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Інституціональне

забезпечення

збалансованого

природокористування у контексті транскордонного співробітництва. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища». Інститут агроекології і природокористування
Національної академії аграрних наук України, Київ; Львівський національний
аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2020.
У дисертації теоретично узагальнено існуючі напрацювання та
запропоновано

новий

підхід

до

розв’язання

теоретико-методологічної

проблеми у сфері економіки природокористування, яка пов’язана з пошуком
ресурсних джерел та забезпеченням прийнятного рівня інституціонального
забезпечення збалансованого природокористування через відтворення і
збереження ресурсного потенціалу прикордонних регіонів, що полягає у
формуванні новітніх організаційно-економічних умов розвитку прикордонної
та транскордонної співпраці у контексті екологічних проектів і програм.
Транскордонне співробітництво на сьогоднішній день визначається як
один із сучасних ефективних напрямів реалізації регіональної політики
держави. Чіткий механізм транскордонного співробітництва є необхідною
передумовою його дієвості та результативності. До нині невирішеним
залишається питання раціональне природокористування та збереження
навколишнього природного середовища на прикордонних територіях України.
Оскільки прикордонні території, суміжні з Європейським Союзом, в умовах
активізації

транскордонного

співробітництва

під

впливом

екологічної

політики ЄС та фінансової підтримки життєдіяльності суміжних з ним
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територій потребують узгодженої стратегії розвитку. На сьогоднішній день
спостерігається невзаємоузгоджений розвиток кожної із прикордонних
областей, який має несистемний і непослідовний характер, а саме –
незбалансоване використання природних ресурсів, що значно знижує
можливості ефективного використання прикордонної та транскордонної
співпраці. Для досягнення збалансованого еколого-економічного рівня у
контексті транскордонного співробітництва необхідним є впровадження
цілісної

та

ефективної

регіональної

політики

транскордонного

співробітництва, в межах якої мають бути створені відповідні правові,
інституційні, фінансові інструменти та механізми зі спільного вирішення
завдань як місцевого, так і регіонального розвитку.
Згідно із запропонованим у дисертаційному дослідженні підходом
узагальнено деякі позитивні наслідки транскордонного співробітництва щодо
розвитку прикордонних регіонів України, які сприятимуть створенню
позитивних умов для надходження інвестицій, розвитку малого та середнього
підприємництва, розбудові інфраструктури загального користування, оскільки
інституціональне забезпечення включає в себе нормативно-правову базу,
регламентацію механізмів взаємодії між органами влади, а також створення
достатньої кількості дієвих інститутів, які в змозі реалізувати транскордонні
проекти із залучення базових та додаткових інститутів. Ці інститути повинні
здійснювати

ефективну

діяльність

для

суб’єктів

транскордонного

співробітництва щодо організаційних та фінансових можливостей, які
відкриють перед ними участь у міжнародному співробітництві. Система
регіонального управління прикордонними територіями повинна повністю
взяти

на

себе

координацію

розвитку

регіонів

і

гарантувати

конкурентоспроможність не лише елементів внутрішнього забезпечення, а й
зовнішнього,

що

сприятиме

раціональному

використанню

природних
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ресурсів, а також розширенню ринку праці, послуг та інвестицій. На основі
наведеного побудувано системну модель інституціонального забезпечення
транскордонного співробітництва, яка ґрунтується на елементах зовнішнього
та внутрішнього забезпечення, що впливають на інституціонально-структурні
зміни збалансованого природокористування у контексті транскордонного
співробітництва. Натомість ефективні зміни діючих інституціональних норм і
правил

сприятимуть

збалансованому

природокористуванню

завдяки

використання як елементів зовнішнього забезпечення транскордонних
регіонів, так і елементів внутрішнього забезпечення прикордонних регіонів
України.
Запропоновані
інституціоналізму.
збалансованого

науково-методичні
Узагальнимо,

є

природокористування

підходи

до

інституціональним
у

контексті

визначення
забезпеченням

транскордонного

співробітництва і є упорядкованим набором інститутів, які створюють систему
еколого-економічної співпраці та визначають обмеження для суб’єктів
господарювання, котрі діють у межах норм і правил, що є базою для
виробництва.
Розроблено

теоретико-методологічне

обґрунтування

щодо

інституціонального забезпечення збалансованого природокористування, яке
ґрунтується на напрацюваннях вітчизняних і зарубіжних вчених різних шкіл
та напрямів, узагальнення яких дало змогу розробити і науково обґрунтувати
основні теоретичні підходи до формування інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування. Виявлено, що об’єктами реалізації
інституціонального забезпечення транскордонного співробітництва переважно
є процеси адміністративно-територіальних одиниць обласного рівня, а
суб’єктами – центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також
відповідні органи місцевого самоврядування. Окрім того, регіони формують і
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реалізовують власну регіональну екологічну політику інституціонального
забезпечення збалансованого природокористування, проте ця діяльність ще не
поширюється на прикордонні регіони по обидва боки кордону. Серед таких
активних регіонів є передусім прикордонні території, які в умовах глобалізації
не сприяють екстенсивному розвитку природокористування.
Ключові екологічні проблеми прикордонних територій України нині
зумовлені певними особливостями, такими як: повільне впровадження
фінансових механізмів природоохоронної діяльності, а також залучення
коштів до місцевих бюджетів через реалізацію транскордонних екологічних
проектів;

недосконалість

чинного

природоохоронного

законодавства;

відсутність механізму стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності
за реалізації природоохоронних заходів. Доведено, що для створення
передумов для функціонування та реалізації засад інституціонального
управління природоохоронною діяльністю неодмінною умовою є постійний
контроль держави на всіх етапах за дотриманням планів, програм,
законодавчих актів, їх здійсненням у процесі економічної трансформації.
Встановлено, що у сучасній системі інституціонального забезпечення
збалансованого

природокористування

залишаються

неврегульованими

питання розроблення та контролЮ за виконанням нормативно-правових актів
щодо охорони навколишнього природного середовища. Нормативно-правове
регулювання
територіях
здійснення

збалансованого
доцільно

характеризувати

транскордонної

природокористування,

природокористування

а

саме

відповідно

співпраці
–

через

у

на
до

прикордонних

сучасних

сфері

міжнародний,

рівнів

раціонального
державний

та

регіональний рівні.
За допомогою системної моделі інституціонального забезпечення
транскордонного

співробітництва

запропоновано

базисні

і

додаткові
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інститути, які формують інституціональне забезпечення використання та
охорони навколишнього природного середовища і потребують вимагають при
формуванні системи вирішення низки завдань, зокрема: необхідність
формування у теоретичній, методологічній і прикладній площині поняття
«інституціональне

середовище

охорони

навколишнього

природного

середовища», а також «систематизації головних інститутів у сфері охорони та
екобезпечного

використання»;

визначення

інституціональних

факторів

незахищеності охорони навколишнього природного середовища та головних
чинників (еколого-економічних ризиків) зміни їх цільового призначення і
вилучення.
Важливими

чинниками

інституціонального

збалансованого

природокористування

співробітництва

є

виконання

у

державних

забезпечення

та

контексті

транскордонного

програм

транскордонного

співробітництва, а також угод та проектів екологічної спрямованості, які
забезпечують

найбільш

комплексний

плановий

підхід

до

питань

збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу та охорони
довкілля.
Доведено,

що

інституціональне

середовище

транскордонного

співробітництва включає в себе сукупність інститутів, які є неординарними і
належать до різних середовищ, а відтак вважаємо за доцільне сформувати
дуалістичну модель, яка на разі закріплена законодавством України на
місцевому рівні органів влади. З одного боку, це − місцеве самоврядування, з
іншого − органи влади обласного рівня. Нині немає чіткого розмежування
повноважень

інститутів

економічного,

екологічного,

соціального

та

природоохоронного характеру на регіональному рівні, що і гальмує
розв’язання проблем еколого-економічного і соціального розвитку. Як відомо,
інституціональне середовище визначається адміністративною та правовою
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структурою, у межах якої формується центральна влада, а також територіальні
громади, які опікуються функціями з поліпшення еколого-економічного та
соціального стану регіону. За допомогою цієї схеми збільшується взаємодія
між органами влади регіонального і місцевого рівнів.
Дослідження дають змогу констатувати, що порівняно з потенційною
потребою в інвестуванні сфери природокористування наявні інвестиційні
ресурси є незначними за обсягом та використовуються неефективно.
Інвестиції, спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, є
обмеженими відносно накопичених проблем у сфері охорони й відновлення
якості довкілля та природних ресурсів, відтворення національного природного
багатства країни, попередження розмірів економічних збитків, заподіяних
природі, та екологічних втрат для суспільства, впровадження перспективних
напрямів

збалансування

природокористування

транскордонного

потребує

значних

природокористування.
інвестицій

для

Сфера

досягнення

збалансованого стану, подолання екологічної кризи та раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу України. Частка інвестицій на
раціональне використання природних ресурсів та охорону навколишнього
природного

середовища

у

становить

лише

0,2–0,3%

ВВП

країни.

