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Метою статті є дослідження розвитку міжнародного співробітництва у стратегічних перспективах сталого простоM
рового розвитку Карпатського Єврорегіону.

У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи узагальнення — для дослідженM
ня особливостей розвитку Карпатського Єврорегіону; метод систематизації — для визначення закономірностей сталого
просторового розвитку транскордонних територій в умовах глобалізації; системний підхід — для обгрунтування основM
них пріоритетів та напрямів стратегічних перспектив розвитку Карпатського Єврорегіону.

Проаналізовано основні тенденції розвитку Карпатського Єврорегіону та визначено проблеми, що стримують його
інтеграцію у світовий господарський простір. Доведено, що пріоритетним напрямом розвитку Карпатського Єврорегіону
є перетворення його на новий європейський мегарегіон, який буде активно просувати себе в Європейському Союзі з новиM
ми цілями. Запроопонована реалізація конкретних дій і ініціатив співпраці, що передбачає позиціонування Карпатського
Єврорегіону в розрізі різних правил ЄС, які спрямовують його структурні елементи, як пріоритетний мегарегіон.

Запропоновано напрями реалізації міжнародного економічного та науковоMтехнічного співробітництва в контексті
стратегічних перспектив сталого розвитку транскордонних територій Карпатського (ЦентральноMСхідного) регіону, що
засновані на таких пріоритетах: підтримка євроатлантичної інтеграції України; гармонійний розвиток людських ресурсів;
підвищення доступності, розвиток системи громадського транспорту на території Карпатського Єврорегіону і зменшенM
ня ізольованості транспортноMгеографічної ситуації; створення конкурентної економічної структури в рамках єврорегіM
ону; покращення в галузі охорони навколишнього середовища та охорони природи; комплексний розвиток туризму на
території Карпатського Єврорегіону; розвиток охорони здоров'я, соціального та культурного середовища; подальше
зміцнення зовнішніх зв'язків та підготовка до прийняття підтримки Європейського Союзу.

Наукова новизна полягає у визначенні основних проблем сучасного стану траскордонного співробітництва та обM
грунтуванні стратегічних перспектив сталого просторового розвитку Карпатського Єврорегіону в умовах міжнародних
економічних зв'язків.

Отримані результати дослідження направлені на забезпечення удосконалення сталого просторового розвитку КарM
патського Єврорегіону з урахуванням тенденцій і закономірностей сучасних міжнародних відносин та процесів глобаліM
зації.

The aim of the article is to study the development of international cooperation in the strategic perspectives of sustainable
spatial development of the Carpathian Euroregion.

In the process of research the following were used: general scientific methods, in particular: generalization methods — to
study the peculiarities of the development of the Carpathian Euroregion; systematization method — to determine the patterns
of sustainable spatial development of crossMborder areas in the context of globalization; systematic approach — to substantiate
the main priorities and directions of strategic prospects for the development of the Carpathian Euroregion.

The main trends in the development of the Carpathian Euroregion are analyzed and the problems hindering its integration
into the world economic space are identified. It is proved that the priority direction of development of the Carpathian Euroregion
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення, коли зростають виклики

сучасного глобалізованого світу та пришвидшу&
ються зміни у різних галузях економіки, в Україні
вкотре здійснюється спроба впровадити страте&
гічний підхід до планування територіального роз&
витку на рівні регіонів. Важливим завданням при
цьому визнається врахування положень кон&
цепції сталого розвитку та територіальних особ&
ливостей. Тобто динамічний характер сучасних
трансформацій все більше актуалізує питання
сталого просторового розвитку, які є не&
від'ємною складовою суспільного буття.

Активізація міжнародних економічних
зв'язків між державами та їх господарськими
комплексами у глобальному масштабі обумо&
вили підвищення наукової і практичної ціка&
вості до участі транскордонних територій у
світових економічних відносинах. Оскільки
останнім часом постійно зростає увага до мас&
штабів такої економічної діяльності, основних
проблем і перспектив їх вдосконалення, то
вельми важливим стає формування ефективної
стратегії розвитку транскордонних територій.

