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У статті досліджено сутність понять «транскордонне співробітництво», «транскордонне підприємництво». 
Визначено теоретичні засади здійснення та обґрунтовано його актуальність для розвитку транскордонного 
співробітництва в сучасних трансформаційних умовах. Розглянуто формування та вплив прикордонного се-
редовища на розвиток транскордонної співпраці на різних рівнях.
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ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье исследована сущность понятий «трансграничное сотрудничество», «трансграничное предпри-
нимательство». Определены теоретические основы осуществления и обоснована его актуальность для раз-
вития трансграничного сотрудничества в современных трансформационных условиях. Рассмотрены фор-
мирование и влияние пограничной среды на развитие трансграничного сотрудничества на разных уровнях.
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ENTERPRISES

The article explores the essence of the concept of "transborder cooperation", "transboundary enterprise" the the-
oretical principles of implementation are defined, and its relevance for the development of cross-border cooperation 
in modern transformation conditions is substantiated. The formation and influence of the border environment on the 
development of cross-border cooperation at different levels is considered.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах розвитку суспіль-
ства транскордонне співробітництво в Україні 
розглядають як засіб розвитку прикордонних 
регіонів, як чинник реалізації інтеграції в ЄС. 
В епоху всеохоплюючої глобалізації та інте-
грації все актуальнішими стають питання 
визначення значення транскордонної співп-
раці, а також дослідження форм транскор-
донної співпраці: єврорегіонів, програми 
сусідства, транскордонного підприємництва, 
прикордонної торгівлі, міжрегіональної співп-
раці, міжнародних регіональних організацій та 
асоціацій, співпраця між містами партнерами. 
Чинниками транскордонного співробітництва 
є передумови: географічна наближеність регі-
онів; наявність подібних галузевих структур; 
можливість спільного використання ресур-
сів країн-учасниць. Метою транскордонного 

співробітництва є ефективність використання 
можливостей країн, які відкриваються у разі 
співпраці, що є одним із чинників ліквідації 
диспропорцій в економічному, культурному, 
соціальному розвитку країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемами розвитку транскордонного спів-
робітництва займається багато закордонних 
та вітчизняних науковців, зокрема їм при-
свячені дослідження П. Беленького, Т. Тере-
щенко, О. Урбан, М. Долішнього, Н. Мікули, 
Ю. Макогона, А. Мельник, А. Мокія, С. Писа-
ренко, Є. Савельєва, В. Чужикова. Зазви-
чай у їхніх дослідженнях увага приділяється 
питанням сутності та форми. Такі дослідники, 
як Б. Данилишин, Р. Олейник, І. Сіренко у 
своїх працях визначають сутність транскор-
донного співробітництва та акцентують увагу 
на зовнішньоекономічній діяльності тран-
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скордонних територій. Інші дослідники, такі 
як П. Бєлєнький, Н. Мікула, О. Мілашовська, 
визначають транскордонне співробітництво як 
форму соціально-економічної інтеграції регіо-
нів, що втілена у функціонуванні єврорегіонів. 

Автори по-різному формують та визна-
чають поняття «транскордонне співробітни-
цтво», особлива увага приділена питанню 
єврорегіону як одній із форм співпраці. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
теоретичних засад здійснення транскор-
донної співпраці, визначення понять «тран-
скордонна співпраця» та «транскордонне 
підприємництво» як засобу підвищення еко-
номічного, соціального, культурного розвитку 
транскордонних територій та чинника інте-
грації України в ЄС.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Активізація єврорегіонального спів-
робітництва почалася з приєднання України 
до «Європейської рамкової конвенції про 
транскордонне співробітництво між територі-
альними общинами або властями» у 1993 р. 
та набрання чинності ЗУ «Про транскордонне 
співробітництво» 24 червня 2004 р. й отри-
мала новий подих з упровадженням Євросою-
зом у 2009 р. ініціативи «Східне партнерство» 
[1]. При цьому набуло актуальності питання 
транскордонного співробітництва, виявлення 
сутності та пошуку форм розвитку регіонів.

Транскордонне співробітництво – це спе-
цифічна сфера зовнішньоекономічної, полі-
тичної, екологічної, культурно-освітньої та 
інших видів міжнародної діяльності, яка 
здійснюється на регіональному рівні. Така 
діяльність має низку особливостей, а саме: 
наявність кордону і необхідність його обла-
штування, спільне використання природних 
ресурсів і, відповідно, спільне вирішення 
проблем екологічної безпеки; більш широке 
взаємне спілкування населення сусідніх дер-
жав та особисті зв’язки людей; значно вище 
навантаження на інфраструктуру (дороги, 
зв’язок, сферу обслуговування, придорожню 
інфраструктуру) [2, с. 16].