Проаналізовано соціально-економічні та екологічні показники Волинської
області, яка входить до єврорегіону «Буг». Встановлено, що розв’язання
еколого-економічних проблем на прикордонних територіях України можливо
тільки

завдяки

впровадженню

природокористування,

які

інноваційних

сприятимуть

технологій
науково

у

систему

обґрунтованому

використанню природних ресурсів, удосконаленню методів раціонального
використання природних ресурсів та охороні навколишнього природного
середовища. При цьому вони можуть забезпечувати постійне зменшення як
економічних, так і екологічних втрат. Важливим етапом еколого-безпечного і
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збалансованого природокористування на прикордонних територіях є розробка
фінансово-економічного механізму регулювання інвестиційного забезпечення
сфери природокористування. Реалізація цього механізму відбувається на
допомогою розробки і впровадження відповідного інструментарію у систему
природокористування та впливу на природокористувачів у процесі реалізації
стратегій, програм і проектів транскордонного співробітництва.
Обґрунтовано, що взаємозв’язок екологічних проблем транскордонного
співробітництва з економічними та соціальними показниками свідчить про
необхідність рівноцінного врахування кожного чинника при розробці програм
транскордонного співробітництва. Зважаючи на те, що європейський вектор
зовнішньої політики України, зокрема співробітництво

та вступ до

Європейського Союзу (ЄС), є пріоритетним, сьогодні в Україні потрібно
розробити теоретико-методологічну основу й відповідні практичні заходи, які
б забезпечили позитивні зрушення євроінтеграційного вектора розвитку в
Україні. Саме тому особливо важливими й актуальними аспектами в цьому
напрямі є відповідна теоретико-методологічна розробка і належна практична
реалізація

транскордонного

еколого-економічного

співробітництва

Карпатського регіону, яка б відповідала вимогам ЄС. Нині вивчення екологоекономічних чинників у прикордонних регіонах України та сусідніх держав
ЄС набирає особливого значення, оскільки європейський вектор зовнішньої
політики України, зокрема співробітництво та вступ до ЄС, є пріоритетними.
На основі статистичних даних було розраховано ефект декаплінгу як
фактора взаємозв’язку між економічним зростанням і антропогенним
навантаженням на навколишнє природне середовище в єврорегіоні «Буг»,
зокрема у таких регіонах, як: Волинська область (Україна), Брестська область
(Білорусь), Любінське воєводство (Польща) за період 20082017 рр., де
проаналізовано динаміку екологічних та економічних показників. Здійснені
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розрахунки свідчать про посилення негативних впливів економічного
розвитку єврорегоіну «Буг» на його екологічну сферу. В цьому єврорегіоні
протягом досліджених 10 років нарощування темпів зростання економіки було
зумовлено переважно використанням екстенсивних факторів розвитку. Отже,
досягнення ефекту декаплінгу має стати одним із головних пріоритетів
розвитку транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг».
Удосконалення і розробка спільних механізмів та інструментів
транскордонної взаємодії на основі стратегії збалансованого розвитку
допоможе

налагодити

ефективну

співпрацю

транскордонного

та

прикордонного співробітництва. Метою Концепції збалансованого розвитку
транскордонних і прикордонних регіонів є забезпечення еколого-економічної
ефективності

та

функціонування

транскордонного

співробітництва

у

прикордонних регіонах України. Завдання Концепції сприятимуть створенню
належних

умов

можливостей

для

організаційних,

суб’єктів

і

учасників

фінансових,

еколого-економічних

транскордонного

співробітництва;

підвищенню ефективності використання зовнішніх та внутрішніх факторів
розвитку транскордонних і прикордонних регіонів; проведенню постійного
моніторингу еколого-економічної діяльності прикордонних регіонів задля
забезпечення

збалансованості.

запровадити

європейські

Реалізація

стандарти,

цієї

Концепції

удосконалити

дасть

змогу

транскордонне

і

прикордонне співробітництво, а також спрямувати зусилля органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування на виконання цих планів.
Запровадження
прикордонних

Концепції
регіонів

збалансованого

сприятиме

їхньому

розвитку

транскордонних

комплексному

впливу

і
на

управлінські рішення: по-перше, створення дієвих інститутів регулювання
транскордонного співробітництва на базі владних структур та місцевих
органів влади щодо вирішення питання у сфері природокористування; по-
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друге,

удосконалення

нормативно-правової

бази

транскордонного

співробітництва у сфері навколишнього природного середовища; по-третє,
активізація європейської політики сусідства, що дає можливість формувати
відносини з іншими Європейськими країнами. Таким чином, запровадження
цієї Концепції спрямовано на подолання еколого-економічних проблем на
транскордонних територіях. Цього можна досягти завдяки удосконаленню
еколого-економічних механізмів взаємодії з місцевими та регіональними
органами влади, а також раціональному використанню природних ресурсів на
прикордонних

територіях.

інституціонального,

Концепція

визначає

фінансово-інвестиційного

та

основні

вимоги

до

еколого-економічного

механізмів транскордонних і прикордонних регіонів.
Ключові

слова:

природокористування,

інституціональне
транскордонне

забезпечення,

співробітництво,

збалансоване
транскордонний

регіон, охорона навколишнього природного середовища, еколого-економічний
механізм.
SUMMARY
Gadzalo A.Ya. Institutional support for balanced environmental management
in the context of cross-border cooperation. — The manuscript.
Dissertation on competition of a scientific degree doctor of economic sciences
on a specialty 08.00.06 «Economics of Nature Using and Environmental
Protection». Institute of Agroecology and Environmental Management of National
Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv; Lviv National Agrarian
University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2020.
The dissertation theoretically summarizes the existing developments and
proposes a new approach to solving the theoretical and methodological problem in
the field of environmental economics, which is associated with the search for
resource sources and ensuring an acceptable level of institutional support for
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balanced environmental management through the reproduction and conservation of
resource potentials in the border region, which is the formation the newest
organizational and economic conditions.
Nowadays cross-border cooperation is defined as one of the modern effective
directions for the implementation of regional state policy. A clear mechanism for
cross-border cooperation is a necessary prerequisite for its effectiveness and
efficiency. The undecided issue still remains the rational nature use and the
preservation of the natural environment in the border areas of Ukraine. Whereas the
border areas which are adjacent to the European Union, in the context of
intensifying cross-border cooperation under the influence of the EU environmental
policy and financially supporting the activities of its adjacent territories, require a
coherent development strategy. Nowdays, there is an uncoordinated development of
each border regions, which has a non-systematic and inconsistent nature, namely the
unbalanced use of natural resources, which significantly reduces the opportunities
for effective use of border and cross-border cooperation. It is necessary to
implement a coherent and effective regional cross-border cooperation policy in
order to achieve a balanced ecological and economic level in the context of crossborder cooperation, within which appropriate legal, institutional, financial
instruments and mechanisms should be created to jointly address local and regional
development challenges.
According to the approach which has been proposed in the dissertation, some
of the positive effects of cross-border cooperation on the development of the border
regions of Ukraine are generalized, which will help to create positive conditions for
investment, development of small and medium-sized enterprises, development of
public infrastructure, as well as ensuring the mechanism of public administration
between the authorities, and the creation of a sufficient number of effective
institutions that implement cross-border projects involving basic and additional
institutes. Whereas these institutes must carry out effective activities for the subjects
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of cross-border cooperation in terms of the organizational and financial capacities
which open them to participation in international cooperation. The

regional

management system of the border territories must fully take the coordination of the
regions` development and ensure their competitiveness not only elements of internal
security, but also external security, which will lead to the rational use of natural
resources, as well as expansion of the labor market, services, investments. And
based on the above material, a system model of institutional support for crossborder cooperation was built, which is based on elements of external and internal
security that influence the institutional and structural changes of a balanced nature
management in the context of cross-border cooperation. All these assertions is
reflected in effective changes to the existing institutional rules and regulations that
will promote a balanced use of nature through elements of external security in crossborder regions and elements of internal security in border regions of Ukraine.
Scientific and methodological approaches to the definition of institutionalism
have been proposed. We generalize, that institutional support for balanced
environmental management in the context of cross-border cooperation is an orderly
set of institutions that create a system of ecological and economic cooperation and
identify constraints on economic entities operating within the rules and regulations
that form the basis for production.
Theoretical and methodological justification for the institutional support of
balanced nature management has been developed, which is based on the workings
of domestic and foreign scientists of different schools and directions,
generalizations of which allowed to develop and scientifically substantiate the main
theoretical approaches to the formation of the institutional balance. It has been
revealed that mainly the implementation objects of institutional support of crossborder cooperation are the processes of administrative-territorial units of the
regional level, and the subjects of central and local executive bodies, as well as the
relevant bodies of local self-government. In addition, regions formulate and
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implement their own regional environmental policies for institutionalized
sustainable use, but these activities do not yet extend to border regions on both sides
of the border. Among such active regions are, first and foremost, border areas that,
in the context of globalization, do not contribute to the extensive development of
nature management.
The basic environmental problems of Ukrainian border areas are caused by
certain features, such as: slow implementation of financial mechanisms for
environmental protection activities, as well as invoving funds to local budgets
through the implementation of cross-border environmental projects; imperfection of
current environmental legislation; lack of mechanism for stimulating innovation and
investment activity in the implementation of environmental measures. It has proved
that for the creation of preconditions for functioning and implementation of the
institutional management principles of environmental activity is necessary constant
control of the state at all stages in observance of plans, programs, legislative acts,
their implementation in the process of economic transformation is an indispensable
condition.
It has been established that in the modern system of institutional support of
balanced nature management the issues of development and control over the
implementation of regulatory acts on environmental protection remain undecided.
Legal regulation of balanced environmental management in border areas should be
characterized in accordance with current levels of transboundary cooperation in the
field of environmental management, namely through international, national and
regional levels.
Due to the system model of institutional support of cross-border cooperation,
basic and additional institutions