З огляду на вищевикладене, стратегічні пер&
спективи сталого просторового (територіаль&
ного) розвитку з метою консолідації зусиль та
ресурсів всіх суб'єктів території навколо нових
цінностей і довгострокових пріоритетів та на&
рощення їх конкурентоздатності є вкрай важ&
ливими сьогодні для України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження теоретико&мето&
дологічних і практичних аспектів сталого та

is its transformation into a new European megaregion, which will actively promote itself in the European Union with new
goals. The implementation of specific actions and cooperation initiatives is proposed, which provides for the positioning of the
Carpathian Euroregion in terms of various EU rules that direct its structural elements as a priority megaregion.

The directions of realization of the international economic and scientific and technical cooperation in the context of strategic
prospects of sustainable development of crossMborder territories of the Carpathian (CentralMEastern) region are offered, which
are based on the following priorities: support of EuroMAtlantic integration of Ukraine; harmonious development of human
resources; increasing accessibility, development of the public transport system in the Carpathian Euroregion and reducing the
isolation of the transport and geographical situation; creation of a competitive economic structure within the Euroregion;
improvements in the field of environmental protection and nature protection; complex development of tourism on the territory
of the Carpathian Euroregion; development of health, social and cultural environment; further strengthening external relations
and preparing for the adoption of European Union support.

The scientific novelty lies in identifying the main problems of the current state of crossMborder cooperation and
substantiating the strategic prospects for sustainable spatial development of the Carpathian Euroregion in terms of international
economic relations.

The obtained results of the research are aimed at ensuring the improvement of sustainable spatial development of the
Carpathian Euroregion, taking into account the trends and patterns of modern international relations and globalization
processes.

Ключові слова: стратегія, програма, транскордонна територія, сталий просторовий роз<
виток, міжнародне співробітництво.

Key words: strategy, program, cross<border territory, sustainable spatial development,
international cooperation.

просторового розвитку, а також стратегічних
інструментів займались такі вітчизняні нау&
ковці як: І. Ансофф, В. Гoрбулiн, К. Ендрюс,
Я. Жалілo, І. Літвінова, Ю. Лопатинський, О. Мар&
тюшева, І. Міняйленко, Л. Морозова, С. Немер&
цалова, Ю. Павлюк, М. Плетньов, І. Попова,
М. Сорока, М. Хвесик, Л. Шевчук та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження розвитку

міжнародного співробітництва у стратегічних
перспективах сталого просторового розвитку
Карпатського Єврорегіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження процесів формування та роз&
витку Карпатського Єврорегіону, територія
якого при значних можливостях мала б бути
доволі розвиненою, вказує про суттєві пробле&
ми з якими не вдається впоратися протягом
тривалого періоду. Зокрема, сьогодні терито&
рія Карпатського Єврорегіону характеризуєть&
ся низкою негараздів і навіть частково депре&
сивністю.

Вирішенням проблем Карпат займається
Карпатська конвенція, в яку входять Україна,
Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Угорщи&
на і Чехія. Всі ці країни мають тривалі дво& та
багатосторонні міжнародні економічні зв'язки,
прийнята Карпатська декларація, що закладає
фундаментальні принципи міжнародного парт&
нерства в сфері охорони і стабільного розвит&
ку гірських регіонів у цілому і Карпатського
зокрема. Проте до сьогодні прагнення Украї&
ни сформувати нову модель інтеграції у світо&
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вий господарський простір та намагання забез&
печити сприяння транскордонному співробіт&
ництву між прикордонними регіонами не доз&
воляє радикально змінити ситуацію.

З 1993 р. Карпатський Єврорегіон став пло&
щиною створення першої на пострадянському
просторі міжнародної структури транскордон&
ного співробітництва у складі прикордонних
територій Румунії, Словаччини, Угорщини,
Польщі та України. Його інституційний потен&
ціал як всеосяжної платформи транскордонної
співпраці характеризується вагомими можли&
востями, передусім науково&технічними та ло&
гістичними, що має стати основою для співпраці
в напрямі інноваційного розвитку. Цій меті
відповідає розгортання в прикордонних регіо&
нах діяльності мережі державних, комунальних
та корпоративних регіональних інноваційних
центрів, інвестиційних агентств та агентств ре&
гіонального розвитку, створення транскордон&
ного освітньо&наукового кластеру [1, с. 99].

