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Проголошений Україною курс на інтеграцію у 
європейське співтовариство потребує, перш за 
все, формування національної економіки, засно-

ваної на новітніх досягненнях науки, техніки, інформа-
ції тощо. Крім того, інтеграційні процеси обумовлюють 
впровадження дієвих єврорегіональних структур у ме-
ханізмі реалізації регіональної економічної політики. 
Сучасна єврорегіональна співпраця може стати рушій-
ним фактором, здатним суттєво вплинути на підви-
щення конкурентоспроможності національної еконо-
міки та її окремих регіонів за рахунок впровадження 
інноваційно-інвестиційної моделі економічного розви-
тку. Інновації сприяють модернізації економіки та виве-
денню її на новий технологічний рівень. Проте активіза-
ція інноваційної діяльності потребує залучення значних 
інвестиційних ресурсів, без яких новітні технології не-
можливо впровадити у життя. 

Проблемам розвитку міжрегіонального та при-
кордонного співробітництва значна увага приділяється 
у роботах таких вітчизняних вчених, як: В. Андрійчук,  
П. Бєлєнький, О. Гарасюк, М. Долішній, Н. Мікула, В. Пила, 
А. Філіпенко, О. Чмир та інших. Проблеми розвитку 
інноваційного потенціалу досліджувались у роботах 
наступних вчених: П. Анчішкін, Ю. Бажал, С. Валдай-
цев, М. Данько, Н. Іванов, М. Кондратьєв, А. Пересада,  
Д. Стеченко та ін. Результати їх досліджень охоплюють 
широке коло питань зазначених проблем, однак питання 
стратегії економічного розвитку єврорегіонів на основі 
інноваційно-інвестиційної моделі залишаються відкри-
тими. Тому сучасні реалії обумовлюють необхідність 
розвитку наукової думки щодо зазначених питань.

Метою дослідження є вирішення наукових і прак-
тичних питань, що стосуються транскордонної співп-
раці на основі використання інноваційно-інвестиційної 
моделі економічного розвитку.

Конкурентоздатність будь-якої держави виявляєть-
ся у здатності займати своє місце у міжнародному поділі 
праці відповідно до останніх досягнень науки і техніки 
та підтримувати сталий розвиток на цій основі. Україна 
є державою, яка географічно знаходиться в центрі Євро-
пи і має потужний потенціал для соціально-економічного 
розвитку. Конкурентними перевагами України є до-
статньо сприятливі природно-кліматичні умови, значні 
запаси мінерально-сировинних ресурсів, висока про-
дуктивність земельних угідь, розвинений виробничий 
комплекс, потужний трудоресурсний потенціал, висока 
щільність інженерно-транспортної інфраструктури, ви-

гідне економіко-географічне положення на перетині ко-
мунікаційних зв’язків «схід – захід» та «північ – південь». 
Проте аналіз соціально-економічного розвитку України 
та її окремих регіонів свідчить про наявність негативних 
тенденцій, таких як: неефективна територіальна та галу-
зева структури господарства, високий рівень зношеності 
основних виробничих фондів, висока матеріаломісткість 
і енергомісткість та низька наукоміскість виробленої про-
дукції, високий рівень безробіття, значне навантаження 
на навколишнє природне середовище тощо. Як наслідок, 
продукція вітчизняного товаровиробника є неконкурен-
тоспроможною на світовому ринку.

Негативний вплив на соціально-економічний роз-
виток України та її окремих регіонів має світова 
фінансово-економічна криза 2008 – 2009 років. 

Відновлення економічної активності господарського 
комплексу держави у післякризовий період відбувається 
досить повільно. Протягом 2011 року і першої полови-
ни 2012 року продовжувалося відновлення національної 
економіки, проте основні показники свідчать про наяв-
ність гострих проблем. Так, приріст реального валового 
внутрішнього продукту у 2011 році склав лише 5,2%, піс-
ля його суттєвого падіння у 2008 – 2009 роках. Сучасний 
період характеризується також зростанням інвестиційної 
активності. Обсяги інвестицій в основний капітал за ви-
дами економічної діяльності у 2011 році склали 238,2 млрд 
грн, що фактично відповідає рівню докризового періоду. 
Проте негативне зовнішньоторговельне сальдо у 2011 
році порівняно з попереднім періодом зросло на 4,8 млрд 
дол. США і склало 14,2 млрд дол. США. У свою чергу по-
гіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури змушує На-
ціональний банк України витрачати резерви на його під-
тримання. Занадто високим залишається рівень валового 
зовнішнього боргу України, який на початок 2012 року 
становив 126,2 млрд дол. США, або 76,6% від ВВП [6]. 