have been proposed, which form institutional

support for the use and protection of the environment and require in the formation of
a system which help to solve a number of problems, in particular: the need to form
in a theoretical, methodological and applied environment the environment, as well
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as the "systematization of the main institutes in the field of protection and ecofriendly use ”; identification of institutional factors of environmental insecurity and
major factors (ecological and economic risks) of change of their purpose and
removal.
Essential factors of institutional support and balanced use of nature in the
context of cross-border cooperation are the implementation of state programs of
cross-border cooperation, as well as the agreement of environmental projects, which
provide the most comprehensive planned approach to the issues of balanced use of
natural resources and environmental protection.
It has been proved that the institutional environment of cross-border
cooperation includes a set of institutions that are extraordinary and belong to
different environments, so we consider it advisable to form a dualistic model, which
is currently enshrined in the Ukrainian legislation at the local level of authorities.
On the one hand, it is local self-government, on the other hand, it is the authorities
of the region level. At present, there is no clear distinction between the powers of
economic, environmental, social and environmental institutions at the regional level,
which hinders the resolution of environmental, economic and social development
problems.. As we known, the institutional environment is determined by the
administrative and legal structure within which central government is formed, as
well as by territorial communities that take care of functions to improve the
environmental, economic and social status of the region. This scheme increases the
interaction between regional and local authorities. This scheme increases the
interaction between regional and local authorities.
Researches show that, compared to the potential investment needs of the
environmental sector, the available investment resources are small in volume and
inefficiently used Investments which are aimed at environmental protection are
limited in relation to the accumulated problems in the field of protection and
restoration of the environment and natural resources, reproduction of the country's
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national natural wealth, prevention of the amount of economic losses which are
caused to nature and environmental losses for the society, introduction of promising
directions of balancing transnational trends. The field of environmental management
requires significant investment for achievement a balanced state, overcome the
environmental crisis and rational use of Ukraine's natural resource potential. The
investment share in the rational use of natural resources and environmental
protection in the country's GDP is only 0.2-0.3% of GDP. The socio-economic and
environmental indicators of the Volyn region, which is part of the Bug region, have
been analyzed. It has been detected that the solution of ecological and economic
problems in the border territories of Ukraine is possible only through the
introduction of innovative technologies in the system of environmental
management, which will promote scientifically sound use of natural resources,
improvement of methods of rational use of natural resources and environmental
protection of the natural environment. Herewith, they can provide a permanent
reduction in both economic and environmental losses. An crucial stage of
environmentally safe and balanced environmental management in the border areas is
the development of a financial and economic mechanism for regulating the
investment support of the environmental sector. This mechanism is implemented
through the development and implementation of appropriate tools in the system of
environmental management and the impact on environmental users in the
implementation of Strategies, programs and projects of cross-border cooperation.
It has been substantiated that the interrelation of environmental problems of
cross-border cooperation with economic and social indicators testifies to the
necessity of equal consideration of each factor in the development of cross-border
cooperation programs. Considering that the European vector of Ukraine's foreign
policy, in particular cooperation and accession to the European Union (EU), is a
priority, today in Ukraine it is necessary to develop a theoretical and methodological
basis and appropriate practical measures to ensure positive developments in the
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European integration vector of development in Ukraine. Accordin to this fact the
relevant theoretical and methodological development and proper practical
implementation of transboundary ecological and economic cooperation of the
Carpathian region, which would meet EU requirements, are particularly important
and relevant in this area. The study of ecological and economic factors in the border
regions of Ukraine and neighboring EU countries is of particular importance, since
the European vector of Ukraine's foreign policy, in particular cooperation and
accession to the EU, is a priority.
On the basis of statistical data, the effect of decapling as a factor of the
relationship between economic growth and anthropogenic load on the environment
in the Euroregion "Bug" has been calculated, in particular in such regions as: Volyn
region (Ukraine), Brest region (Belarus), Lubin Voivodeship (Poland) for the period
2008–2017, where the dynamics of environmental and economic indicators has been
analyzed. The calculations show that the negative effects of the economic
development of the Euroregion "Bug" on its environmental sphere are intensifying.
In this Euroregion, over the past 10 years, the growth rate of the economy has been
driven mainly by the use of extensive development factors. Therefore, the
achievement of the decapling effect should be one of the main priorities for the
development of cross-border cooperation in the Bug region.
Improving and developing common cross-border cooperation mechanisms
and tools is based on a balanced development strategy which will help to establish
effective cross-border and cross-border cooperation. The main purpose of the
Concept of cross-border balanced development and border regions is an ensuring
ecological and economic efficiency and functioning of cross-border cooperation in
the border regions of Ukraine. The objectives of the Concept will facilitate the
creation of appropriate conditions for the organizational, financial, environmental
and economic capabilities of subjects and participants of cross-border cooperation;
increase of efficiency use of external and internal factors of cross-border
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development and border regions; continuous monitoring of the ecological and
economic activities of the border regions to ensure balance. The implementation of
this Concept will enable the introduction of European standards, improve crossborder and border cooperation, as well as direct the efforts of the executive and local
self-government bodies to implement these plans. The introduction of the Balanced
Development Concept of Cross-Border and Border Regions will contribute to their
comprehensive impact on management decisions: first, the establishment of
effective institutions for regulating cross-border cooperation on the basis of
governmental structures and local authorities in addressing environmental issues;
second, improving the regulatory framework of cross-border cooperation in the field
of the environment; third, the revitalization of the European Neighborhood Policy,
which gives the opportunity to form relations with other European countries. Thus,
the implementation of this Concept is aimed at overcoming environmental and
economic problems in transboundary territories. This might be achieved through the
improvement of ecological and economic mechanisms for cooperation with local
and regional authorities, as well as the rational use of natural resources in the border
areas. The concept defines the basic requirements for the institutional, financial,
investment and environmental-economic mechanisms of the cross-border and border
regions.
Keywords: institutional support, balanced nature management, cross-border
cooperation, cross-border region, environmental protection, ecological and
economic mechanism.
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ВСТУП
Актуальність теми. Одним із чинників, що нині в Україні гальмує
розвиток

транскордонного

співробітництва,

є

екологічні

проблеми,

розв’язання яких не регулюється в інституціональному середовищі. На
прикордонних територіях України відсутнім є постійний моніторинг за
станом

довкіллям

та

використанням

природних

ресурсів.

Проекти

транскордонного співробітництва у регіонах України мають економікосоціальну спрямованість, але не враховують екологічної складової, що
зумовлює

недостатній

обсяг

фінансової

підтримки,

розроблення

та

імплементації екологічної політики. Це в свою чергу призводить до
негативних тенденцій у використанні територіальних природних ресурсів і
створюює

гострі

суперечності

між

економічними,

соціальними

та

екологічними домінантами розвитку прикордонних регіонів.
Нерозвиненість інституту відповідальності, диспропорції у системі
взаємозв’язків між офіційними та неофіційними обмеженнями стали
причиною нехтування природокористувачами екологічного імперативу.
Відсутність уповноваженого центрального органу виконавчої влади щодо
комплексного вирішення еколого-економічних питань на прикордонних
територіях, а також чіткого нормативно-правового регулювання цих аспектів
транскордонного співробітництва створює умови, що негативно впливають
на

перспективи

транскордонного

співробітництва

на

прикордонних

територіях України. Тому питання обґрунтування напрямів формування
інституціональних засад, що враховують екологічну складову, мають бути
піднесені до рівня пріоритетів збалансованого природокористування на
прикордонних територіях України і найважливішого напряму екологічної
політики в галузі охорони навколишнього середовища.

30

З огляду на це необхідним є подальше вдосконалення теоретичних
засад та методологічних підходів до управління у сфері охорони і збереження
навколишнього середовища, оскільки збалансований еколого-економічний
розвиток прикордонних регіонів передусім залежить від упровадження
цілісної

та

ефективної

екологічної

політики

транскордонного

співробітництва, в межах якої мають бути створені відповідні правові,
інституційні, фінансові інструменти та механізми розвитку прикордонних
регіонів.
У зв’язку з цим актуальність дослідження підтверджується також
необхідністю удосконалення механізмів державного управління сферою
транскордонного співробітництва з країнами ЄС та розробки науковометодичних і практичних рекомендацій щодо розв’язання організаційноправових, еколого-економічних проблем, що виникають у транскордонних
регіонах,

зокрема

визначеними

Державною

програмою

розвитку

транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, Угодою про асоціацію
між Україною та ЄС, а також програмами Європейського інструменту
політики сусідства на 2016-2020 роки. Важливу роль у цьому процесі відіграє
інституціональне
транскордонне

забезпечення

реалізації

співробітництво»

та

Закону

Державна

України

програма

«Про

розвитку

транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки.
Теоретико-методичні

і

прикладні

аспекти

проблеми

інституціоналізації соціально-економічних відносин досліджено в роботах
зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема: Р. Коуза, Д. Норта, Т. Веблена,
Дж. Коммонса,

У. Гамільтона,

Ф. Ліста,

Г. Шмолера,

Д. Белла,

Дж. Гелбрейта, Дж. Ходжсона, Ж. Єллюля, У. Ростоу, Е. Тоффлера та ін.
Розробленням основних теоретико-методологічних засад інституціонального
забезпечення

збалансованого

природокористування

нині

займаються
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І. Антоненко, В. Голян, О. Дребот, Н. Зіновчук, Л. Грановська, І. Лицур,
Б. Колісник, Є. Мішенін, О. Фурдичко, С. Харічков, М. Шершун та ін.
Вирішенню питань збалансованого природокористування присвячено наукові
розробки

Б. Данилишина, І. Бистрякова, С. Дорогунцова, Л. Мельника.

