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Стаття присвячена проблематиці соціально-економічної конвергенції в межах українсько-польського транскордонного 

регіону. Першочергова увага приділяється виявленню бар’єрів на шляху активізації двосторонньої співпраці між 

прикордонними територіями України та Польщі. Досліджуються можливі напрями усунення вказаних бар’єрів у 

підприємницькій, соціальній та інституційній площинах. Окреслюються переваги транскордонного співробітництва, 

використання яких може забезпечити вирівнювання показників соціально-економічного розвитку східних воєводств Польщі 

та західних областей України. На цій основі формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 
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Розвиток українсько-польського транскордонного 

регіону сьогодні відбувається під впливом значної 

кількості ендо- та екзогенних чинників впливу, 

велика частина з яких мають деструктивний характер, 

виступаючи тим самим у ролі обмежуючих бар’єрів 

на шляху вирівнювання соціально-економічних 

диспропорцій у межах цього транскордонного 

регіону. 

Це зумовлює необхідність пошуку ефективних 

засобів нівелювання вказаних бар’єрів та підвищення 

на цій основі потенціалу конвергенції економік 

сусідніх прикордонних регіонів Польщі та України. 

Актуальність цієї проблеми підтверджується 

численними публікаціями українських і польських 

авторів, які у своїх працях досліджують різні аспекти 

конвергенції соціально-економічного простору 

українсько-польського транскордонного регіону. 

На особливу увагу заслуговують наукові розвідки 

В. Борщевського, М.Возняка, В. Кравціва, 

С. Матковського, Н. Мікули, І. Михасюка, 

Н. Павліхи, С. Писаренко, Л Стрільчук, І. Тимечко, 

Р Федана, та інших дослідників. 

Так, В. Борщевський відзначає, що при 

дослідженні системи українсько-польського 

економічного співробітництва на етапі подальшої 

інтеграції економік наших країн у європейський 

господарський простір доцільно поєднувати в 

науковому аналізі точні або розрахункові економічні 

величини (зовнішньоекономічний оборот, обсяг 

прямих іноземних інвестицій, темпи зростання ВВП 

тощо) з абстрактними психологічними індикаторами 

(рівнем задоволення населенням своїм життям, 

якістю людського капіталу, ступенем взаємної 

соціальної адаптованості культур тощо). Особливо 

актуальним такий підхід є в контексті дослідження 

інституційних аспектів економічної оптимізації 

двостороннього співробітництва. Адже лише 

доповнюючи традиційний кількісний аналіз 

експертними та соціологічними методами наукових 

досліджень, притаманними переважно нечіткій логіці 

та еволюційній епістемології, можна досягнути 

необхідного рівня ідентифікації тих ринкових 

інститутів, які сприяють досягненню оптимальної 

траєкторії українсько-польського економічного 

співробітництва. [2, с. 15] 

На думку Н. Мікули: «Сучасна регіональна 

політика ЄС особливу увагу приділяє пошуку нових 

форм транскордонного співробітництва з метою 

підвищення ефективності співпраці і утворення 

повномасштабного інтегрованого простору. Так, на 

європейських кордонах почали функціонувати 

«європейські угрупування територіального 

співробітництва», «транскордонні партнерства», 

«транскордонні кластери» і «транскордонні 

промислові зони», «транскордонні інноваційні 

проекти», «клондайкінг», «транскордонні регіони 

знань» тощо. Вони стають тими «полюсами 

зростання» в периферійних прикордонних регіонах, 

які впевнено конкурують із центральними, 

столичними регіонами і метрополіями. Основна мета 

всіх вищезазначених нових форм – прискорити 

економічне зростання шляхом об’єднання зусиль 

учасників, забезпечення конкурентних переваг 

транскордонним регіонам. Із усіх перерахованих 
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організаційних форм транскордонного 

співробітництва в Україні існує досвід впровадження 

лише «транскордонних кластерів» та 

«транскордонних промислових зон». Їх подальший 

розвиток та підвищення ефективності 

функціонування, зокрема у західних областях 

України, сприятимуть відродженню економічної 

активності та стимулюватиме економічне зростання, 

що позитивно вплине на вирівнювання показників 

соціально-економічного розвитку прикордонних 

регіонів України та країн ЄС. [6] 