Одним із шляхів підвищення ефективності націо-
нальної економіки України є активізація співпраці тран-
скордонних територій, які сучасною наукою розгляда-
ються як «полюси економічного зростання». На прак-
тиці це підтверджується здійсненням ринкових реформ 
в Україні, у результаті яких національна економіка стає 
більш відкритою завдяки активізації зовнішньоеконо-
мічних зв’язків з іншими державами. Транскордонна 
співпраця держав, що мають спільний кордон, більш по-
вно реалізується через створення єврорегіонів. Законом 
України «Про транскордонне співробітництво» євроре-
гіоном визначено організаційну форму співробітництва 
адміністративно-територіальних одиниць європейських 
держав, що здійснюється відповідно до дво- або бага-
тосторонніх угод про транскордонне співробітництво 
[5]. Головними завданнями єврорегіональної співпраці 
є: створення організаційного підґрунтя для розвитку 
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транскордонних відносин, активізація інвестиційно-
інноваційних процесів, забезпечення комплексного еко-
номічного і соціального розвитку, впровадження дієвих 
механізмів соціального захисту населення, розв’язання 
проблем національних меншин, координація прикор-
донної торгівлі, вдосконалення порядку і правил пере-
тину кордону тощо.

Україна володіє необхідним потенціалом для єв-
рорегіональної співпраці. Вона має сухопутні кордони 
із сімома державами, із 27 регіонів України 19 є при-
кордонними. На сьогодні на території таких прикор-
донних областей, як Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Донецька, Львівська, Луганська, Одеська, 
Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська ство-
рено вісім єврорегіонів – «Буг», «Верхній Прут», «Дні-
про», «Карпатський», «Нижній Дунай», «Слобожанщи-
на», «Ярославна» та «Донбас» [4].

На жаль, єврорегіони, створені за участю України, 
не стали полюсами прискореного економічного роз-
витку, де реалізуються спільні інвестиційні проекти за 
різними напрямками діяльності, і в більшості випадків 
залишаються декларативними утвореннями. Для того, 
щоб вони стали активною складовою у механізмі реалі-
зації регіональної економічної політики, необхідно ви-
користовувати досвід розвинених країн. Так, у країнах 
Європи створено близько 150 єврорегонів, які демон-
струють високу ефективність реалізації різноманітних 
проектів і програм. Успішному розвитку зазначених єв-
рорегіонів сприяє чітке визначення мети їх створення 
та достатнє фінансування, зокрема з фондів Європей-
ського Союзу. Єврорегіони за участю України не мають 
ні чіткої мети, ні фінансових ресурсів на реалізацію пев-
них проектів.

Варто зазначити, що запорукою успішного функціо-
нування єврорегіонів, створених за участю Украї-
ни, є вибір економічної моделі розвитку, яка може 

бути інструментом досягнення стратегічних цілей, по-
ставлених країнами-учасницями транскордонної співп-
раці. У сучасних умовах господарювання найбільш ефек-
тивною є інноваційно-інвестиційна модель розвитку, 
яка спрямована на подолання структурних деформацій 
в економіці прилеглих територій через модернізацію, 
оновлення виробничих фондів, зростання частки ви-
сокотехнологічних виробництв, розширення місткості 
ринку праці, активізацію експортного потенціалу тощо.

Зарубіжний досвід підтверджує, що інноваційній 
економіці потрібні насамперед високий рівень розвитку 
науки, створення новітніх технологій, а також організа-
ція на їх основі нових виробництв. 