Удосконалення механізмів розвитку транскордонних регіонів знайшло
відображення

у

працях

В. Кравціва,

Ю. Стадницького,

О. Фурдичка,

В. Мікловди, Х. Притули, Л. Купінець, Л. Черчик, В. Химинця, Г. Черевка та
ін.
Наукові напрацювання цих вчених стали теоретико-методологічною
основою

дисертаційного

обґрунтуванні
збалансованого

проблемних

дослідження

й

аспектів

теорії

природокористування

і

отримали
та

продовження

практики

наукового

в

досягнення

обґрунтування

найефективніших механізмів, удосконалених на основі інституціонального
підходу і які б сприяли посиленню транскордонної співпраці у сфері
транскордонного природокористування.
Існуючі
методологічних
збалансованого

наукові

розробки

завдань

не

щодо

природокористування

охоплюють

усього

інституціонального
у

контексті

комплексу

забезпечення
транскордонного

співробітництва. Нині не розроблено цілісної моделі спільного ефективного
еколого-економічного розвитку прикордонних регіонів. Потребує уточнення
та детального дослідження механізм інституціонального забезпечення у
сфері транскордонного співробітництва з країнами ЄС в умовах посилення
євроінтеграційних процесів та імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом.
Не вирішеними залишаються питання щодо екологобезпечного та
економічно-орієнтованого транскордонного співробітництва прикордонних
регіонів України у сфері природокористування та підвищенні його
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активності на основі інституціональних, організаційних, законодавчоправових та еколого-економічних засадах, які б сприяли посиленню
міжрегіональної інтеграції регіонів країни. Все це і зумовило актуальність
теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження за темою дисертаційної роботи проводилося впродовж
2016-2019 рр. згідно з тематичним планом наукових та науково-дослідних
робіт Інституту агроекології і природокористування НААН відповідно до
програми наукових досліджень «Еколого-економічні засади збалансованого
аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери»,
41.00.03.01.Ф. «Розроблення стратегічної моделі еколого-економічного
управління природними ресурсами в агросфері» за завданнями: «Розробити
наукові основи стратегічної моделі еколого-економічного управління
природними

ресурсами

в

агросфері»

(№ ДР

011U000341),

наукові

дослідження використовувались у Закарпатському регіональному центрі
соціально-економічних

і

гуманітарних

досліджень

НАН

України

за

завданням «Підвищення результативності функціонування трикутника знань
в регіоні» (№ ДР 0117U002949), у межах якої автором було обґрунтовано
основні аспекти транскордонного співробітництва між Україною та країнами
ЄС, його вплив на розвиток прикордонних територій, визначено необхідність
удосконалення механізму інституціонального забезпечення збалансованого
природокористування в контексті транскордонного співробітництва між
Україною та країнами ЄС.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
обґрунтування теоретико-методологічних підходів та науково-практичних
рекомендацій

щодо

інституціонального

забезпечення

збалансованого
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природокористування у контексті транскордонного співробітництва та в
рамках існуючого в Україні і країнах ЄС законодавчо-нормативного поля.
Для досягнення мети в дисертаційній роботі було поставлено і
виконано такі завдання:
 теоретично обґрунтувати сутність інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування та поглибити зміст дефініцій згідно з
тематикою дослідження;
 розробити та науково обґрунтувати концептуальний підхід та
принципи щодо формування системи інституціонального забезпечення
збалансованого
співробітництва

природокористування
як

системи

у

контексті

транскордонного

нормативного-правового,

адаптаційно-

інструментального та оптимізаційно-цільового забезпечення;
 теоретично обґрунтувати методологічні основи інституціонального
забезпечення
транскордонного

збалансованого
співробітництва

природокористування
у

контексті

у

межах

поглиблення

взаємодії

суб’єктів та учасників цього процесу;
 удосконалити
збалансування

теоретико-методичний

природокористування

у

підхід
межах

до

аналізу

рівня

транскордонного

співробітництва;
 здійснити еколого-економічний аналіз сучасного стану та існуючих
проблем

щодо

забезпечення

збалансованого

розвитку

системи

природокористування на транскордонних і прикордонних територіях;
 запропонувати діагностику джерел фінансування ініціатив, заходів та
проектів транскордонного співробітництва у сфері природокористування;
 визначити

наукове

обґрунтування

пріоритетних

напрямів

інституціонального забезпечення збалансованого природокористування у
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межах єврорегіону «Буг» у контексті реалізації положень державних та
міжнародних законодавчо-нормативних актів;
 удосконалити
збалансованості

теоретико-методичний

природокористування

підхід

на основі

до

оцінки

показників

рівня

еколого-

економіко-соціального розвитку;
 теоретично обґрунтувати напрями розробки та етапи реалізації
Концепції збалансованого розвитку

транскордонного і прикордонного

співробітництва на основі еколого-економічного підходу;
 розробити

та

науково

обґрунтувати

стратегічні

імперативи

інституціонального забезпечення збалансованого природокористування у
контексті транскордонного співробітництва;
 теоретично обґрунтувати алгоритм розробки та реалізації Стратегії
еколого-збалансованого розвитку транскордонних регіонів.
Об’єктом дослідження є процес інституціонального забезпечення
збалансованого

природокористування

у

контексті

транскордонного

співробітництва.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних,
науково-методичних і практичних основ інституціонального забезпечення
збалансованого

природокористування

співробітництва

та

реалізації

у

положень

контексті

транскордонного

державних

і

міжнародних

законодавчо-нормативних актів.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного
дослідження

є

загальнотеоретичні

методи

наукового

пізнання,

фундаментальні положення та принципи економіки природокористування,
транскордонного співробітництва, що висвітлені у працях вітчизняних і
зарубіжних вчених з економічних проблем забезпечення збалансованого
природокористування. Для виконання поставлених завдань використовували
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такі методи досліджень: монографічний (при дослідженні засад управління
природокористуванням); системно-структурний (дослідження сутності та
змісту

інституціонального

природокористування);
даних

економіко-статистичний

еколого-економічного

прикордонних

та

забезпечення
аналізу

транскордонних

(обробка

системи

регіонів);

збалансованого
статистичних

природокористування

інституціональний

(для

оцінювання взаємозв’язків та дослідження взаємовпливів між органами
влади регіонального і місцевого рівня); графічно-аналітичний (групування
регіонів

України

за

рівнем

збалансованого

природокористування

прикордонних та транскордонних регіонів); програмно-цільовий (розробка
стратегічних

напрямів

збалансованого

щодо

інституціонального

природокористування

співробітництва);

абстрактно-логічний

у

контексті
(теоретичні

забезпечення
транскордонного
та

методичні

узагальнення і формулювання висновків); математично-статистичні методи
(для обробки інформації на основі кореляційно-регресійних методів щодо
визначення впливу екологічних та економічних чинників на прикордонні
регіони із застосуванням інтегрованого пакета прикладних програм
«STATISTICA 6.0»).
Інформаційно-фактологічну базу досліджень становили науковоаналітичні матеріали міжнародних інституцій, законодавчі й нормативно
правові акти України, матеріали Державної служби статистики України,
Міністерства екології і природних ресурсів України, методичні рекомендації
наукових установ, літературні джерела, інформація з інтернет-ресурсів,
матеріали власних досліджень.
Наукова новизна одержаних результатів обґрунтовується теоретикометодологічними доробками автора при розв’язанні важливої наукової
проблеми в галузі економіки природокористування та збереження і
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відтворення ресурсного потенціалу транскордонних регіонів, які полягають у
розробленні

теоретико-методологічних

засад,

удосконаленні

інституціонального забезпечення збалансованого природокористування на
транскордонних регіонах по обидва боки кордону.
Найвагомішими науковими результатами, що зумовлюють новизну
дослідження, є:
вперше:


обґрунтовано теоретико-методологічні основи збалансування системи

природокористування у контексті транскордонного співробітництва, які
ґрунтуються

на

інституціональному

забезпеченні

та

передбачають

застосування авторського методологічного підходу, в основу якого покладено
концептуальний підхід, що ґрунтується на нормативно-правому регулюванні
та відповідних механізмах і інструментах їх реалізації, а також враховує
систему цілей і дій органів державної влади та місцевого самоврядування на
основі дуалістичної моделі їх взаємовідносин;


науково

обґрунтовано

інституціонального

теоретико-методологічний

забезпечення

збалансованого

підхід

до

природокористування

суміжних прикордонних регіонів, які охоплюють декілька адміністративнотериторіальних одиниць держави, з метою розв’язання спільних екологоекономічних проблем у прикордонних регіонах по обидва боки кордону як
системи

нормативно-правового,

адаптаційно-інструментального

та

оптимізаційно-цільового забезпечення;
 сформовано та науково обґрунтовано з позиції комплексного підходу і
синергетичного ефекту необхідні стратегічні імперативи та передумови
розробки стратегії транскордонного співробітництва між Україною і
сусідніми країнам на умовах спільного виконання Стратегій, програм та угод,
які відповідають стратегічним напрямам еколого-економічного і соціального
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розвитку кожної країни та регіону, окреслюють потреби і майбутні цілі
транскордонної співпраці з метою уникнення ізольованого розвитку лише
однієї із сторін у контексті транскордонного та єврорегіонального
співробітництва;


розроблено

системну

модель

інституціонального

забезпечення

транскордонного співробітництва, яка взаємодіє із елементами внутрішнього
та зовнішнього середовища, зокрема на засадах єдиного нормативноправового

регулювання,

який

буде

слугувати

доктриною

еколого-

збалансованого розвитку та дасть змогу реалізувати на практиці комплексний
підхід до розв’язання еколого-економічних і соціальних транскордонних
проблем та забезпечить охорону довкілля на основі взаємодоповнюючих
вимог, що встановлюються у прикордонних і транскордонних регіонах;


теоретично обґрунтовано та розроблено прогнозну модель обсягів

інвестицій на раціональне використання природно-ресурсного потенціалу у
контексті транскордонного співробітництва, що передбачає їх моделювання
на основі множинної регресії та дає змогу отримувати значення показників
на перспективу розвитку прикордонних регіонів України залежно від
еколого-економічних і соціальних чинників впливу;
удосконалено:


принципи збалансування системи природокористування для

транскордонних регіонів на основі дуалістичної моделі функціонування
прикордонних та транскордонних регіонів, що дасть можливість виявити
організації – інститути, здатні контролювати виконання законодавчонормативних вимог, правил і норм транскордонного співробітництва всіма
суб’єктами регіонів – учасників у сфері природокористування;


