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В статті сформульовані основні принципи та завдання щодо розвитку транскордонного співробітництва до 
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Актуальність прискореного розвитку 

транскордонного співробітництва для транс-
кордонного співробітництва Харківської об-
ласті. Європейський Союз після розширення 
новими членами у 2004 р. та 2007 р. будує дов-
гострокові стосунки з Україною, що сприятиме 
здійсненню в Україні реформ та сталому регіо-
нальному розвитку («Східне партнерство», «Єв-
ропейський інструмент сусідства та партнерст-
ва», ініціатива із «Зоною поглибленої вільної 
торгівлі»). Для збільшення обсягів торговельної 
та інвестиційної діяльності, прискорення еко-
номічного зростання у контексті нової політики 
ЄС активно заохочуватиметься подальше регіо-
нальне та транскордонне співробітництво [1]. 
Нові ініціативи, що спрямовані на стимулюван-
ня регіонального співробітництва в трикутнику 
Україна – Росія – ЄС, розглядаються як важли-
вий крок до створення зони спільного 
процвітання та цінностей, для створення 
«Європи без кордонів що роз’єднують». 

З моменту виникнення українсько-
російського державного кордону пройшло май-
же двадцять років, а населення обох держав так 
і не змогло повністю пристосуватися до пере-
творення адміністративного рубежу в держав-
ний, сприймаючи кордон як бар’єр, що пере-
шкоджає нормальному плину життя. Це під-
штовхує сусідні регіони України та Росії розви-
вати з середини 1990-х років прямі локальні 
взаємодії у формі транскордонного співробіт-

ництва [2]. 
Транскордонне співробітництво можна 

визначити як використання переваг сусідства 
для вирішення проблем повсякденного життя й 
перспективного соціально-економічного розви-
тку кожного з регіонів [3].  

Харківська область має державний кордон 
загальною довжиною 315,8 км, межуючи з Бєл-
городською областю Російської Федерації. 
Шість районів загальною площею 7,47 тис. кв. 
км (23,78% площі області) є прикордонними. На 
цій території проживає 378 тис. мешканців об-
ласті, що складає 13,05% від загальної їх кілько-
сті.  

З метою впровадження Закону України 
«Про транскордонне співробітництво», Держав-
ної стратегії регіонального розвитку на період 
до 2015 року (Постанова КМУ від 21.06.2006 
№1001) в Харківській області в контексті розви-
тку транскордонного співробітництва як інно-
ваційного інструменту в реалізації державної 
регіональної політики, розбудови та модерніза-
ції транспортної інфраструктури, розвитку логі-
стики є доцільним на період 2011-2020 років 
створити цілісну систему підтримки транскор-
донного співробітництва на регіональному та 
місцевому рівнях.  

Переваги від транскордонного співро-
бітництва для Харківської області 

__________________________ 
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Основні переваги транскордонного спів-
робітництва містяться у:  
• розширенні сфери економічної діяльності та 

бази податкових надходжень за рахунок 
розвитку посередницьких функцій між сусі-
дніми територіями; 

• стабілізації соціальної ситуації: єдиний ри-
нок праці й «перетікання» трудових ресурсів 
дозволяють людям самостійно вирішувати 
проблему зайнятості й підтримувати звич-
ний рівень життя, що в остаточному підсум-
ку позначається на зниженні рівня соціаль-
ної напруженості; 

• задоволенні потреб населення в соціальних 
послугах без значних додаткових витрат: 
дефіцит соціальної інфраструктури й кадрів 
може бути компенсований за рахунок вико-
ристання установ сусідніх територій. Одно-
часно притягнутий платоспроможний попит 
сприяє розвиткові власної соціальної сфери; 

• об’єднанні організаційних зусиль і спільно-
му фінансуванні проектів, у реалізації яких 
зацікавлені обидві сусідні сторони, наданні 
їм більш високого (міждержавного) статусу 
й пріоритетності; 

• поліпшенні інвестиційної привабливості та 
іміджу прикордонних областей і районів; 

• можливостях використання фінансових та 
інформаційних ресурсів міжнародних орга-
нізацій для реалізації взаємовигідних транс-
кордонних проектів; 

• більшій ефективності під час діалогу з 
центральними органами влади щодо вирі-
шення до проблем прикордонних територій. 