Важливим фактором впровадження інноваційно-
інвестиційної моделі єврорегіонального розвитку є 
створення науково-технологічних структур технопарко-
вого типу. Сучасний технопарк розглядається як форма 
територіальної інтеграції науки, освіти й виробництва 
у вигляді об’єднання наукових організацій, проектно-
конструкторських бюро, навчальних закладів, виробни-
чих підприємств або їх підрозділів з метою прискорення 
розробки і впровадження науково-технічних і техніко-
технологічних досягнень [1]. Саме технологічні парки 

можуть стати організаційними структурами, де впро-
ваджуються в практику фундаментальні та прикладні 
наукові дослідження, створюються сприятливі умови 
для вчених, інженерів і винахідників для реалізації но-
вих ідей та винаходів. Технологічні парки також сприя-
ють вирішенню соціальних проблем розвитку території, 
оскільки з’являються нові робочі місця, поліпшується 
якісний стан соціальної інфраструктури, збільшуються 
доходи населення, створюються сприятливі умови для 
активізації інвестиційної діяльності. 

У більшості розвинених країн світу технопарки є 
основними елементами інфраструктури, що за-
безпечує функціонування інноваційної моделі 

національної економіки. У цих країнах органи держав-
ної влади здійснюють стосовно технопарків особливу 
економічну політику, яка включає надання податкових 
і кредитних пільг, цільове фінансування окремих роз-
робок, державне замовлення на інноваційну продукцію. 
За останні роки технологічні парки зазначених держав 
стали одним із найбільш ефективних організаційно-
економічних форм інтеграції науки і виробництва.

В Україні технологічні парки є єдиним реально 
функціонуючим і контрольованим державою видом ор-
ганізації інноваційної діяльності. У той же час, маючи 
значний потенціал для розвитку інноваційної діяль-
ності, в країні функціонує лише 16 технопарків, з яких 
реально діє тільки 4. Слід зауважити, що 7 технопарків 
створені в регіонах України, які беруть участь у євроре-
гіональній співпраці (табл. 1). 

За десять років свого існування українськими тех-
нопарками впроваджено десятки інвестиційних та інно-
ваційних проектів, створено 3363 нових робочих місць, 
реалізовано продукції на 12,3 млрд грн. Технологічними 
парками експортовано продукції на 1,7 млрд грн, що під-
тверджує високу якість та конкурентоспроможність ви-
пущеної високотехнологічної продукції [2]. Саме в цих 
технопарках створювались нові зразки унікального ме-
дичного обладнання, зварювальні апарати нового поко-
ління, методики зварювання живих тканин, нетрадицій-
ні джерела енергії, лікарські препарати та діагностичні 
системи, що відповідають міжнародним стандартам.

Ефективному впровадженню інноваційно-інвести-
ційної економічної моделі єврорегіональної співпраці 
сприяє застосування кластерного підходу. Досвід зару-
біжних країн доводить, що поява кластерів, побудова-
них на регіональній спеціалізації, підвищує конкуренто-
спроможність національних економік. Процеси класте-
ризації повинні регулюватися нормативно-правовими 
документами країн-учасниць транскордонної співпраці. 
У свою чергу, законодавство щодо створення кластер-
них структур має узгоджуватися з «Маніфестом клас-
теризації ЄС» та «Кластерним меморандумом ЄС», які 
прийняті відповідно у 2007 та 2008 роках [3].

Основою кластеризації в межах єврорегінів є ство-
рення науково-технічних і логістичних кластерів. Під 
науково-технічним кластером розуміється організацій-
на структура, яка включає в себе науково-дослідні інсти-
тути, вищі навчальні заклади та підприємства, де впро-
ваджуватимуться науково-технічні розробки. Реалізація 
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науково-технічного кластеру дозволить вирішити пи-
тання оновлення матеріально-технічної бази наукових 
установ та вищих навчальних закладів, збільшити частку 
інноваційно-активних підприємств, підвищити наукоєм-
ність ВВП, створити нові робочі місця та покращити екс-
портний потенціал держав. Науково-технічні кластери 
можуть розвиватися на основі наявних технопарків.

2007 – 2013 рр. – 186,2 млн євро), «Угорщина – Словач-
чина – Румунія – Україна» (68,6 млн. євро), «Румунія – 
Молдова – Україна» (126,7 млн. євро), Чорне море (17,3 
млн євро) [7]. Достатнє фінансування цих програм за-
безпечує розвиток транскордонних промислових зон 
і єврорегіональних кластерів, а відповідно соціально-
економічний розвиток прикордонних територій.