механізм фінансування транскордонного співробітництва завдяки

диверсифікації джерел фінансування, удосконаленню нових процедур
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спільного

фінансування

екологічних

проектів

транскордонного

співробітництва з країнами ЄС;


методологічно-інституціональний

підхід,

який

полягає

у

комплексному аналізі результатів транскордонного співробітництва, а також
по

етапному

удосконаленню

реалізації

проекту

концепції

еколого-

збалансованого розвитку транскордонних і прикордонних регіонів, яка дає
змогу запровадити європейські стандарти, удосконалити транскордонне і
прикордонне

співробітництво,

а

також

спрямувати

зусилля

органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на виконання і
контроль екологічних проектів та програм;


систему

декаплінг-фактора

як

діагностики

та

програмно-

цільового забезпечення розвитку транскордонного регіону через включення
специфічного

«чинника

транскордонності»,

який

визначає

еколого-

економічний ефект та ступінь прикордонних регіонів до міжнародної
співпраці, що дає можливість оцінити додатковий потенціал прикордонних
регіонів по

обидва

боки

кордону

і

врахувати

при

удосконаленні

інституціонального забезпечення збалансованого природокористування;
набули подальшого розвитку:
 система дефініцій галузі економіки природокористування через
теоретичне

узагальнення

природокористування
«інституціональне
«інституціональне

у

та

уточнення

контексті

забезпечення
забезпечення

понять

транскордонного
транскордонного

збалансованого

«збалансоване
співробітництва»,
співробітництва»,

природокористування»,

«транскордонне співробітництво», «транскордонні природні ресурси», які на
основі міждисциплінарного підходу формують категоріальний апарат
сучасної

концепції

інституціонального

забезпечення

збалансованого

природокористування у контексті транскордонного співробітництва;
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 методичний підхід до здійснення еколого-економічного аналізу
сучасного стану та існуючих проблем щодо збалансування транскордонного
природокористування, а для побудови лінійної багатофакторної моделі за
трьома

складовими

(економічною,

екологічною

та

соціальною)

і

прогнозування її параметрів використано метод найменших квадратів;
 підходи до розробки системи функціонування органів місцевого
самоврядування завдяки створенню спеціальних підрозділів для координації
виконання спільних завдань, що дає можливість розв’язувати проблеми
еколого-економічного характеру на прикордонних та транскордонних
територіях;
 теоретико-методологічне регулювання державної політики як складової
системи інституціонального забезпечення транскордонного співробітництва,
яка включає етапи проектування (оцінка сучасного стану та прогнозування);
впровадження (підготовка управлінських рішень з боку нормативно-правової
бази, узгодження механізмів взаємодії між органами влади різних рівнів,
фінансово-інвестиційна підтримка, впровадження інституцій для реалізації
транскордонних проектів на прикордонні регіони України), перевірки
суб’єктів щодо встановлення відповідності фактичного стану запланованому
рівню з метою його подальшої корекції, а також відтворення та збереження
природно-ресурсного потенціалу прикордонних регіонів;
 використання

методу

SWOT-аналізу

для

оцінки

рівня

інституціонального забезпечення транскордонного співробітництва у сфері
природокористування, визначено слабкі та сильні сторони, які дають змогу
виявити основні стратегічні напрями розвитку і посилення конкурентних
переваг збалансованого природокористування у контексті транскордонного
співробітництва;
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 методичні підходи до подальшого розвитку партнерських зв’язків між
містами

та

регіонами

України

і

країнами

ЄС

як

дієвої

форми

транскордонного співробітництва у межах єврорегіону «Буг».
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
розроблені

теоретико-методологічні

та

прикладні

положення

щодо

удосконалення системи інституціонального забезпечення збалансованого
транскордонного

природокористування

логічно

доведено

до

рівня

конкретних пропозицій, придатних для впровадження у практичну діяльність
органів державного управління та місцевого самоуправління у контексті
транскордонного співробітництва.
Науково-методологічні та методичні положення і рекомендації автора
щодо інституціонального забезпечення збалансованого природокористування
у контексті транскордонного співробітництва було використано у діяльності:
Міністерства аграрної політики та продовольства України в роботі
Департаменту стратегічного планування та євроінтеграції (довідка № 37-2815/17275 від 15.08.2019 р.); Міністерства інфраструктури України (довідка
№ 9088/10/10-19 від 09.08.2019 р.); Міністерства природних ресурсів (довідка
№ 5/4-10/8580-19 від 05.08.2019 р.). Низку рекомендацій автора, зокрема одні
із них SWOT-матриця аналізу, де визначено сильні та слабкі сторони
розвитку інституціонального забезпечення транскордонного співробітництва
у сфері природокористування, прийнято до впровадження Закарпатським
регіональним центром соціально-економічних і гуманітарних досліджень
НАН України (довідка № 34 від 18.06.2019 р.); Департаментом економіки та
європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації було
використано та реалізовано результати дослідження у Регіональній програмі
розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва на 2018–2020
роки, а також при формуванні змін до Програми поводження з твердими

41

побутовими відходами у Волинській області на 2018–2021 рр. (довідка
№ 670/01-19/2-19 від 04.11.2019 р.); результати дослідження автора щодо
формування складових інституціонального механізму управління у сфері
природокористування, а також пропозиції щодо реалізації напрямів
розширення міждержавного співробітництва у природоохоронній сфері
транскордонних регіонів суміжних з Україною держав, дотримання вимог
законодавчо нормативних актів щодо охорони навколишнього природного
середовища використано Департаментом міжнародної технічної допомоги та
міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації
(довідка № 11/07-1258 від 07.11.2019 р.).
Основні теоретичні та методичні положення і висновки дисертаційного
дослідження використовують у навчальному процесі: Державний вищий
навчальний заклад «Ужгородський національний університет» при розробці
навчально-методичних матеріалів до спеціальних та нормативних курсів:
«Міжнародні

економічні

відносини»,

«Регіональна

економіка

ЄС»,

«Економіка регіонів та зовнішньоекономічні зв’язки України», «Інвестиційна
політика», «Управління проектами», «Методи аналізу та прийняття рішень в
економіці»

(довідка

№

2393/01-19

від

24.06.2019 р.);

Львівський

національний аграрний університет за спеціальністю міжнародна економіка
при розробці робочих програм, методичних матеріалів, а також при
проведенні лекційних та семінарських занять з дисциплін міжнародна
торгівля та європейська інтеграція, міжнародні системи та глобальний
розвиток, управління міжнародними проектами (довідка № 01-27-02-1373 від
07.10.2019 р.).
Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні
рекомендації, висновки та пропозиції, отримані за результатами проведених
досліджень,

розроблено

здобувачем

самостійно.

Наукові

результати
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дисертаційного дослідження є внеском у розвиток науки у сфері економіки
природокористування та охорони навколишнього природного середовища. З
наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті
положення, які є результатом особистих досліджень.
Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення
дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях різного рівня,
серед яких: «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин
природи

і

суспільства»

(Тернопіль,

2016),

«Екологічна

безпека

та

збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ,
2016), «Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика»
(Львів, 2016), «Проблеми збалансованого природокористування в агросфері»
(Київ, 2016), «Economic development strategy in terms of European integration»
(Литва, 2016), «Національний бізнес у вимірі стратегічного партнерства з
Європейським Союзом» (Київ, 2016), «Реформування економічної системи
країни

в

контексті

міжнародного

співробітництва»

(Одеса,

2016),

«Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації»
(Київ, 2017), «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в
агропромисловому комплексі» (Київ, 2017), «Менеджмент, фінанси та
підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток»
(Львів, 2018), «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в
агропромисловому комплексі» (Київ, 2018).
Публікація

результатів

дослідження.

Основні

положення

дисертаційної роботи опубліковано у 39 наукових працях, у тому числі: 1
одноосібній монографії, 1 колективній монографії, 24 статтях у наукових
фахових виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз, 11
тезах наукових доповідей та 2 методичних рекомендаціях.
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний
обсяг роботи становить 436 сторінок, з яких основного тексту – 351 сторінка.
Робота містить 41 таблицю, 63 рисунки, 6 додатків, а також список
використаних літературних джерел налічує 275 одиниць на 32 сторінках.
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РОЗДІЛ 1.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ

АСПЕКТИ

ТРАНСКОРДОННОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
1.1. Наукова

сутність

інституціонального

забезпечення,

природокористування та транскордонного співробітництва
Незважаючи на наявність досліджень із зазначеної тематики, проблеми
інституціонального забезпечення збалансованого природокористування та
транскордонного співробітництва визначається як один із сучасних
ефективних напрямів реалізації регіональної політики держави. Чіткий
механізм є необхідною передумовою його дієвості та результативності. Але
до цього часу невирішеною проблемою залишається питання збереження
навколишнього природного середовища і ефективного природокористування
при

формуванні

інституціонального

механізму.

