підхід (ототожнення системного транскордонного співробітництва
загалом та співпраці у рамках програм транскордонного співробітництва ЄС зокрема)
звужує поняття транскордонного співробітництва, спрощує його завдання та
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применшує потенціал ТКС. Крім того, це негативно впливає і на пріоритезацію
окремих напрямів транскордонної співпраці на національному рівні.
Під питанням залишається узгодженість роботи щодо транскордонного
співробітництва між національним та регіональним рівнями, на чому наголошували
експерти. Як показали дані експертного опитування, лише 4,4% респондентів оцінили
рівень узгодженості національної та регіональних політик щодо поглиблення ТКС
України із країнами-членами ЄС на «відмінно».
Загалом вкрай важливою є відповідність цілей, пріоритетів та завдань на різних рівнях
– європейському (на що спрямовані програми фінансування ТКС), національному,
регіональному та місцевому. Фактично ця відповідність впливає і на питання
менеджменту проєктів, державної підтримки, фінансування та їх сталості після
закінчення безпосередньо проєктного фінансування.
Оцінка ступеню відповідності проєктів ТКС інтересам його учасників в Україні є
невисокою. Водночас експерти позитивні в оцінках щодо відповідності пріоритетів
програм транскордонного співробітництва пріоритетам регіонального розвитку в
областях. Попри це, відзначалось, що проєкти ТКС більше відповідають стратегіям і
завданням, визначеним на рівні ЄС, і є порівняно менш корельовані як із завданнями
місцевого розвитку, так і з інтересами учасників транскордонних проєктів в Україні.
При цьому п’ятьма найбільш поширеними завданнями проєктів були названі такі:
просування місцевої культури та збереження історичної спадщини; захист
навколишнього середовища; підтримка освіти, наукових досліджень, технологічного
розвитку та інновацій; підприємництво та розвиток малого і середнього бізнесу;
покращення доступності регіонів, розвиток транспортних і комунікаційних мереж і
систем.
Цікавим є той факт, що завдання просування управління та посилення безпеки
кордонів було зазначено експертами серед найнижчих пріоритетів для проєктів
транскордонного співробітництва в Україні. Однією з причин такої ситуації може бути
відсутність відчуття небезпеки чи ризиків від прикордонного положення областей, які
мають спільний кордон з країнами ЄС, що сприймається радше як можливість та
перспектива розвитку.
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Важливим елементом транскордонного співробітництва є його взаємозв’язок з
євроінтеграційними прагненнями України. Як показали дані дослідження, переважна
більшість респондентів вважає, що підписання Угоди про Асоціацію між Україною та
ЄС сприяло розвитку транскордонного співробітництва. Крім того, часто зазначалось,
що досвід транскордонного співробітництва на регіональному рівні у свою чергу
сприяє європейській інтеграції країни.
Серед основних проблем та бар’єрів для ефективного розвитку транскордонного
співробітництва, окрім питання дисгармонії національного та регіонального рівнів,
експерти найчастіше згадували брак професійного досвіду з підготовки проєктів,
відсутність інституційної тяглості та досвіду на рівні органів місцевої влади,
нерозуміння філософії транскордонного співробітництва за межами проєктів ТКС, які
фінансуються ЄС, недостатню комунікацію на всіх рівнях, брак співфінансування
проєктів, бюрократію,

відмінність українських та європейських норм щодо

транскордонного співробітництва та програм фінансування такого, тощо.
Результати дослідження дають можливість узагальнити деякі рекомендації, які
можуть сприяти більш ефективному використанню потенціалу транскордонного
співробітництва України та гармонізації інтересів суб’єктів транскордонної співпраці
як чинника місцевого розвитку прикордонних областей України. Для цього необхідно:
•

Спонукати розвиток транскордонного співробітництва поза межами програм
ЄС, зокрема шляхом виділення цільового державного фінансування для
реалізації проєктів транскордонного співробітництва.

•

Посилювати комунікаційну складову, зокрема утворити механізм координації
на рівні Європейської комісії, Уряду України, обласних державних адміністрацій
прикордонних областей, представників громадянського суспільства з метою
визначення пріоритетів транскордонного співробітництва та проблемних
питань реалізації проєктів ТКС.

•

Запровадити державний механізм співфінансування/дофінансування проєктів
транскордонного співробітництва. Цей механізм повинен передбачати належне
нормативно-правове оформлення такого фінансування, що виходить за межі
одного фінансового року та часто має відкладений ефект через процедури
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відбору, контрактування та реалізації проєктів. Таким механізмом може стати
спеціальний фонд транскордонного співробітництва.
•

Переглянути законодавство з точки зору оцінки його сумісності із нормами ЄС,
які регулюють транскордонне співробітництво, з метою можливої уніфікації
норм. Крім того, потребують перегляду та удосконалення українські нормативні
акти щодо реєстрації проєктів, визначення проєктів, які відносяться до
міжнародної технічної допомоги, зокрема щодо тих програм, які фінансуються
Європейською комісією не прямо, а через відповідних адміністраторів
(наприклад, GIZ).