Наявність кордону між суміжними тери-
торіями створює бар’єри соціального, госпо-
дарського, інфраструктурного та культурного 
характеру, які нівелюються в процесі тран-
скордонного співробітництва. Транскордонне 
співробітництво означає співпрацю суміжних 
територій сусідніх держав, тобто визначаль-
ним є наявність кордону між співпрацюючими 
територіями [2, с. 12]. На думку І. Студенні-
кова, ознаками ідентифікації приналежності 

прикордонних регіонів до певного транскор-
донного регіону є наявність певних природно-
географічних умов, приналежність цієї тери-
торії до цілісної екосистеми, яка об’єктивно 
формується і функціонує незалежно від лінії 
державного кордону, наявність сталих істо-
рико-культурних, етнічних, соціально-еко-
номічних зв’язків, а також рівень залучення 
місцевої громади до розвитку транскордон-
ного співробітництва як у інституціалізованих 
формах, так і у вигляді неформальної співп-
раці. Ще одним індикатором є рівень само-
усвідомлення певною частиною населення 
своєї приналежності до транскордонного 
регіону [3, с. 194]. 

Транскордонне співробітництво здійсню-
ється в межах території транскордонного 
регіону, який охоплює прикордонні адміні-
стративно-територіальні одиниці сусідніх дер-
жав [4, с. 5]. Проте І. Студенніков зазначає, 
що «межі його можливостей істотно розши-
рюються за рахунок допомоги, яка надається 
Європейським Союзом через його програми 
та ініціативи» [5, с. 12–13]. Тобто програми 
транскордонного співробітництва можуть 
охоплювати не тільки транскордонні регіони, 
а й прилеглі до них території і тим самим 
впливати на економічний розвиток сусідніх 
регіонів. Прикладом може бути «Програма 
транскордонного співробітництва Польща – 
Білорусь – Україна на 2007–2013 роки», де до 
територій даної програми в Україні, крім Львів-
ської, Волинської та Закарпатської областей, 
входять також прилеглі регіони співпраці, 
такі як Рівненська, Тернопільська та Івано-
Франківська області. Те ж саме стосується 
Польщі (прилеглі регіони співпраці: Жешув-
сько-Тарнобжезький субрегіон (Пiдкарпатське 
воєводство), Ломжинський субрегіон (Під-
ляське воєводство) та Люблінський субрегіон 
(Люблінське воєводство)) та Білорусії (приле-
глі регіони співпраці: східна частина Мінської 
(15 районів і місто Мінськ) та Гомельська 
область) [6]. 

Однією з особливостей транскордонної 
співпраці є те, що вона в результаті свого 
функціонування забезпечує цілісність терито-
ріальної системи транскордонного регіону, а 
складники території одного транскордонного 
регіону можуть одночасно належати декіль-
ком територіальним системам різних тран-
скордонних регіонів (рис. 1) [7].

Як бачимо на рис. 1, Закарпатська 
область входить у чотири транскордонні 
регіони України (українсько-румунський, 
українсько-угорський, українсько-словаць-
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кий, українсько-польський), у результаті чого 
вона має в чотири рази більше потенційних 
можливостей для розвитку, але, відповідно, 
зростають й загрози. Теж саме стосується й 
Одеської, Волинської та Чернігівської облас-
тей, щоправда, вони входять тільки в два 
транскордонних регіони: українсько-румун-
ський, українсько-молдовський; українсько-
польський, українсько-російський; україн-
сько-білоруський, українсько-російський 
відповідно. Зокрема, як зазначає Н. Мікула, 
«транскордонний регіон може охоплювати 
суміжні території декількох країн, як, напри-
клад, Волинська область України, Брестська 
область Білорусії, Люблінське воєводство 
Польщі чи Закарпатська область України, 
область Саболч-Сатмар-Берег Угорщини та 
край Кошіце Словаччини» [2, c. 28].

Вивчаючи думки вчених, можна помітити, 
що часто ставиться акцент у транскордонній 
співпраці на економічний складник співробіт-
ництва, який і визначає можливі сприятливі 
форми та методи співпраці з приводу нала-
годження комунікаційних зв’язків у різних 
галузях, таких як економіка, виробничий сек-
тор, промисловість, транспорт та логістика, 
сільське господарство, охорона природного 
середовища. Така співпраця охоплює різні 
форми взаємовигідного партнерства, вклю-

чає економіко-політичні, інноваційні, соці-
ально-екологічні, торговельні, інвестиційні, 
соціально-економічні, форми співробітництва 
прикордонних регіонів. 