Добре

налагоджене

транскордонне співробітництво здатне сприяти розв’язанню багатьох
наявних

проблем

розвитку

природокористування,

як

регіонів

обмеженість

і,

зокрема,

природних

таких
ресурсів

проблем
та

їх

нераціональне використання. Таке співробітництво дозволяє подолати
проблеми, пов’язані з відмінностями в механізмах та збереженні охорони
навколишнього природного середовища, неконтрольованим використанням
обмежених природних ресурсів, розбіжностями в стратегіях розвитку,
екологічному праві країн. Із моменту підписання Угоди про асоціацію з ЄС
та процесами активізації єврорегіонального співробітництва, перед Україною
відкрилися нові перспективи в різних сферах суспільних відносин,
уключаючи й сферу охорони навколишнього природного середовища. Їх
досягнення вимагає переосмислення сутності, форм і методів управління
природними ресурсами, що розміщені вздовж міжнародного кордону або
перетинають його.
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Вирішення

регіональних

транскордонних

проблем

в

контексті

природокористування не можна досягти фрагментарними кроками. Мета
збалансованого

природокористування

у

сфері

транскордонного

співробітництва полягає у створенні сприятливих умов для ефективної та
взаємовигідної

співпраці

суб’єктів

та

учасників

транскордонного

співробітництва, підвищенні соціально-економічного розвитку регіонів
України та рівня життя населення. Вона може бути досягнута лише за умов
впровадження цілісної та ефективної екологічної політики транскордонного
співробітництва, в межах якої мають бути створені відповідні правові,
інституційні, фінансові інструменти та механізми її реалізації. Саме тому
проблеми

ефективного

еколого-економічного

розвитку

прикордонних

регіонів і необхідність поглиблення теоретичних і науково-методичних
положень формування еколого-економічного механізму транскордонного
співробітництва.
Становлення транскордонних регіонів, в основу якого покладено
збалансоване

природокористування,

інституціонального

середовища,

потребує

заснованого

на

формування
формальних

та

неформальних інститутах, а також взаємодії і забезпечення ефективного
використання природних ресурсів на прикордонних і транскордонних
територіях. Оскільки у пріоритетних напрямах переважали економічні
інтереси, екологічні напрями займали друге місце на прикордонних і
транскордонних

територіях.

Загострення

екологічної

ситуації

на

транскордонних територіях з обох боків кордону призвело до відсутності
субінститутів для навколишнього природного середовища, яке потребує
впорядкування параметрів взаємодії транскордонних регіонів з обох боків
кордону

як

інституціоналізації

та

формування

теоретичних

основ

регулювання самого процесу інституціоналізації. Мета інститутів – сприяти
встановленню

певних

обмежень,

які

забезпечуватимуть

економічні,
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екологічні та соціальні взаємозв’язки, а також виступатимуть основним
важелем будь-якої системи, оскільки є важливою складовою дослідження
інституцій та процесів їх збереження. Варто зауважити, що інституціональна
теорія стосується декількох наукових напрямів, зокрема: соціального,
економічного, юридичного, теоретико-методологічного, державотворчого та
ін., а відтак зміст понять, залежно від їх функціонального призначення,
значно

відрізняється.

Зокрема,

при

дослідженні

інституціонального

забезпечення природокористування вважаємо за доцільне виділити інститут
як вид організації суспільної свідомості і суспільної діяльності з втіленням
певних норм: інститут права, інститут власності, інститут використання
природних ресурсів та ін.; а інституцію – як структурну одиницю в
суспільстві, призначену для забезпечення реалізації певних норм.
Вперше Т. Веблен дав таке визначення: «Інститути – це, по суті,
поширений спосіб мислення, який стосується окремих відносин поміж
суспільством і особистістю, а також різних соціальних груп». [21, с. 201–
202]. Д . Норт розподіляє інститути на формальні обмеження (конституції та
закони); неформальні обмеження (добровільно прийняті кодекси поведінки);
фактори примусу, які структурують їхню взаємодію [158]. Формальні
інститути створює і підтримує держава, а неформальні інститути мають
еволюційний, тривалий характер у суспільстві.
У. Гамільтон трактує, що «інститут» − це словесний символ для кращого
позначення групи суспільних звичаїв [21, c. 6], а О.В. Іншаков вважає, що
«інститут» − це типові комплекси інституцій, що виступають як
функціональні генотипи організацій, еволюційно сформовані моделями їх
функціональної структури [106, c.72]. На думку Г. Шмоллер [233, c. 8], – це
набір формальних та неформальних правил, включаючи пристрої, які
забезпечують їх дотримання. О.О. Брєндєлєва трактує поняття як систему
формальних правил і неформальних норм, що визначають взаємовідносини
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між членами суспільства [20, c. 26]. Як зазначає В.М. Широнін
інфраструктура взаємодії формує варіанти індивідуальної поведінки людини
відносно тієї чи іншої галузі [241, c. 44]. В.В. Дементьєв вважає, що
суспільний механізм являє собою певну сукупність дій одних людей
спрямованих на поведінку інших [78, c. 27]. Н.І. Литвиненко [133, с. 38]
зазначає, що це впорядкованість норм, правил та звичаїв і зв’язків у вигляді
певних відносин та соціальних дій, яка визначає інтегровані якості
зовнішнього середовища.
О.І. Дребот [83, c. 12–13] зауважує, що інститути здатні підтримувати
угоди, домовленості в просторі і часі, забезпечувати їх виконання, які є
запорукою ефективності їхнього функціонування. А. Олейник вважає, що
існують

три

аспекти

запозичення

інститутів:

інститути

є

прямим

відтворенням зразків, що існували в історії країни, але зникли в процесі
історичного розвитку суспільства; інститути формують відповідно до певної
ідеальної теоретичної моделі; формальні інститути можна створювати за
зразком інших країн [160, c. 202–203].
З наведених вище визначень, на нашу думку, варто зазначити, що
«інститут» становить низку аспектів таких як: норм, правил поведінки,
звичаїв, що функціонують у суспільстві. Перші об’єднують, закріплені у
відповідних нормативних документах, правила, ціннісні орієнтації, способи
діяльності та ін. До других загальноприйнято відносити господарські,
управлінські та громадські структури (установи, підприємства, організації).
Якщо інститути, зафіксовані в законодавчих і нормативно-правових актах, є
обов’язковими для виконання всіма суб’єктами економічних відносин, то їх
вважають формальними. Якщо ж формування інститутів відбувалося
упродовж тривалого часу за історичними, географічними та ментальними
ознаками, їх прийнято називати неформальними. Найважливішу функцію
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виконують базисні інститути, які у просторі та часі визначають право
володіння та розпорядження, у нашому випадку − це збалансоване
природокористування.
Надзвичайно

важливим

є

функціонування

інститутів,

оскільки

результативна співпраця розвитку суспільства сприятиме економічному
підвищенню, а відтак поліпшенню якості життя громадян кожного
транскордонного регіону. Цікавим є те, що, якщо існують правила, то мають
існувати вхідні та вихідні передумови використання норм і правил, де
потрібен механізм, який би проводив контроль та їх виконанням у певних
регіонах.
Введення категорії «інституція» в економічний науковий ужиток було
розпочато піонерами традиційного інституціоналізму. Слід звернути увагу на
те, що Т. Веблен і У. Гамільтон, Дж. Коммонс [268; 256; 249] та інші у своїх
працях вживали єдиний економічний термін – «institutіons». Веблен
досліджував економічні аспекти інституцій (An economic study of Institutions),
Коммонс − інституційну економіку (Institutional economics, 1931 р.). Саме цей
термін

став

послідовників.

загальновизнаним
Можна

серед

прослідкувати

їх

численних

тенденцію

наступників

його

та

застосування

представниками всіх подальших течій інституціоналізму − як традиційного,
так і нового.
Англійський вчений Е. Остром [264] визначає інституції «як набори
працюючих правил для визнання того, хто має приймати рішення в певних
сферах, яких загальних правил слід дотримуватись, яким процедурам
необхідно слідувати, яку інформацію слід чи не слід поширювати, які
остаточні наслідки матимуть для індивіда ті чи інші їх дії».
Натомість у цьому напрямі досліджень, спочатку в радянських, а
згодом і у російських та українських науково-публічних джерелах,
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сформувалася проблема двоякого розуміння фахових термінів через
лінгвістичне та змістовно-смислове перефразування.
Е. Фуруботн

та

Р. Ріхтер

під

«інституціями»

розуміють

набір

формальних і неформальних правил, а також спонукальних заходів щодо їх
дотримання [233]. Схожої думки і В. Каспер, який у своїй монографії
«Інституційна економіка: соціальний порядок та суспільна політика» вказує,
що «інституції – правила людської взаємодії, які по можливості обмежують
опортуністичну та безладну індивідуальну поведінку, таким чином роблячи її
більш передбачуваною і тим самим полегшуючи поділ праці та створення
багатства» [258].
Переходячи від історично усталених розумінь до сучасної термінології,
спостерігаємо неформальну уніфікацію понять «інститут» та «інституція».
Зокрема, М.Й. Малік і О.Г. Шпикуляк визначають «інститут» як економічне
поняття, яке можна аналізувати емпірично, а інституцію розглядають як
філософсько-соціологічну категорію, яка в окремих випадках мінлива і
змінюється зі зміною інститутів та інституціонального забезпечення. Окрім
того, економічними інституціями й інститутами вважають сформовані
правила, норми, традиції – інституції; утворення таких як власність,
економічна ментальність, а також організаційно-правові структури, установи,
організації – інститути, що консолідують і спрямовують взаємодії індивідів в
економіці [243].
Погоджуємося з думкою О.І. Дребот [83], що формальні інститути
створюють та підтримують свідомо, передусім держава. Неформальні
інститути є результатом взаємодії індивідів, які переслідують особисті
інтереси певних регіонів. Але, якщо звернути увагу на визначення Д. Норта,
то можна зауважити, що формальні і неформальні інституціональні
обмеження спрямовано до певних організацій, установ, які взаємодіють у
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суспільстві та виникають на основі важелів, закладених в інституціональній
системі.
Як зазначає Л.М. Грановська одним із важливих інститутів, який регулює
діяльність підприємств та створює відповідне середовище для інноваційного
розвитку різних підприємств є інститут влади. Інститут влади є базовим
інститутом і включає всю систему владних відносин: політичну владу, яка
формується на відносинах власника засобів виробництва і підлеглих;
економічну владу як підпорядкування учасників виробничого процесу
інтересам власника засобів виробництва; духовну владу, яка спрямовує
творчі інтереси суспільства на реалізацію суспільно значущих цінностей. [65,
с. 17]
Зазначені вище категорії поняття слід розуміти як систему заходів та дій
щодо розробки і впровадження загальних правил гри організацій суспільних
відносин та удосконалення системи міжінституціональної взаємодії з метою
ефективної реалізації пріоритетних цілей та завдань. Інституціональне
забезпечення транскордонних регіонів передусім визначають положеннями
угод та програм як нових інструментів розширення інституціональних
можливостей прикордонних територій, які передбачають дедалі більшу
передачу компетенції від міжнародних до національних, а також до
регіональних рівнів інституту. Оскільки дотримання реалізації угод та
програм забезпечує загальноєвропейська інституційна структура, то вона і
несе відповідальність за задоволення інтересів учасників усіх прикордонних
регіонів завдяки розробці та фінансово-інвестиційній підтримці спільної
регіональної

підтримки.