Таблиця 1

Технопарки України, які включені до державного реєстру і розміщені на території єврорегіонів 

№ 
п/п Назва технопарку Назва єврорегіону Обсяг реалізованої іннова-

ційної продукції, млн грн

1 Інститут монокристалів (м. Харків) Слобожанщина 2957

2 Вуглемаш (м. Донецьк) Донбас 54

3 Еко-Україна (м. Донецьк) Донбас –

4 Наукові і навчальні прилади (м. Суми) Ярославна –

5 Ресурси Донбасу (м. Донецьк) Донбас –

6 Український мікробіологічний центр синтезу та новіт-
ніх технологій (м. Одеса) Нижній Дунай –

7 Яворів (Львівська обл.) Карпатський, Буг 1,5

*Джерело: складено автором за [2].

Перспективним напрямком у розвитку єврорегіо-
нів є створення логістичних кластерів, оскільки Україна 
розміщена на шляху основних транзитних транспортних 
потоків між Європою, Азією, Північчю та Півднем. Під 
логістичним кластером єврорегіону розуміється сукуп-
ність організаційних структур, що забезпечують реалі-
зацію логістичної функції транскордонного співробіт-
ництва. Дієвий логістичний кластер дозволить повною 
мірою використовувати транзитний потенціал держави 
та її регіонів, що, у свою чергу, сприятиме збільшенню 
транзитних вантажопотоків, залученню додаткових 
над ходжень до державного бюджету, створенню нових 
робочих місць, посиленню євроінтеграційних процесів 
та утвердженню нашої держави як надійного партнера у 
світовому товаристві.

Визначальна роль у реалізації інноваційно-інве сти-
ційної моделі розвитку єврорегіонів належить державі, 
яка у співпраці з регіональними органами влади формує 
стратегію інвестиційного та інноваційного розвитку та 
проводить політику заохочення суб’єктів господарюван-
ня. Саме держава має встановити спеціальний режим 
господарської діяльності, забезпечуючи пільгове креди-
тування та оподаткування, встановлення пільгових та-
рифів для учасників технопаркових структур, введення 
спеціального режиму зовнішньоекономічної діяльності.

Успішне впровадження інноваційно-інвестиційної 
моделі транскордонної співпраці залежить від достат-
нього фінансування єврорегіональних проектів і про-
грам. Враховуючи кризовий стан національної економі-
ки, вагоме значення у єврорегіональній співпраці віді-
грає фінансова допомога Європейського Союзу. Еконо-
мічною політикою Європейського Союзу щодо підтрим-
ки прикордонних територій передбачене фінансування 
проектів у складі транскордонних програм: «Поль-
ща – Білорусь – Україна» (індикативні асигнування на 

ВИСНОВКИ 
1. Одним із напрямків підвищення соціально-

еко номічного розвитку України є активізація транскор-
донної співпраці шляхом створення єврорегіонів, які 
являють собою організаційну форму співробітництва 
адміністративно-територіальних одиниць європейських 
держав, що здійснюється відповідно до дво- або багато-
сторонніх угод про транскордонне співробітництво.

2. Для активізації транскордонної співпраці на 
основі впровадження єврорегіональних структур не-
обхідно використовувати інноваційно-інвестиційну 
мо дель розвитку, яка в наслідок загальної модерніза-
ції економіки та зростання частки високотехнологіч-
них виробництв сприятиме покращенню соціально-
економічної ситуації прикордонних територій.

3. Важливим фактором впровадження іннова-
ційно-інвестиційної моделі єврорегіонального співро-
бітництва є створення науково-технологічних структур 
технопаркового типу, які об’єднують наукові організації, 
проектно-конструкторські бюро, навчальні заклади, ви-
робничі підприємства та сприяють впровадженню у ви-
робництво науково-технічних розробок.

4. Ефективне впровадження інноваційно-інвести-
ційної моделі єврорегіональної співпраці передбачає ви-
користання кластерного підходу. Основою кластериза-
ції в межах єврорегіонів є створення науково-технічних 
та логістичних кластерів.

5. Реалізація на практиці єврорегіональних струк-
тур залежить від надійності фінансування. На сьогодні 
найбільш дієвим джерелом залишається фінансова до-
помога Європейського Союзу.                                             
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