У цьому контексті транскордонне співро-
бітництво реалізується у формі міжнародного 
розподілу праці в масштабі регіонів двох чи 
більше держав, отриманої внаслідок тран-
скордонної взаємодії під впливом історичних 
та культурних чинників розвитку [13, c. 200].

В. Будкін одним із перших уводить поняття 
транскордонного економічного співробіт-
ництва, у зміст якого він вкладає «частину 
загальної взаємодії прикордонних територій 
у всіх сферах суспільного життя, яка є фун-
даментальним компонентом такої взаємодії, 
оскільки за невисокого рівня зв’язків у галузі 
економіки політичні, культурні, освітні та інші 
напрями співпраці із сусідами не можуть фор-
мувати органічний комплекс міждержавних 
відносин регіонального рівня» [12, с. 63].

Отже, саме поняття транскордонного спів-
робітництва представлене вченими здебіль-
шого економічними зв’язками прикордонного 
характеру між різними суб’єктами та струк-
турами господарювання по різні сторони 
кордону, які розглядають його як складники 
економічної системи регіону, яка функціо-
нує в певному середовищі, що впливають на 

Рис. 1. Транскордонні регіони України за участю Закарпатської області [7] 
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формування транскордонних зв’язків. Тран-
скордонні зв’язки утворюються на різних рів-
нях та в різному середовищі, тому доцільно їх 
сформувати в певний механізм здійснення чи 
функціонування. Механізм формування тран-
скордонних зв’язків може бути сформовано та 
проілюстровано за допомогою концепції чоти-
рьох середовищ: мегасередовище, макро-
середовище, мікросередовище, метасередо-
вище (рис. 2). 

Як бачимо, з алгоритму формування серед-
овищ, що впливають на формування рівнів 
транскордонних зв’язків, кожну відповідному 
рівню характерні свої учасники, де базовий 
рівень співпраці – це транскордонне співро-
бітництво підприємств, на якому вже форму-
ються та реалізуються ієрархічно інші рівні 
прикордонної співпраці. Часто транскордонне 
підприємництво пов’язують із міжнародним 
підприємництвом, яке є вищим ієрархічним 
рівнем, аніж транскордонне підприємництво, 
та нижчим за зовнішньоекономічну діяль-
ність, яке, на нашу думку, доцільно виділити в 
окремий сегмент чи рівень. 

В економічній теорії міжнародне підприєм-
ництво розглядають як органічне поєднання 
двох складників – власне підприємництва 
та зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств [8]. 

Але, як видно з практики механізму здій-
снення транскордонних зв’язків, виділився ще 
один значущий складник у міжнародному біз-
несі – транскордонне співробітництво підпри-
ємств, або транскордонне підприємництво. 

Транскордонне підприємництво можна 
визначити як ділову взаємодію фірм різних 
форм власності або їхніх підрозділів, що зна-
ходяться на суміжних прикордонних тери-
торіях різних країн, головною метою яких є 
одержання прибутку за рахунок вигід і пере-
ваг транскордонних ділових операцій. Тран-
скордонне підприємництво базується на мож-
ливості отримання вигід саме з того факту, що 
продаж товарів чи надання послуг у сусідній 
країні або налагодження фірмою однієї кра-
їни виробництва чи створення спільного під-
приємства по інший бік кордону забезпечують 
залученим у бізнес сторонам більше переваг, 
аніж вони б мали, якби вели економічну діяль-
ність у своїх країнах [9]. 

Важливо зазначити думку автора, що 
однією з ознак транскордонного співробіт-
ництва підприємств є здійснення цієї діяль-
ності саме за умови наявності кордону, це й є 
головною відмінністю від поняття «зовнішньо-
економічна діяльність підприємств». 

Дослідження ієрархії здійснення підприєм-
ницької діяльності від ядра до завершального 
рівня дає змогу констатувати, що транскор-
донне співробітництво підприємств – це спе-
цифічна форма зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств, яка: має місце за умов 
виникнення торгово-економічної співпраці 
між суб’єктами господарювання різних орга-
нізаційно-правових форм, що зареєстровані 
та функціонують на прикордонних територіях 
сусідніх держав по різні боки спільного кор-
дону; охоплює частину прикордонної торгівлі 

Рис. 2. Алгоритм формування середовищ, що впливають 
на формування рівнів транскордонних зв’язків

Джерело: розроблено автором
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транскордонного 
співробітництва, 
рівень підприємства.  
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(експортно-імпортні операції) здійснювану з 
метою задоволення власних потреб чи потреб 
населення прикордонних територій через 
транскордонні ринки на основі міждержавних 
угод чи відповідних документів [10, с. 79].