Упродовж 2008—2017 рр. у Карпатському
Єврорегіоні у рамках Програм транскордонно&
го співробітництва, що фінансується Євро&
пейським Союзом, різними Фондами і посоль&
ствами було реалізовано низку проєктів на за&
гальну суму 8,415 тис. грн. Було проведено на&
вчання майже всіх представників органів місце&
вого самоврядування та виконавчої влади з
питань проєктного менеджменту, надано вели&
ку кількість консультацій представникам
сільських, селищних, міських, районних та об&
ласних рад із питань підготовки проєктів місце&
вого розвитку [2, с. 9].

Економічному та соціальному розвитку
Карпатського Єврорегіону сприяє різноманіт&
на допомога Європейського Союзу. На сьо&
годні можна виділити три етапи розгортання
цієї допомоги.

Перший період припадає на період підго&
товки нинішніх нових членів ЄС до їх членства
у співтоваристві, коли була розроблена масш&
табна програма допомоги PHARE, що зіграла
важливу роль у вирішенні багатьох регіональ&
них проблем у цих країнах. Паралельно з цією
програмою для підтримки транскордонного
співробітництва зі східноєвропейськими краї&
нами почалася реалізація менш значного у
фінансовому відношенні проєкту TACIS й інші
інструменти сприяння.

Другий етап почався після проголошення в
2004 році Європейським Союзом "Європейсь&
кої політики сусідства". Була запропонована
нова форма співпраці — Програми сусідства.
Незабаром після цього було оголошено, що до
кінця 2006 року повинні бути підготовлені знач&

но оновлені форми ТКС — "Нові інструменти
сусідства".

Із затвердженням у травні 2009 року нової
зовнішньополітичної ініціативи ЄС "Східне
партнерство" розпочався третій етап розгор&
тання допомоги ЄС на східному напрямі. Разом
з підтримкою конкретних регіонів Європейсь&
кий Союз через свої структурні фундації всіля&
ко сприяє білатеральному транскордонному
співробітництву. На окремих ділянках нового
східного кордону ЄС ця співпраця досягла ви&
сокого рівня, при якому координуються про&
грами економічного і соціального розвитку
прикордонних територій, синхронізуються
кроки щодо вирішення спільних для партнерів
проблем, формуються спільні проєкти для
отримання фінансової допомоги ЄС.

Для поліпшення координації і підвищення
ефективності ТКС прикордонними регіонами
п'яти держав (Підкарпатського воєводства
Польщі, Кошицького і Пряшівського регіонів
Словаччини, регіону Саболч&Сатмар&Берег
Угорщини, Закарпатської області України, ре&
гіонів Сату&Маре і Байя&Маре Румунії) на кош&
ти програми TACIS Агентством регіонального
розвитку і транскордонного співробітництва
"Закарпаття" за участю партнерів із сусідніх
країн була підготовлена Стратегія розвитку
транскордонного співробітництва в Карпатсь&
кому регіоні "Карпатія 2004—2011" [3]. У цьо&
му проєкті на основі аналізу великого інфор&
маційного масиву, разом з визначенням пріо&
ритетів, пропонувалися стратегічні, середньо&
і короткострокові завдання з їх реалізації.

Загалом фінансова підтримка Європейсь&
ким Союзом транскордонної співпраці на схід&
ному напрямі є важливою і продуктивною.
Водночас її механізми потребують вдоскона&
лення, програми — узгодженості, простота
процедур розгляду і ухвалення рішень з при&
воду підготовлених проєктів. Стабільний роз&
виток Карпатського Єврорегіону, передусім,
вимагає високого рівня впевненості в людських
ресурсах. Необхідні інтенсифікація діяльності
самостійних урядів та орієнтованих на рефля&
цію установ і створення нових організацій.
Існує необхідність зміцнення регіонального
транскордонного співробітництва та посилен&
ня лобістської діяльності. Крім спільного з ЄС
моніторингу, повинні бути розроблені меха&
нізми управління програмами та проєктами
відповідно до вимог ЄС.