Л. Стрільчук наголошує на тому, що, незважаючи 

всі вжиті заходи, інституційні інструменти в 

українсько-польському співробітництві, особливо 

економічному, застосовуються далеко не так 

результативно, як це свого часу продемонструвала 

Польща на шляху інтеграції до ЄС. Це стосується як 

єврорегіональної співпраці, так і роботи торгово-

промислових палат, виставково-ярмаркової 

діяльності, агенцій європейської інтеграції тощо. [8] 

Н. Павліха вказує, що визначення основних 

напрямів інтенсифікації і вдосконалення 

інвестиційної співпраці України і Польщі, а також 

механізмів, що забезпечать реалізацію цих напрямків, 

повинно здійснюватися на основі критеріїв 

оптимізації інвестування відповідно до цілей 

(орієнтирів) використання інвестиційних ресурсів на 

різних рівнях активності суб'єктів ЗЕД. [7] 

Водночас, у більшості сучасних праць недостатньо 

уваги приділяється виявленню резервів та потенціалу 

конвергенції економіки прикордонних регіонів 

України та Польщі у процесі поглиблення 

європейської інтеграції. Тому метою цієї статті є 

ідентифікація основних бар’єрів на шляху соціально-

економічної конвергенції в межах українсько-

польського транскордонного регіону та окреслення 

основних напрямів її досягнення. 

 Акцентуючи увагу на основних бар’єрах 

конвергенції соціально-економічного простору 

українсько-польського транскордонного регіону 

доцільно відзначити, насамперед, обмеження 

інтенсивності руху через державний кордон між 

Україною та Польщею, зумовлене недостатнім 

розвитком його інституційної та прикордонної 

інфраструктури.  

 Труднощі, пов’язані з перетином кордону, не 

єдині в переліку інституційно-правових проблем, що 

ускладнюють використання кордону як 

стимулюючого, а не гальмуючого чинника 

регіонального розвитку.  

На території прикордонних областей України 

(хоча подекуди це спостерігається і в Польщі) 

підприємства, які хочуть здійснювати діяльність по 

обидва боки кордону, часто відчувають нехіть або 

незрозумілі ускладнення, зумовлені 

адміністративною поведінкою деяких владних 

інституцій, зокрема фіскальних і митних органів. Такі 

ускладнення часто мають корупційний підтекст.  

Суттєвою проблемою, яка негативно впливає на 

можливості та обсяг співпраці між інститутами 

громадянського суспільства, є диференціація в 

системах управління України та Польщі. В цілому 

системи адміністративно-територіального устрою 

Польщі та України є доволі подібними, але є певні 

принципові відмінності на місцевому рівні (гміна-

громада) та на суб-регіональному (повіт-район) 

щаблях. 

Передусім це стосується різних адміністративних 

повноважень і фінансової спроможності органів 

місцевого самоврядування. Особливо виразно вони 

проявляються у площині транскордонної співпраці, 

метою якої є розвиток прикордонних територій. В 

Україні дуже багато ключових питань для цієї 

співпраці мусить погоджуватися і вирішуватися на 

центральному рівні. Така ситуація буває також в 

Польщі, хоча обсяг компетенції гмін і воєводств у 

цьому сенсі є відносно високим.  

Як уже зазначалося, залежність органів місцевого 

самоврядування від державної влади поглиблюється 

через суттєву фінансову слабкість більшості з них. 

Навіть у Польщі відносно сильні гміни, а також ті, що 

мають достатню податкову базу, не володіють, як 

правило, достатніми засобами для ефективної 

підтримки власного економічного розвитку. У ще 

гіршій ситуації з цієї точки зору знаходяться органи 

самоврядування на рівні воєводств, і тим більше 

повітів, які відіграють слабку адміністративну роль. 

[1] 

З обох боків кордону процеси і акценти у 

прийнятті рішень в рамках співпраці прикордонних 

регіонів підлягають іншим пріоритетам. Якщо з 

польського боку домінують передусім інтереси 

регіону та місцевих спільнот, то зі східного боку 

кордону, переважають інтереси центральної влади.  