Безперечно,

процеси

транскордонного

співробітництва розвиваються в усіх сферах суспільно-господарської
взаємодії підсилюючи один одного, але все ж таке без перебільшення. Адже
сукупність формалізованих правил гри, вироблених на спільній основі і
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чинних на транскордонних територіях, являє собою так званий процес
доробок, який охоплює нормативно правові акти, напрями щодо екологічної
безпеки на прикордонних територіях з обох боків кордону. Розвиток
економіки,

в

основу

природокористування,

якої

покладено

потребує

забезпечення

формування

на

збалансованого

сучасному

етапі

інституціонального забезпечення, що ґрунтуватиметься на раціональному
поєднанні формальних та неформальних інститутів і забезпечуватиметься
залученням природних ресурсів у господарський обіг щодо їх використання.
На думку О.С. Лєсної [131], інституціональне забезпечення – це
сукупність та взаємодія існуючих у країні формальних і неформальних
принципів, правил, норм і процедур економічної діяльності, санкціонованих
законом або звичаєм, а також організацій та установ, політичних й
адміністративних структур, що контролюють дотримання економічними
суб'єктами законодавчих норм в інтересах усієї суспільної системи.
Ю. Росецька [201, c. 7] визначає інституціональне забезпечення як
напрям розвитку економічних систем, а також орієнтири, на основі яких
відбуваються формування та відбір найбільш ефективних і соціальних
інститутів. Містить у собі не лише комплекс інститутів, а й систему
організацій.
Як вважає А.А. Ткач [237, c. 287], інституціональне забезпечення – це
сукупність основоположних соціальних, політичних, юридичних правил, які
визначають

межі

людської

поведінки.

Інституціональною

основою

транскордонного співробітництва є системи норм, обмежень і правил, які
становлять інституціонально-правові організації. Важливими якостями
функціонування
співробітництва є:

інституціонального

забезпечення

транскордонного
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 якість державних органів влади та інститутів усіх рівнів;
 якість

законодавчо-нормативної

бази

транскордонного

співробітництва у сфері природокористування;
 захищеність прав власності;
 діяльність органів влади всіх рівнів. Завдання інституціонального
забезпечення транскордонного співробітництва – це проведення
змін та дотримання правил і норм суб’єктів господарювання.
Ефективний
відповідного

розвиток

транскордонного

інституціонального

співробітництва

забезпечення.

За

основу

потребує
наукового

дослідження взято теорію інституціоналізму, яка сформувалася на базі так
званої історичної школи, адже представники останньої течії вважали, що
досягнення «капіталістичної ери», в сучасній термінології, являють собою
економічні та екологічні інститути, які визнають умови функціонування
економічних і екологічних систем. Адже сучасна економічна дійсність є
такою, що розвиток збалансованого природокористування відбувається
поряд

із

глобальними

процесам,

які

сприяють

інституціональному

забезпеченню.
Фундатори та апологети доктрини інституціоналізму зробили вагомий
внесок

у

розвиток

сучасної

економіки.

Вони

заклали

підвалини

міждисциплінарних досліджень, пов’язаних із виявленням закономірностей
функціонування та зближенням різних еколого-економічних і соціальних
систем. Їхні праці збагатили такі наукові школи, як неоінституціоналізм,
еволюційний

інституціоналізм,

новий

французький

інституціоналізм

(табл. 1.1). Наведені значення є основою для розробок інституціонального
забезпечення розвитку транскордонного співробітництва.
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Таблиця 1.1 Значення шкіл інституціоналізму
Школи
інституціоналізму
1

Представники

Значення інституціоналізму

2

3

Неоінституціоналізм

Р. Коуз,
Д. Норт,
Е. Фуруботн,
Р. Ріхтер

Основними
аспектами
є
обмежена
раціональність,
функціонування
цінового
механізму ринкової економіки,
які пов’язані з трансакційними
витратами

Еволюційний
інституціоналізм

Дж. Ходжсон,
Е. Шоттер
С. Уінтер

Розглядають
інститути
як
рівновагу, що розв’язує певні
проблеми,
які
носять
повторювальний характер

Л. Болтянскі,
Л. Тевенко,
О. Фаворо

Класики виділяють цю школу
як
окремий
елемент
дослідження
«інституціональних підсистем»,
що вирізняються важливими
подіями між людьми – «угод» –
та особливими вимогами до дій
людей – «норм поведінки»

Новий французький
інституціоналізм

Джерело: складено автором на основі [4; 105; 200].

Сутність формалізованих «правил гри», вироблених на спільній основі і
чинних на території ЄС, являє собою так званий доробок співтовариства,
який постійно змінюється й узагальнюється. Він охоплює закони, акти та
заходи, прийняті в рамках європейських і міжнародних угод, декларації та
резолюції Союзу (табл. 1.2).
Принципами основних положень школи інституціоналізму є:


особливості оптимізму, тобто еколого-економічні відносини між

суб’єктами, які будуються на основі різноманітних набутих правил і норм
поведінки;
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Таблиця 1.2 Інституціональні теорії європейської інтеграції
Теорії
1

Представники
2

Федералістська

Р. КуденгофеКалергі,
А. Спінеллі

Функціональна

Ж. Монс,
Р. Шуман,
Д. Мітрані,
П. Райні

Неофункціональна

Е. Хаас,
Ф. Шміттер,
Б. Баласса

Управлінська

Х. Воллос,
К. Вебб,
С. Булмер

Трансакційна

К. Дойч,
Дж. Марч

Міжурядова

С. Хоффман,
А. Моравчік

Взаємозалежності

Р. Кеохейн,
Ж. Най

Інституціональні чинники інтеграції
3
Створення федеральної влади та
конституції, здатних забезпечити
ефективну взаємодію європейських держав
у системі Європейської спільноти
Створення національних організацій,
здатних керувати економікою
європейських країн у визначених
функціональних сферах за принципом
солідарності та за допомогою «ефекту
переливання»
Створення національних інститутів та
мережі міжінституціональних відносин між
наднаціональними і національними
інститутами для досягнення спільних
інтересів, обміну знаннями, а також
компромісу між внутрішньою і
зовнішньою політикою європейських країн
Взаємовідносини між національним
та європейським рівнями управління
Створення спільних інститутів, а також
організація «мереж взаємовідносин»,
здатних забезпечити «відчуття спільності»
(ідентичності) у громадян європейських
країн, сформувати передбачувані
поведінкові практики
Організація міжурядового співробітництва
на європейському континенті, що відіграє
основоположну роль у євроінтеграційних
процесах
Розвиток євроінтеграційних процесів
передусім залежить від результативності
переговорного процесу, яка визначається
відносинами взаємозалежності, що існують
між суб’єктами транскордонного
співробітництва

Джерело: сформовано автором на основі. [214, 226, 250, с. 32; 255, с. 26; 257, с. 895; 262,
с. 37–54; 263, с. 127; 266, с. 95–128].
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недосконалість методологічного індивідуалізму, яке доволі часто


зміни

в

еколого-економічній

діяльності

суб’єктів

господарювання

визначають станом економіки в цілому, а не навпаки. Зокрема, їх цілі та
преференції формуються у транскордонних і прикордонних регіонах;


приведення основної задачі економічної науки до вивчення та

аналізу функціонування господарства, а не до прогнозування його розвитку.
Результати викладених наукових положень інституціональної теорії,
наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, що держава
несе відповідальність за створення відповідних умов для удосконалення
розвитку певних регіонів. Але одним із важливих етапів є створення
відповідного

інституціонального

забезпечення

щодо

раціонального

природокористування.
Деякі автори розглядають природокористування як соціальний,
соціально-економічний, еколого-економічний процеси, інші – як нормативногосподарський

показник.

А

відтак

чітке

формулювання

поняття

«природокористування», визначення його сутності полегшить роботу
науковців та працівників у відповідній галузі, що певною мірою створить
протекціоністську позицію щодо питань використання природних ресурсів та
охорони навколишнього середовища.
Ю.Н. Куражковський [127] вважає, що природокористування – це
регулювання всіх типів використання природних ресурсів для господарства
та

охорони

здоров’я.

На

думку

М.Ф.

Реймерс

[199,

c.