Загалом найважливішою метою стратегіч&
ного розвитку Карпатського Єврорегіону є
підвищення рівня та якості життя його жителів,
збереження миру та формування добрих сто&
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сунків між людьми в прикордонній зоні. Цього
можна досягти шляхом стабільного розвитку
економічних основ та збереження культурних
багатств і природних ресурсів, сприяння за&
провадженню та локальної адаптації політики
громадських досягнень і спільної сільськогос&
подарської політики Європейського Союзу.
Відповідно важливим завданням для забезпе&
чення розвитку Карпатського Єврорегіону є
розробка та реалізація стратегічної програми.

Стратегічна програма регіонального і ло&
кального розвитку Карпатського Єврорегіону
підготовлена відповідно до прийнятих в ЄС
методик розвитку. Намічені програми містять
проєктні пропозиції, які підходять для того,
щоб підтримуватися Європейським фондом
регіонального розвитку, Європейським со&
ціальним фондом та особливо Фондом гро&
мадських ініціатив. Тому пропоновані проєкти
можуть бути успішними при поданні заявки до
вищезгаданих фондів ЄС. Спочатку цього мож&
на досягти зі створенням стратегічної програ&
ми, що підтримує змішану стратегію.

У межах стратегічних перспектив сталого
просторового розвитку важливим є перетво&
рення Карпатського Єврорегіону на новий
європейський мегарегіон, який буде активно
просувати себе в Європейському Союзі з нови&
ми цілями та позиціонуванням в розрізі різних
правил ЄС. Передумовою для цього є підготов&
ка та реалізація конкретних заходів. Передба&
чається розвиток міжнародного економічного
та науково&технічного співробітництва транс&
кордонних територій Карпатського (Централь&
но&Східного) регіону за такими пріоритетами
[4]:

— життєздатна, дієва і конкурентоспро&
можна економіка та привабливий інвестицій&
ний простір Карпатського Єврорегіону;

— чисте довкілля та екологічно дружній
Карпатський Єврорегіон;

— добре сполучення та ефективний прикор&
донний режим в Карпатському Єврорегіоні;

— інновації, високі рівні кваліфікації та
освіти в Карпатському Єврорегіоні;

— природна спадщина, місцева культура та
історія;

— розвиток транскордонного співробітниц&
тва, спрямованого на розвиток громад, охоро&
ну здоров'я, підвищення рівня зайнятості та
соціальний розвиток Карпатського Єврорегіо&
ну.

Беззаперечним є факт, що Стратегія стало&
го просторового розвитку Карпатського Євро&
регіону є відкритим документом, яка повинна
реагувати на зміни у середовищі, покращува&

тись відповідно до потреб жителів, реагувати
на законодавчі зміни тощо. Вона базується на
принципі, що процес планування лише виграє
від того, що розглядатиметься як довгостроко&
вий і буде постійно адаптовуватись та оновлю&
ватись відповідно до змін і потреб суспільства
у повсякденному житті.

Стратегія повинна стати документом, який
об'єднає всіх активних діячів у Карпатському
Єврорегіоні та зможе підвищити ефективність
та прогнозованість транскордонного співроб&
ітництва, забезпечить реалізацію сталого про&
сторового розвитку транскордонних територій
шляхом формування ефективних інструментів
для створення системного і тривалого міжна&
родного співробітництва. Вона має бути спря&
мована на посилення ролі Карпатського Євро&
регіону в транскордонному співробітництві,
вироблення нових підходів та інструментів
єврорегіональної співпраці для потреб націо&
нальних, регіональних та місцевих органів вла&
ди, приймаючи до уваги прикордонне розташу&
вання при розробці регіональної політики з
проєктування та планування транскордонного
співробітництва, яке є одним з ключових на&
прямів діяльності в регіональному розвитку
прикордонних територій.

Стратегія повинна використовуватися та&
кож як інструмент впровадження активної
транскордонної політики щодо підвищення
конкурентоспроможності економіки мегаре&
гіону / екології / людських ресурсів. Вона має
активізувати дво& та багатосторонні відносини
між країнами, регіонами, установами і, в перед&
усім, людьми, що живуть на території Кар&
патського Єврорегіону, сприяти реалізації
більш високого рівня добробуту жителів цього
мегарегіону.