Слід підкреслити, що в Польщі, де обсяг 

самоврядування, зокрема гмін і воєводств, є відносно 

високий, багато рішень щодо транскордонних 

контактів обумовлено схваленням з боку урядової 

адміністрації. Дуже важливим фактором, який 

генерує диспропорції у сфері транскордонної 

активності громадських суб’єктів, є також значні 

різниці в обсязі засобів, призначених –ЄС на 

підтримку транскордонних проектів, адресованих 

регіонам, розташованим в державах, які не входять до 

цього об’єднання. Масштаб різниць між сумами, 

якими можуть розпоряджатися суб’єкти з обох боків 

кордону, значно обмежує можливості їх рівноправної 

і партнерської участі в проектах. Це радикально 

обмежує участь партнерів у спільних проектах. [9]  

З обох боків кордону, а зокрема у прикордонних 

регіонах України, виразно відчувається відсутність 

відповідно підготовлених кадрів, які мають вміння і 

знання, пов’язані з введенням програм ЄС. Бар’єрами 

є також: незнання мов, відсутність відповідних знань 

про донорські установи, зокрема структурні фонди 

ЄС, недостатні знання про наслідки поширення ЄС та 

його вплив на транскордонну співпрацю, a також про 

сам ЄС, його законодавство і процедури. 

Хоча польські органи самоврядування мають 

набагато кращу ситуацію, ніж їх українські партнери, 

більшість транскордонних контактів не були до цього 

часу достатньо ефективними і дієвими через 

неконвергентність транскордонного простору. 

Однією з голових причин такого стану справ була 

відсутність задовільної взаємної координації дій між 

окремими підрозділами органів місцевого 
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самоврядування. Відсутність такої координації 

помітна також на рівні воєводств, a особливо виразно 

її видно по відношенню до розташованих біля 

кордону повітів або гмін. [5] 

Існуючі бар’єри та негативні передумови, у 

значній мірі ускладнюють українсько-польські 

транскордонні контакти, однак у довготривалій 

перспективі вони не можуть суттєво загальмувати 

соціально-економічну конвергенцію по різні боки 

кордону. Тобто, їх слід розглядати скоріше як шанс 

або виклик. Тим більше, що в аналізованій сфері 

появляються дуже чисельні позитивні передумови 

для розвитку контактів між польськими та 

українськими прикордонними регіонами. Це 

випливає з природної різниці у господарській 

структурі та умовах функціонування окремих сфер 

економіки в Польщі та Україні. Таким чином, 

вирішальне значення для характеру, обсягу і 

інтенсивності співпраці має суспільно-економічна 

дійсність, як польських воєводств і повітів, так і 

українських областей та районів, розташованих у 

прикордонній зоні. [3]  

З точки зору інтересів Польщі і ЄС треба 

опрацювати механізми ефективного управління 

кордоном. Однак, аби цей кордон не став серйозним 

бар’єром для розвитку партнерських добросусідських 

взаємовідносин, не треба зосереджуватися тільки і 

виключно на питаннях безпеки. Його вплив значно 

виходить за межі цієї сфери і має величезне суспільне 

і економічне значення, як на загальнодержавному, так 

і на регіональному рівні. Тому треба розробити 

модель безпечного кордону, сприятливого для 

поглиблення співпраці та зростання суспільної 

активності в межах транскордонного регіону. 

Довгострокова стратегія, орієнтована на 

конвергенцію соціально-економічного простору 

українсько-польського транскордонного регіону 

повинна опиратися на підтримку ЄС та передбачати: 

 зближення структури економік польських та 

українських прикордонних регіонів, у якій, крім 

подібних галузей промисловості (на приклад, 

кам’яновугільна, легка та харчова), домінують різні 

типи виробництва (наприклад, мінеральні добрива з 

польського боку, а папір з українського боку 

кордону); 

 поглиблення транскордонної співпраці між 

чисельними, часом досить міцними академічними та 

науковими осередками з польського і українського 

боків кордону (зокрема між Любліном, Жешувом,  

Львовом і Луцьком); 

 узгодження та проведення спільних захисних 

дій, які одночасно дають можливість підвищити 

ефективність використання фізично-географічних 

ресурсів, розташованих по обидва боки кордону 

(зокрема Карпати, Полісся та Розточчя) з метою 

розвитку туристично-рекреаційної сфери;  