Організаційно-правові орієнтири для 
ефективного транскордонного співробітниц-
тва  

Стратегія розвитку транскордонного спів-
робітництва в Харківській області на період 
2011-2020 роки має створити передумови для 
переходу від окремих заходів та проектів до ці-
лісної, інтегрованої до європейських та україн-
сько-російських міждержавних програм системи 
підтримки транскордонного співробітництва з 
використанням програмно-проектного принци-
пу і поетапного фінансування пріоритетних на-
прямів сталого розвитку прикордонних терито-
рій на основі моделі державно-приватного пар-
тнерства. Поступово зростаюча ділова актив-
ність у прикордонних районах буде сприяти по-
літиці децентралізації, налагодженню нових 
технологічних ланцюжків, підвищенню конку-
рентоспроможності області та більш збалансо-
ваному, поліцентричному розвитку Харківщи-
ни.  

У якості організаційного механізму забез-
печення довгострокового розвитку прикордон-

них районів Харківської області пропонується 
створити вертикально інтегровані структури, які 
б забезпечували охоплення і вертикальну інтег-
рацію нижчого (базового) рівня місцевого 
управління (на рівні прикордонних селищних 
рад Харківської області) з загальноєвропейсь-
ким рівнем (в особі Асоціації європейських 
прикордонних регіонів).  

Окремі елементи цієї системи вже були 
зроблені протягом 2005-2010 років при підтри-
мці виконавчого комітету Ради керівників при-
кордонних областей Республіки Білорусь, Ро-
сійської Федерації та України в Дергачівському, 
Золочівському, Вовчанському та Дворічансько-
му районах області. Сесіями районних рад були 
затверджені міжвідомчі робочі групи з питань 
транскордонного співробітництва та їх персона-
льний склад, прийняті районні програми транс-
кордонного співробітництва до 2011 року. Слід, 
насамперед, провести подібну роботу в Харків-
ському та Великобурлукському районах та оно-
вити склад усіх груп з урахуванням нового 
складу органів державної влади та місцевого 
самоврядування.  

Наявне міжнародне інституційне забез-
печення транскордонного співробітництва 

На момент започаткування Стратегії ста-
лого розвитку в Харківській області у сфері 
транскордонного співробітництва діючими є 
такі міжнародні (міжрегіональні) інституції: 
• Виконавча дирекція міжобласної Ради еко-

номічного співробітництва (з 1992 року); 
• Виконавчий комітет Ради керівників прико-

рдонних областей Республіки Білорусь, 
Російської Федерації та України (з січня 
1994 року); 

• Офіс Центрально - Європейського відділен-
ня Цільової Групи з питань зовнішніх 
кордонів Асоціації європейських прикор-
донних регіонів (з 9 вересня 2010 року); 

• Рада та Секретаріат Єврорегіону «Слобо-
жанщина» (з 1вересня 2010 року); 

• Міждепутатська робоча група зі співробіт-
ництва між Харківською обласною радою та 
Бєлгородською обласною Думою (з 28 лю-
того 2008 року); 

• Координаційний комітет Міжрегіональної 
екологічної програми з охорони та викори-
станню вод бассейну річки Сіверський До-
нець (з 20 листопада 2000 року); 

• Секретаріат Ділової ради ТПП білорусько-
російсько-українського прикордоння (з 
січня 2010 року); 

• Секретаріат Прикордонного білорусько-
російсько-українського університетського 
консорціуму (з 8 червня 2010 року).  

Цілі та пріоритети транскордонного 
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співробітництва на 2011-2020 рр. 
Головна мета – досягти високого рівня 

добросусідства, партнерської кооперації, стало-
го розвитку, кращого рівня життя мешканців 
шести прикордонних районів Харківської обла-
сті. 