Відомо, що стратегія є важливим кроком
для створення ключових умов розвитку, зок&
рема для відновлення Карпатського Євроре&
гіону як ініціативи співпраці. Поєднання екс&
пертів, управлінців, влади і громадськості здат&
не прийняти низку незворотних та ефективних
рішень і діяти згідно завдань, які випливають з
цих рішень.

Європейським Союзом визначено низку
стратегічних завдань транскордонного співро&
бітництва в Карпатському Єврорегіоні: сприян&
ня економічному і соціальному розвитку при&
кордонних територій; спільна робота над вирі&
шенням проблем охорони навколишнього сере&
довища, охорони здоров'я і боротьби з органі&
зованою злочинністю; сприяння розвитку
ефективних і безпечних кордонів, боротьба з
нелегальною міграцією; сприяння людським
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контактам; заохочення підприємництва та інве&
стицій, а також необхідних рівнів кваліфікації
та зайнятості населення.

Для повноцінної реалізації стратегічних
перспектив сталого просторового розвитку
Карпатського Єврорегіону необхідно забезпе&
чити: підтримку євроатлантичної інтеграції
України; гармонійний розвиток людських ре&
сурсів; підвищення доступності, розвиток сис&
теми громадського транспорту на території
Карпатського Єврорегіону і зменшення ізоль&
ованості транспортно&географічної ситуації;
створення конкурентної економічної структу&
ри в рамках єврорегіону; покращення в галузі
охорони навколишнього середовища та охоро&
ни природи; комплексний розвиток туризму на
території Карпатського Єврорегіону; розвиток
охорони здоров'я, соціального та культурного
середовища; подальше зміцнення зовнішніх
зв'язків та підготовка до прийняття підтримки
Європейського Союзу.

Для виконання мети і пріоритетів регіональ&
ного розвитку Карпатського Євророрегіону
завдання повинні бути розділені на окремі про&
грами регіонального розвитку, а потім ці окрес&
лені програми мають бути у деталях розроблені
і запроваджені в дію, оскільки європейський
регіональний розвиток, по суті, відбувається у
формі фінансування програм.

Перша ціль є результатом геостратегічної
ситуації Карпатського Єврорегіону, оскільки
підтримка євроатлантичної інтеграції України
буде найважливішою ціллю єврорегіону в на&
ступні роки. Одна з найважливіших цільових
областей уздовж зовнішнього кордону в рам&
ках Європейського регіонального співробіт&
ництва розташована у Карпатському Євроре&
гіоні.

Друга ціль розвитку наполягає на гармо&
нійному зростанню людських ресурсів. Це
включає посилення спроможності поселень
зберігати населення, покращення якості жит&
тя, гармонізацію початкової і середньої освіти
з вимогами ринку праці та потребами економі&
ки, "гармонізацію" вищої освіти та науково&
дослідної роботи Карпатського Єврорегіону з
економікою регіону.

Третя ціль зосереджується на розвитку си&
стеми громадського транспорту на території
Карпатського Єврорегіону ТКС і зменшенні
ізольованості транспортно&географічної си&
туації. Для досягнення цього неодмінно слід
модернізувати існуючі прикордонні станції та
відкрити нові, розвивати основні транспортні
дороги, будувати автостради та швидкісні до&
роги, розбудовувати залізничну мережу регіо&

ну, створювати регіональні аеропорти, активу&
вати регіональний вплив повітряного транспор&
ту та модернізувати відсталі другорядні до&
рожні мережі по всьому макрорегіону.

Четвертою ціллю розвитку є створення кон&
курентної економічної структури в макроре&
гіоні. Для досягнення цього необхідно просу&
вати і стимулювати структурну перебудову
економіки, ефективніше використовувати при&
родні ресурси, поширювати технологічно&
технічні інновації і розвивати відповідні інфра&
структури, удосконалювати та посилювати ро&
боту підприємств, покращити умови їх роботи,
розширювати харчову промисловість з особли&
вою увагою до землекористування, поліпшити
маркетингову діяльність, розвивати фінансові
і ділові послуги, заохочувати інвестиції і
зміцнювати торговельно&економічні відносини
у рамках Карпатського макрорегіону ТКС.