 формування спільної транспортно-логістичної 

інфраструктури в межах усього транскордонного 

регіону, орієнтованої на обслуговування не лише 

польсько-українських економічних взаємовідносин, а 

також на виконання загальноєвропейських завдань 

(відрізок дороги E 40 (в Польщі – це майбутня 

автострада A 4), яка веде з Німеччини через Вроцлав, 

Катовіце, Краків і Жешів у Львів та Київ, а також 

доріг E 372 i E 73 (S 17 i S12), які з’єднують Варшаву 

і Люблін зі Львовом і Києвом); 

 розвиток мережі залізничного сполучення, яка 

з’єднує польські Краків і Жешув і Люблін зі Львовом 

i Києвом, включаючи металургійну широку колію 

(Liniа Hutniczo-Szerokotorowа – LHS) разом з 

інфраструктурою в Замості і Грубєшові; 

 активізація участі польських інвесторів у 

реалізації інноваційних проектів у межах 

прикордонних областей України, насамперед у високо 

технологічних секторах економіки: IT-індустрія, 

машинобудування, хімічна промисловість, сфера 

сучасних медичних послуг тощо. [4] 

Крім того, соціально-економічна конвергенція в 

межах українсько-польського транскордонного 

регіону повинна опиратися на розвиток 

інформаційно-комунікаційної мережі. Вона повинна, 

зокрема, прямувати до нівелювання існуючих 

бар’єрів, які особливо негативно діють на 

конкурентоспроможність та потенціал розвитку 

сусідніх прикордонних територій України та Польщі. 

Основною умовою успіху всіх подальших дій має 

стати «відкриття» кордону, тобто радикальне 

збільшення його проникності для легальних 

економічних суб’єктів і суспільних взаємодій. 

Збільшення проникності повинно полягати не тільки 

у формально-правових аспектах. В регіональному 

масштабі ще важливішими є технологічні та 

інфраструктурні зміни, пов’язані зі збільшенням 

кількості пунктів перетину кордону i покращення 

дорожньої мережі, яка обслуговує ці пункти [9]. 

Слід також наголосити на тому, що саме відкриття 

кордону – це тільки початок, первинний імпульс для 

започаткування процесу конвергенції. Воно дає змогу 

самостійно встановити (або часом відновити) 

суспільні, a зокрема економічні зв’язки з областями, 

розташованими по інший бік кордону. Збільшення 

проникності кордону може, однак, привести до 

нерівномірного розкладу економічної користі між 

двома сторонами прикордоння. Аби запобігти 

можливим негативним явищам, потрібне постійне 

збільшення привабливості прикордонних регіонів і їх 

конкурентоспроможності – як по відношенню до 

прикордонних територій сусідньої країни, так і по 

відношенню до інших регіонів у межах своєї держави.  

В умовах державних кордонів, які є одночасно 

зовнішніми кордонами ЄС, вимагається також 

врахування загальноєвропейського контексту. Більш 

очевидним є факт, що зовнішні регіони ЄС та їх 

співпраця з партнерськими державами охоплені 

однією з цілей політики єдності Євросоюзу. Зовсім 

новий шанс створює функціонуючий в новому 

бюджеті ЄС Європейський інструмент сусідства і 

партнерства, який фінансується з Європейського 

фонду регіонального розвитку, і який  створить 

можливість також для Польщі фінансувати спільні з 

Україною проектні заходи. ЄІСіА (ElSiP) – це новий 

правовий інструмент, який заміняє існуюче нині 

MEDA i частину TACIS. Він створює можливість 

надання фінансової допомоги державам, які охоплені 



ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 63 

Європейською політикою сусідства, зокрема: 

Білорусії, Україні, Республіці Молдавії, державам 

південного Кавказу. Інноваційним рішенням, яке 

вводить Європейський інструмент сусідства і 

партнерства, є компонент транскордонної співпраці, 

що включає регіони держав-членів  i їх сусідів. Саме 

цій проблематиці можуть бути присвячені подальші 

розвідки в контексті пошуку шляхів нівелювання 

бар’єрів конвенції соціально-економічного простору 

українсько-польського транскордонного регіону. 
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