•

Посилювати моніторинг ефективності ТКС на регіональному та національному
рівні. Це послужить зростанню інтересу та розуміння важливості ТКС, а також
зменшенню рівня можливої корупції при реалізації. Це також дозволить
мапувати вже існуючі проєкти з метою відсутності дублювання та покращення
синергії від реалізації проєктів за різними програмами.

•

Національний орган, який координує програми ТКС, повинен бути у постійному
контакті з бенефіціарами і швидко реагувати на ті проблеми та питання, які у
них виникають. Саме національний орган, а не органи управління програмою
ЄС чи національні органи держав-партнерів мають виконувати дорадчоконсультативну функцію для зацікавлених українських акторів.

•

Здійснити моніторинг виконання Рекомендацій парламентських слухань (2016
р.) на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних
процесів України»41. Проаналізувати стан виконання рекомендацій та
відповідності поточному стану євроінтеграційних процесів в Україні.

•

Звернути увагу на підготовку відповідних кадрів. Це стосується як
представників громадянського суспільства, так і місцевого самоврядування та
державних органів влади. Існує потреба у профільних тренінгах щодо
написання великих проєктів фаховою англійською мовою, бюджетування,
менеджменту, а також щодо європейського законодавства та процедур.

41

ВРУ. 2016. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник
євроінтеграційних процесів України». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1537-19#n11
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•

Формувати команди у складі органів місцевого самоврядування та обласних
державних адміністрацій прикордонних областей, які могли б готувати заявки
та забезпечувати менеджмент проєктів, при цьому із витрачанням менших
фінансових ресурсів у порівнянні з винайманням професійних фірм, а також
забезпечувати стратегічне партнерство ОТГ, органів влади та профільних
громадських організацій.
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АВТОРИ

Надія Бурейко, к.політ.н., заступниця голови ГО «Квадрівіум», директорка програми
«Україна за кордоном» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дослідниця
Центру управління і культури в Європі Університету Сент Галлена, координаторка
дослідження в українсько-румунському прикордонні у рамках проєкту
«Транскультурні контактні зони в Україні» за підтримки Державного секретаріату
освіти, досліджень та інновацій у Швейцарії та Фундації Володимира Даниліва. Має
досвід дослідницької й аналітичної роботи у численних міжнародних проєктах в
Україні і за кордоном за підтримки Європейської комісії, Міжнародного
Вишеградського фонду, Державного секретаріату освіти, досліджень та інновацій,
Швейцарського наукового фонду, Чорноморського фонду тощо. Експертка з
методології досліджень, випускниця шкіл методології ECPR в
Центральноєвропейському університеті та GSERM в Університеті Сент Галлена.

Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора, директор програми
Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики «Українська призма». З
2001 року займається політичними дослідженнями прикладного характеру, має
досвід роботи в апараті Верховної Ради та науково-дослідницьких установах при
Президенті України та РНБОУ, а також досвід участі у проєктах, що здійснювалися в
Україні та регіоні Східного Партнерства національними та міжнародними
аналітичними центрами. У 2014 – 2015 рр. брав участь у проєкті технічної допомоги з
підготовки концепції програми транскордонного співробітництва Україна – Румунія на
2014 – 2020 р. на замовлення Міністерства регіонального розвитку та публічної
адміністрації Румунії. Має досвід співпраці в ролі експерта й аналітика з
Національним демократичним інститутом, Фондом ім. Фрідріха Еберта, Центром
інформації та документації НАТО та Офісом зв’язку НАТО, Чорноморським фондом
регіонального співробітництва, Фондом Фольксвагена, міжнародною дослідницькою
компанією ГФК Україна, європейськими університетами.
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Євген Романенко, експерт ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних
досліджень», координатор Асоціації регіональних аналітичних центрів (2016-2018
рр.). Працює у громадському секторі понад 15 років. Тривалий час очолював
аналітичний департамент Поліського фонду, спеціалізувався на проведенні
соціологічних досліджень. Має досвід роботи у керівних органах Єврорегіону
«Дніпро», аналітичної та організаційної роботи за транскордонною тематикою, у т.ч у
рамках громадських ініціатив. Спеціалізується на виконанні дослідницьких проєктів за
тематикою транскордонного співробітництва, регіонального розвитку, європейської
інтеграції.

Ганна Шелест, к.політ.н., голова правління ГО «Сприяння міжкультурному
співробітництву», головна редакторка журналу UA: Ukraine Analy ca, директорка
безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». До цього більш
ніж 10 років працювала провідною науковою співробітницею Національного
інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Одеська філія;
викладала в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова; працювала в
Одеській обласній державній адміністрації та Європейській бізнес Асоціації. У 2014 –
2016 рр. – членкиня Спільного комітету з прийняття рішень за програмою
територіального співробітництва Східного партнерства «Україна – Молдова».
Експертка і координаторка численних міжнародних проєктів у понад 20 країнах світу,
авторка аналітичних і наукових публікацій на міжнародну тематику.

ti

71

ПРО ГО «КВАДРІВІУМ»