П'ята ціль розвитку підсумовує найбільш
актуальні завдання з охорони навколишнього
середовища та охорони природи. В рамках цьо&
го особливий наголос повинен робитися на ко&
мунальний розвиток (каналізаційні системи,
переробка відходів) і на підтримку сільськогос&
подарських програм з турботою про довкілля.

Шоста ціль полягає у комплексному роз&
витку туризму на території Карпатського Євро&
регіону, оскільки туризм — це індустрія май&
бутнього і миру, що відіграє зростаючу роль у
розвитку економіки та підвищенні добробуту
населення.

Сьома ціль залучає проєкти з розвитку охо&
рони здоров'я, соціальної та культурної сфер.
Це означає поліпшення стану здоров'я жителів,
модернізацію системи охорони здоров'я, роз&
виток регіональної основної системи соціаль&
них послуг, повторне переплетення суспільної
мережі, розроблення житлової політики, при&
стосованої до змінених умов, і забезпечення
умов для розвитку культурного життя, перебу&
дову мережі закладів загальної освіти, збере&
ження традицій і культурної спадщини, охоро&
ну навколишнього середовища поселень та
підтримку неурядових організацій.

Восьма ціль зосереджується на зміцненні
зовнішніх європейських зв'язків. Єврорегіону
потрібно зміцнювати зв'язки з Європейським
Союзом, Радою Європи і Асоціацією євро&
пейських прикордонних регіонів (АЄПР), щоб
розбудувати двосторонні відносини з іншими
єврорегіонами (єврорегіоном Маас&Рейн, Аль&
пійсько&Адріатичною робочою спільнотою) і
підготуватися до різноманітних фондів Євро&
пейського Союзу, що стануть відкритими після
вступу.
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З огляду на окреслені пріоритети та цілі,
визначені завдання можна зробити наступні
виновки [5; 6].

Стратегічним ресурсом цільової трансфор&
мації відносин в єврорегіональному співробіт&
ництві регіонів є запровадження інноваційних
форм взаємодії державної виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та грома&
дянського суспільства, імплементація техно&
логій державно&приватного партнерства в
єврорегіональному співробітництві регіонів;
ущільнення зв'язків системи єврорегіональної
співпраці. Локалізація зусиль на цих домінан&
тах активізує процеси покращення якості жит&
тя населення, підвищення конкурентоспро&
можності регіонів, подолання регіональних
диспропорцій розвитку та полегшить реаліза&
цію євроінтеграційних прагнень держави.

Існує нагальна необхідність впровадження
економічно орієнтованої моделі функціонуван&
ня Єврорегіонів України, що знайде своє відоб&
раження в оптимізації керівних впливів, здійс&
нюваних системою державного управління еко&
номічним розвитком регіонів у контексті забез&
печення цілеспрямованої загальноекономічної
динаміки у позитивному напрямі; вихід на нову
якість співробітництва в єврорегіонах, орієнто&
вану на реалізацію економічних проєктів та
створення умов залучення приватних коштів до
реалізації єврорегіонального співробітництва.

Перехід на новий рівень управління транс&
кордонними процесами, адаптація його до
стандартів Асоціації з ЄС, ЗВТ та в перспективі
з членством України в Євросоюзі вимагає від
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства фінансів України, Мініс&
терства економічного розвитку та торгівлі Ук&
раїни, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та ЖКХ України, Міністерства
світи та науки України, обласних адміністрацій
та обласних рад: забезпечити галузеву профес&
ійну підготовку працівників органів державної
влади та місцевого самоврядування, задіяних
у процесах транскордонного співробітництва;
розробити дієвий механізм і чіткий порядок дій
щодо державної підтримки фінансування
транскордонних проєктів; спростити механізм
конкурсного відбору транскордонних проєктів
та оптимізувати терміни їх розгляду; удоско&
налити систему отримання запозичень і міжна&
родної допомоги для фінансування транскор&
донних проєктів органами місцевого самовря&
дування; налагодження ефективної співпраці
між Державним фондом регіонального розвит&
ку та структурними фондами ЄС щодо спільно&
го фінансування проєктів регіонального роз&

витку в Україні (у т. ч. за рахунок грантів ЄС);
налагодження дієвої інформаційно&комуніка&
ційної підтримки процесів міжрегіонального
співробітництва на рівні регіонів України та ЄС;
вдосконалення національної системи моніто&
рингу та оцінки реалізованих міжнародних
проєктів, шляхом забезпечення регулярного,
всебічного та доступного для громадськості
висвітлення результатів реалізації цих проєк&
тів; зробити правку змін до нормативних актів
щодо їх узгодження з міжнародними; впрова&
дити інституційне забезпечення транскордон&
ного співробітництва.