Ціль №1 - Створити цілісну систему під-
тримки транскордонного співробітництва на 
регіональному та місцевому рівнях. 

Ціль №2 – Скоротити удвічі розрив у со-
ціально-економічному розвитку та інфраструк-
турному забезпеченні прикордонних районів 
Харківської області зі суміжними районами 
Бєлгородської області. 

Пріоритети: 
• Інституції та ефективне регіональне 

управління – здійснення регіонального бага-
торівневого управління на засадах стратегі-
чного планування і партнерської кооперації 
місцевих влад;  

• Синергія прикордонних економік – підви-
щення взаємної відкритості економік Хар-
ківської і Бєлгородської областей, розши-
рення кооперації та розвиток інституційних 
форм сприяння місцевому малому та серед-
ньому бізнесу, розширення ринків збуту для 
місцевої продукції; 

• Інтелектуальний капітал – підвищення 
якості освітнього, науко-технічного і управ-
лінського капіталу в прикордонному ареалі 
Харківського регіону в умовах глобально 
посилюючої конкуренції і мобільності робо-
чої сили; 

• Культурна спадщина – захист історичної, 
культурної спадщини як елементів гармо-
нійного розвитку прикордонних районів Ха-
рківської області 

• Захист навколишнього середовища – по-
кращення стану та створення умов для по-
дальшого збереження іншими покоління на-
явних природних ресурсів в басейнах транс-
кордонних річок. 

Конкретні заходи і проекти щодо реалі-
зації пріоритетів транскордонного співробіт-
ництва 

Пріоритет «Інституції та ефективне 
регіональне управління»:  

1. Підготувати програму розвитку транс-
кордонного співробітництва Харківської області 
на 2011 -2016 роки.  

2. Забезпечити організаційно-технічну 
підтримку функціонування виконавчого коміте-
ту Ради керівників прикордонних областей Рес-
публіки Білорусь, Російської Федерації та Укра-
їни. 

3. Підготувати Стратегію сталого розви-
тку Єврорегіону «Слобожанщина» як Інтегро-

вану стратегію територіального розвитку 6 при-
кордонних районів Харківської та 6 районів 
Бєлгородської областей. 

Пріоритет «Синергія прикордонних еко-
номік»: 
1. Створити митно-логістичні комплекси в ра-

мках Прикордонної інтегрованої російсько-
української логістичної системи; організу-
вати їх роботу на принципах державно-
приватного партнерства; 

2. Створити єдиний інформаційний простір з 
моніторингу і обліку показників соціально-
економічного, кредитно-фінансового, суспі-
льно-політичного розвитку території євро-
регіону «Слобожанщина». 

3. Ініціювати розробку концепцій розвитку 
бренду прикордонних районів Харківської 
області та провести брендінг цих районів, 
які історично пов’язані поглибленими гос-
подарськими і культурними зв’язками з 
прилеглими районами Бєлгородської облас-
ті.  

4. Розробити інвестиційні паспорти районів 
Харківської області і вертикально інтегро-
ваних програм підвищення інвестиційного 
клімату в районах області з урахуванням ве-
ртикальної інтеграції у загальноєвропейсь-
кий простір. 

5. Створити у вигляді «єдиного вікна» Центр 
сприяння експорту і залучення адресних ін-
вестицій. 
Пріоритет «Інтелектуальний капітал»: 

1. Створити на території Харківської області 
транскордонний російсько-український тех-
нопарк. 

2. Забезпечувати підтримку діяльності Росій-
сько-Українського Університету, створеного 
рішенням Ради ректорів Прикордонного бі-
лорусько-російсько-українського консорці-
уму 8 червня 2010 року. 