Квадрівіум – громадська наукова організація, заснована у 2014 році
у м. Чернівці. Основним завданням Квадрівіуму є проведення
досліджень та розробка практичних рекомендацій, що сприяють
досягненню таких основних цілей: розвиток та підтримка інститутів
громадянського суспільства і просування демократичних цінностей в Україні; оцінка
глобальних, регіональних проблем світу та інформування громадськості про найбільш
життєздатні ідеї для розвитку демократичного суспільства в Україні; сприяння
процесам європеїзації в Україні і поширення європейських цінностей; менеджмент
інтелектуального потенціалу українських вчених і створення конкурентоспроможних
інноваційних ініціатив.
Команда ГО «Квадрівіум» у рамках численних дослідницьких проєктів проводить
ґрунтовний аналіз українських та світових суспільно-політичних процесів; готує
наукові дослідження, аналітичні доповіді, експертні оцінки; сприяє у підготовці та
видавництві дидактичної, монографічної та періодичної літератури; проводить курси,
семінари, тренінги, конференції та інші науково-методичні та практичні заходи на
предмет актуальних проблем сучасності; розробляє та впроваджує програми та
інструменти для розвитку і підтримки інститутів громадянського суспільства та
поширення демократичних цінностей в українському соціокультурному просторі;
сприяє поширенню результатів наукових та аналітичних проєктів, реалізованих в
Україні, на міжнародних наукових та експертних майданчиках за кордоном.
Сайт: h p://quadrivium.org.ua/
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ПРО ПАРТНЕРІВ
ТА ДОНОРІВ

Європейський Союз
Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх
народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство,
засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства
права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру,
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось
зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований
поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми
народами, та з народами з-поза їхніх меж.

Міжнародний фонд «Відродження»
Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших
благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає
розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час
своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проєктів, до реалізації яких
долучилися понад 60 тисяч активістів та організацій України на суму понад 200
мільйонів доларів США.
Сайт: www.irf.ua

Рада зовнішньої політики «Українська призма»
Рада зовнішньої політики «Українська призма» є незалежним аналітичним
центром. Місія організації – робити внесок у формування та реалізацію
ефективної зовнішньої політики України шляхом експертного аналізу
міжнародних відносин, зовнішньої політики та безпеки, розробки рекомендацій та
надання консультацій, створення та застосування інструментів експертної дипломатії
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на засадах професійності, транспарентності та позапартійності. «Українська призма» –
єдиний аналітичний центр в Україні, чия дослідницька діяльність намагається
перекрити практично всі географічні та функціональні напрямки зовнішньої політики
України. При цьому «Українська призма» є сполучною ланкою і координатором
контактів між стейкхолдерами та експертами. Аналітичний центр є одним із лідерів
впровадження інноваційних практик експертної дипломатії.
Сайт: h p://prismua.org/

Громадська організація «Сприяння міжкультурному
ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву» є неприбутковою
неурядовою громадською організацією, метою якої є викликати та
підтримати інтерес різних прошарків суспільства до проблем
міжнародних, міжкультурних відносин, до глобальних та соціальнополітичних проблем. ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву»
ставить перед собою завдання сприяти культурно-освітньому, соціально-політичному,
міжнародному, міжкультурному діалогу.
Сайт: h p://ngopic.org.ua/

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень
Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень є неурядовим
аналітичним центром, метою створення та діяльності якого є сприяння
становленню громадянського суспільства шляхом інтелектуальної та
інформаційної підтримки процесів демократичних перетворень,
економічних реформ в Україні, її інтеграції до загальноєвропейських структур,
практичного здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих
програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища і
задоволення та захист соціально-економічних та творчих інтересів.
Сайт: h ps://www.p rs.org/
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ДОДАТОК 1

Перелік респондентів, які брали участь у глибинних інтерв’ю 42:
1. Ірина Куропась, проєктна менеджерка Агенції місцевого економічного розвитку
Яворівщини, координаторка РГ2 УНП ФГС СхП
2. Андрій Юзюк, голова правління Фундації розвитку суспільних ініціатив
3. Володимир Гринішак, дослідник, мандрівник та директор ГО «Надвірнянський
туристично-інформаційний центр»
4. Галина Литвин, виконавча директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна»
5. Михайло Данканич, директор комунального підприємства «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради
6. Дмитро Безвербний, менеджер проєктів Центру політичного аналізу та виборчого
консалтингу
7. Юрій Кресак, експерт з питань транскордонної співпраці, «Інститут Європейської
Інтеграції»
8. Олексій Грушко, керівник Агенції регіонального розвитку Чернівецької області,
голова Постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань інвестицій, проєктів
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
9. Вадим Кіров, виконавчий директор ГО «Молодіжна платформа розвитку
демократії»
10. Іван Нагорняк, радник Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції

42

Перелік респондентів подано у хронологічному порядку проведення інтерв’ю. Усі афіліації – в оригінальних

формулюваннях респондентів. Висловлені респондентами погляди не обов’язково відображають позиції
інституцій, до яких вони афілійовані.
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11. Уляна Гурчумелія, заступниця начальника Управління з питань міжнародних
зв’язків, технічної допомоги та протоколу виконавчого апарату Закарпатської обласної
ради
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