Формування нової політики транскордон&
ного та єврорегіонального співробітництва пе&
редбачає реалізацію Кабінетом Міністрів Ук&
раїни, Міністерством економічного розвитку та
торгівлі України, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України низки
заходів щодо синхронної модернізації інстру&
ментів управління регіональним розвитком в
Україні.

Запропонована стратегія Карпатського
Єврорегіону є фундаментальним, ключовим
середньостроковим стратегічним документом,
який визначає можливі засоби виконання ба&
чення розвитку Карпатського Єврорегіону,
ставить за мету підвищити соціальні, еко&
номічні, культурні показники та забезпечення
сталого розвитку мегарегіону [4]. Вона перед&
бачає: створення умов для впровадження по&
зитивного досвіду розвитку інтеграційних про&
цесів; формування міжрегіонального конку&
рентного середовища; створення однорідного
соціально&економічного простору на основі
поглиблення міжнародної кооперації праці;
забезпечення ефективного використання при&
родних ресурсів; узгодження політики регулю&
вання потоків робочої сили; реалізації єдиної
транспортної політики; формування спільної
фінансової та банківської інфраструктури
тощо.

Отже, для ефективної реалізації стратегіч&
них перспектив сталого просторового розвит&
ку Карпатського Єврорегіону необхідно: мак&
симальне залучення до реалізації всіх стейк&
холдерів транскордонного співробітництва че&
рез поширення практики публічно&приватного
партнерства і узгодження основних кроків її
імплементації; забезпечити всебічну підтримку
на національному і міжнародному рівні та
спільне фінансування пріоритетних програм і
проєктів Карпатського Єврорегіону підприєм&
ництвом, громадськістю, владою різних рівнів
і міжнародними донорами; вдосконалити й по&
стійно покращувати координацію політики ста&
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лого просторового розвитку, поширювати
практику популяризації формування спільно&
го транскордонного простору за допомогою
ЗМІ та послідовної PR&політики; забезпечити
розбудову спільних інфраструктурних об'єктів,
інституційної мережі співпраці.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати проведеного нами дослідження
стану та тенденцій розвитку Карпатського
Єврорегіону в умовах процесів глобалізації сві&
тового господарства показали, що сьогодні
пріоритетним напрямом є перетворення його на
новий європейський мегарегіон, який буде
активно просувати себе в Європейському Союзі
з новими цілями. Запроопонована реалізація
конкретних дій і ініціатив співпраці, що перед&
бачає позиціонування Карпатського Євроре&
гіону в розрізі різних правил ЄС, які спрямо&
вують його структурні елементи, як пріоритет&
ний мегарегіон.

Розроблено напрями реалізації міжнарод&
ного економічного та науково&технічного
співробітництва в контексті стратегічних пер&
спектив сталого розвитку транскордонних
територій Карпатського (Центрально&
Східного) регіону, що засновані на таких
пріоритетах: підтримка євроатлантичної
інтеграції України; гармонійний розвиток
людських ресурсів; підвищення доступності,
розвиток системи громадського транспорту
на території Карпатського Єврорегіону і
зменшення ізольованості транспортно&гео&
графічної ситуації; створення конкурентної
економічної структури в рамках єврорегіону;
покращення в галузі охорони навколишньо&
го середовища та охорони природи; комплек&
сний розвиток туризму на території Кар&
патського Єврорегіону; розвиток охорони
здоров'я, соціального та культурного середо&
вища; подальше зміцнення зовнішніх зв'язків
та підготовка до прийняття підтримки Євро&
пейського Союзу.
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