3. Створити на базі прикордонних районів об-
ласті постійно діючу мережу міжмуніципа-
льних інформаційно-навчальних центрів із 
забезпеченням належної функціональної 
«дзеркальності» з боку бєлгородської сто-
рони. 
Пріоритет «Культурна спадщина» 

1. Розробити і організувати функціонування 
системи транскордонних еколого-
пізнавальних маршрутів «Природна, істори-
чна і культурна спадщина Слобожанщини». 

2. Пріоритет «Захист навколишнього середо-
вища»:  

3. Продовжити роботу з виконання міжрегіо-
нальної (міждержавної) екологічної програ-
ми з охорони та використання вод басейну 
ріки Сіверський Донець. 
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4. Продовжити роботу з підготовки та реаліза-
ції Комплексного плану екологічного оздо-
ровлення басейну р. Лопань. 

5. Створити транскордонний регіональний 
ландшафтний парк «Верхнє Придонцов’я». 

Етапи транскордонного співробітницт-
ва у 2011-2020 рр. 

Очікується, що протягом 2011-2020 рр. 
транскордонне співробітництво в рамках Стра-
тегії сталого розвитку в Харківській області бу-
де проводитися по трьох етапах: 

• 2011 – 2013 роки  
• 2014 – 2016 роки 
• 2017 – 2020 роки. 
На першому етапі (2011 – 2013 роки) 

передбачається: 
• Створення вертикально та горизонтально 

інтегрованої системи транскордонного спів-
робітництва в Харківській області; 

• Початок реалізації пріоритетних транскор-
донних проектів в рамках Єврорегіону 
«Слобожанщина» при підтримці Виконав-
чого комітету Ради керівників прикордон-
них областей Республіки Білорусь, Російсь-
кої Федерації та України й Секретаріату Ді-
лової ради ТПП білорусько-російсько-
українського прикордоння; 

• Створення Концепції системної інновацій-
ної платформи «GEOTECHNOPOLIS» 
удовж осі «Харків – Бєлгород» з метою фо-
рмування транскордонною агломерації єв-
ропейського типу; 

• Створення на території Харківської області 
транскордонного російсько-українського 
технопарку; 

• Створення інструментарію для ефективних 
комунікацій з потенційними інвесторами 
(інвестиційні паспорти області і районів, 
центр сприяння експорту); 

• Розробка брендів прикордонних районів об-
ласті, розробка і початок впровадження  
програм з просування брендів районів; 

• Розробка нових механізмів державно-
приватного партнерства і їхнє відпрацюван-
ня для розширення можливостей у фінансу-
ванні важливих для області і єврорегіону 
«Слобожанщина»  інфраструктурних проек-
тів з боку зацікавлених українських і росій-
ських бізнес структур. 

На другому етапі (2014 – 2016 роки) пе-
редбачається: 
• Проектне впровадження системної іннова-

ційної платформи «GEOTECHNOPOLIS» 
удовж осі Харків – Бєлгород. 

• Усіляке поширення практики використання 
механізмів державно-приватного партнерст-
ва під час реалізації інфраструктурних прое-
ктів в Харківській області і єврорегіоні 
«Слобожанщина» з боку зацікавлених іно-
земних та вітчизняних бізнес структур. 

На третьому етапі (2017 – 2020 роки) 
передбачається: 
• Перехід на сталий збалансований розвиток 

Харківського регіону за рахунок попере-
джуючого розвитку прикордонних районів 
та формування регіональної інноваційної 
системи [4].  

Висновки. Нові політичні реалії в Україні 
створили необхідні умови для впровадження 
регіональної політики на засадах сталого збала-
нсованого розвитку в трикутнику Україна – Ро-
сія – ЄС. Важливою складовою цієї політики є 
транскордонне співробітництво з урахуванням 
європейського досвіду функціонування євроре-
гіонів. Проведення структурних реформ та мо-
дернізації економіки прикордонних територій 
стає безальтернативної перспективою подаль-
шого інноваційного розвитку Харківського ре-
гіону. Базовими складовими у цьому напрямку 
стає використання механізму державно-
приватного партнерства та програмно-
проектний підхід. 
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