Існування кордону дає можливість для 
формування різних форм зв’язків, форм і 
методів співпраці для підприємств та біз-
несу, що зумовлює наявність транскордон-
них зв’язків. У масштабах інтернаціоналі-
зації сучасний бізнес шукає все нові шляхи 
функціонування для реалізації більш вигід-
них пропозицій та умов співпраці, залучення 
дешевих ресурсів та прибуткових ринків 
збуту, що спонукає займатися транскордон-
ним підприємництвом, яке сприяє підви-
щенню конкурентоспроможності підприєм-
ства й у цілому регіону.

Отже, «вздовж кордону створюється осо-
бливий тип простору, який характеризується 
різною інтенсивністю взаємодії між підпри-
ємствами сусідніх країн, у тому числі інтен-
сивністю транскордонних потоків між ними» 
[15, с. 240].

Основні функції транскордонного підпри-
ємництва, які варто виділити, повинні реалі-
зовуватися у: забезпеченні правової основи 
ЗЕД, яке здійснюють державні та місцеві 
органи влади, що займаються ЗЕД; прова-
дженні транскордонного підприємництва та 
співробітництва на прикордонних терито-
ріях, яке відбувається завдяки функціону-

ванню міжнародних інстанцій і об’єднання 
ТКС (єврорегіони, (ЄУЕС) Європейських 
угрупувань територіального співробітництва, 
Об’єднань єврорегіонального співробітни-
цтва (ОЄС), транскордонні кластери та об’єд-
нання); сприянні міжнародних об’єднань ТСК 
розвитку різних програм та форм здійснення 
транскордонного підприємництва (підпри-
ємці – фізичні та юридичні особи, міжнародні 
об’єднання, спільні підприємства, ТНК і МНК 
та їхні структурні підрозділи, інші суб’єкти 
приватного права).

Висновки з цього дослідження. Тран-
скордонне підприємництво можна розгля-
дати як діяльність, що реалізується через 
виконання трьох функцій: забезпечення, яке 
здійснюють державні та місцеві органи влади; 
сприяння, яке відбувається завдяки функціо-
нуванню договірних органів співробітництва 
(єврорегіонів, Європейських угрупувань тери-
торіального співробітництва, об’єднань євро-
регіонального співробітництва) і транскор-
донних кластерів; здійснення, яке проводять 
його безпосередні учасники. Безпосередніми 
учасниками транскордонного підприємництва 
є його суб’єкти, спроможні активно та неза-
лежно працювати для реалізації своїх еконо-
мічних інтересів: фізичні та юридичні особи, 
інституційні та добровільні об’єднання остан-
ніх, спільні підприємства, ТНК та їхні струк-
турні підрозділи, інші суб’єкти приватного 
права [9].
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Рис. 3. Форми зв’язків підприємств через державний кордон [14, с. 89]
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Отже, у процесі функціонування підпри-
ємницької діяльності через кордон виникає 
специфічний рівень співпраці – транскор-
донне підприємництво, який є феноменом 
транскордонного співробітництва сучасних 
економіко-соціальних відносин двох держав. 
Механізм його здійснення дає можливість під-
вищити конкурентоспроможність не тільки 
окремо взятого підприємства, а й вплинути 
на процеси розвитку регіону, прискорюючи 
процеси гармонізації та адаптації української 
економіки до рамок ЄС в умовах глобалізації 
та інтернаціоналізації. Налагодження такої 
співпраці дасть можливість усунути наявні 
бар’єри та обмеження обох держав і створить 
нові можливості для розвитку обох учасниць. 
Транскордонна співпраця виступає в ролі сти-
мулу для розвитку підприємництва прилеглих 
регіонів. Отже, можна зауважити, що розвиток 
підприємництва та транскордонної співпраці 
є складником економічної системи у міжнаці-

ональному масштабі, що надає низку переваг 
та бар’єрів для бізнесу. Основними активіза-
торами у прикордонних територіях виступа-
ють такі переваги, як освоєння та вихід на нові 
ринки, тобто розширення сфери збуту, отри-
мання більш дешевого капіталу, доступ до 
більш дешевих ресурсів, сировини, матеріа-
лів, дешевого людського потенціалу, нових та 
перспективних технологій, новинок, ноу-хау 
та ін. У підсумку це призводить до отримання 
надприбутку, збільшення рентабельності під-
приємницької діяльності та активізації потен-
ційних можливостей транскордонного співро-
бітництва та підприємництва.

Перспективою подальших досліджень є 
визначення місця транскордонного співробітни-
цтва підприємств в економічній теорії. Окремим 
питанням залишається вироблення відповідних 
інструментів співпраці на місцевому та регіо-
нальному рівнях, залучення всіх регіонів Укра-
їни до регіональної європейської інтеграції. 
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