68],

природокористування – це сукупність усіх форм експлуатації природноресурсного потенціалу й заходів щодо його збереження, видобуток і
переробка природних мінеральних та біологічних ресурсів, їх відновлення,
охорона природних умов життя, природних систем тощо. Як зазначає О.І.
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Фурдичко, поняття «природокористування» – це сфера виробничої та
наукової діяльності, спрямована на комплексне вивчення, використання,
відновлення

та

покращення

охорони

навколишнього

природного

середовища[231]. На думку М.Д. Балджи [11, c. 87], природокористування
визначають як характер зв’язків системи відносин господарства й населення з
природою, котрі пронизують усю життєдіяльність людини.
Вчені розглядають природокористування як використання корисних
властивостей навколишнього природного середовища, природних об’єктів
для задоволення різноманітних потреб людини [15, c. 219; 87, c. 114; 62, c.
93–94; 63, c. 110; 123, c. 257; 171, c. 213; 179, c. 121]. О.К. Голінченко
зауважує, що природокористування зумовлене діяльністю громадян та
юридичних осіб з використанням об’єктів природи (атмосферного повітря,
землі та інших природних об’єктів) [67, с. 275]. Т.П. Галушкіна визначає
комплексне природокористування як використання у певних межах
природних об’єктів, що забезпечує «раціональне використання кожного
природного ресурсу та охорону навколишнього природного середовища на
конкретній території» [91].
На нашу думку, залишається невирішеним питання наукового
узагальнення

проблеми

та

розробки

теоретичної

бази

і

науково

обґрунтованих практичних рекомендацій щодо концептуального підходу до
збалансованого природокористування. Суспільству необхідно накопичувати
можливості соціального потенціалу, які б створювали умови впливу на
економічну складову збалансованого розвитку щодо спрямування здобутків
економічного

зростання

природокористування.

на

ресурсне

забезпечення

збалансованого
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Розгляд

змісту

поняття

«природокористування»

дасть

змогу

виокремити систему заходів, спрямованих на використання й відтворення
природних ресурсів та відновлення охорони навколишнього природного
середовища, а також ряд характеристик, що охоплюють організаційноекономічні форми, економічні важелі, нормативно-правові акти, які будуть
сприяти подоланню еколого-економічних проблем на основі забезпечення
природного балансу на певній території. Таким чином, процес розуміння
поняття «природокористування» історично протікав у всіх аспектах
діяльності людини: соціальному, екологічному, економічному та правовому.
Тим не менше, його значення на кожному важелі поступово збільшується і
набуває все більшого значення. Відповідно можна сформулювати сутність
природокористування, що полягає у практичних заходах щодо користування
природними об’єктами та рекомендаціями щодо технологій використання
природних ресурсів, моніторингу їхнього стану і пошуку шляхів оптимізації
еколого-економічних показників діяльності суб’єктів, які його здійснюють.
Його класифікують за характером використання природних ресурсів,
об’єктом дослідження, видами природних ресурсів, формами використання
природних ресурсів, способом використання та з точки зору економіки
природокористування.
Отже,

питання

транскордонному

природокористування

співробітництві.

Тому

відіграє

важливу

чималу

увагу

роль

у

приділяють

особливостям термінологічного змісту, адже мова йде про раціональне
використання природних ресурсів, охорону навколишнього середовища,
попередження надзвичайних ситуацій збалансованого розвитку. З такою
метою у програмах транскордонного співробітництва виділяють окремі
пріоритети відповідно до їх подальшого фінансування, моніторингу та

58

контролю. При дослідженні цієї проблеми виникло питання щодо розуміння
поняття «транскордонне співробітництво», оскільки у різних науковопубліцистичних та нормативно-правових документах можна зустріти і такі
його інтерпретації: «міжрегіональне співробітництво», «міжтериторіальне
співробітництво» тощо. Транскордонне співробітництво чітко означає
співпрацю суміжних територій сусідніх держав, тобто визначальним є
наявність кордону між співпрацюючими регіонами. Окрім того, існує
проблема з розрізненням понять «прикордонне» та «транскордонне». Це
пов’язано з тим, що упродовж тривалого періоду в Україні вживалося
«прикордонне» співробітництво, і лише за останні 10 років його значення
замінив термін «транскордонне».
Закон України (від 24 червня 2004 р. № 1861IV) «Про транскордонне
співробітництво» [193] визначає такий тип співпраці як «спільні дії,
спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних,
науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між
територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими
органами виконавчої влади України та територіальними громадами,
відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної
їх національним законодавством».
Суб'єктами транскордонного співробітництва є територіальні громади,
їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади України, що
взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади
інших

держав

у

межах

своєї

компетенції,

встановленої

чинним

законодавством та угодами про транскордонне співробітництво. У свою
чергу, учасники транскордонного співробітництва – це юридичні та фізичні
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особи, громадські організації, що беруть участь у транскордонному
співробітництві.
Транскордонне співробітництво може здійснюватися:
 у межах створеного єврорегіону;
 через укладання угод про транскордонне співробітництво в
окремих сферах;
 завдяки встановленню та розвитку взаємовигідних контактів між
суб'єктами транскордонного співробітництва.
Транскордонне співробітництво – це процес «створення зв’язків та
договірних відносин у прикордонних регіонах з метою пошуку рішень для
спільних проблем». Транскордонна співпраця полягає у тому, щоб у діалогу в
усіх сферах життя були задіяні всі соціальні групи населення та
адміністративні органи [265]. Варто зауважити, що поняття «транскордонне
співробітництво» використовують ширше у світі, ніж поняття «прикордонне
співробітництво».
У Європейській рамковій конвенції про транскордонне співробітництво
між територіальними общинами або властями з метою досягнення більшого
єднання між її членами та розвитку співробітництва між ними чітко
визначено зміст поняття «транскордонне співробітництво», яке означає будьякі спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських
відносин між територіальними общинами або властями, які перебувають під
юрисдикцією двох або декількох Договірних Сторін, та на укладання з цією
метою будь-яких необхідних угод або досягнення домовленостей [96].
На думку З. Петренка, транскордонне співробітництво являє собою
міжнародний поділ праці між територіально-сусідніми адміністративними
одиницями або декількох країн, який характеризує загальний стан
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міждержавних відносин економічного, соціального та інформаційного
взаємозв’язку певного регіону [170, c. 6]. Як визначають вчені Н.А. Мікула і
П.Ю. Бєлєнький, транскордонне співробітництво у вузькому розумінні
означає співпрацю сусідніх країн, у широкому – це різні форми кооперації
між партнерами суміжних територій країн у сфері екології, економіки та
інфраструктури [13, c. 62] Ю. Макогон вважає, що транскордонне
співробітництво є похідною від національних систем макроекономічного
управління, а також відображає глобальні тенденції розвитку регіональних
процесів [140, c. 59]. Відмічаючи інтеграційну функцію транскордонного
співробітництва [148], такий вид співпраці є формою світогосподарської
інтеграції прикордонних територій держав. На їх думку, транскордонне
співробітництво відіграє виключно важливе значення для транскордонного
руху людей, товарів та інформації. Від того, як матеріальні і трудові ресурси
та умови країни і регіонів доповнюються транскордонними потоками
капіталу,

товарів,

технологій

та

інформації

залежить

енергетика

регіонального розвитку.
Доцільно

зауважити,

що

транскордонне

співробітництво

є

функціональним елементом регіональної економіки, оскільки має теоретикометодологічні основи. Але проблеми транскордонного співробітництва
виокремлюють у причинно-наслідковому зв’язку, де можна визначити
детальне їх значення: розвиток прикордонної торгівлі, співпрацю у сфері
природокористування, проблеми розвитку прикордонної інформаційної,
інвестиційної, інфраструктури, оскільки роль системного підходу нині
зростає. Системний підхід ґрунтується на використанні загальних систем
ТКС та класифікації складових.
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У зв’язку з важливістю проблем екологічного характеру, з метою
чіткого розрізнення понять, формулювання завдань, мети та спільних цілей
виникає необхідність усвідомлення та вірного розуміння специфіки
відповідної термінології у сфері збалансованого природокористування.
Л. Гіждіван вважає, що транскордонний природний ресурс – це єдиний
природний ресурс, місцезнаходження якого охоплює території з різними
національними або міжнародними правовими режимами двох або декількох
держав, відповідальних за його раціональне використання і збереження [64,
с. 578]. Транскордонні ресурси – це такі тіла й сили природи, кількісний і
якісний склад яких неможливо віднести до власності лише однієї держави, а
використання їхніх корисних властивостей однією державою може завдавати
збитків іншій, яка має з нею спільний кордон [134].
І. Дубович виокремлює основні проблеми транскордонного екологоекономічного співробітництва у сфері використання та охорони водних
ресурсів. С. Дорогонцов описує регіональні аспекти охорони водних ресурсів
та вдосконалення економічного механізму водного господарства. О. Лукаш
розглядає

такі

форми

транскордонного

співробітництва:

екологічні,

економічні та соціальні. Для збалансованого управління й моніторингу
використання транскордонних природних ресурсів потрібно забезпечити
ефективний механізм транскордонного співробітництва. О.М. Теліженко
[217]

розробив

науково-методичні

принципи

управління

якістю

атмосферного повітря на міждержавному рівні, спрямовані на узгодження
національних пріоритетів і вимог Європейської Конвенції про транскордонне
перенесення забруднюючих речовин на великі відстані щодо екологоекономічних засад транскордонного співробітництва.
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Аналіз проблем транскордонного співробітництва через призму
сучасної теорії інституціональної економіки у вітчизняній науковій
літературі

є

доволі

обмеженим.

Поки

що

переважають

емпіричні

дослідження цієї відносно нової наукової проблеми. Натомість перед
економістами та екологами рано чи пізно постане завдання імплантації
численних підходів до трансрегіональної взаємодії, до більш широкого
теоретичного розуміння. У цьому контексті постає питання теоретичного
узагальнення і нового розв’язання проблеми, а саме - з’ясування основних
форм та сфер єврорегіонального співробітництва та його ролі у сучасній
системі

міжнародних

відносин,

соціально-економічних

проблем

співробітництва. На регіональному рівні екологічна сфера послуг в Україні є
малорозвиненою і перебуває лише на стадії формування, але зауважимо, має
значні перспективи для подальшого розвитку. Роботу в цьому напрямі
виконують у межах програм транскордонного співробітництва та урядових
наказів. Серед екологічних послуг розвивається управління природними
ресурсами, охорона навколишнього природного середовища та екологічний
туризм, усі інші їх види перебувають на стадії формування.
Незважаючи на чималий науковий доробок, не до кінця виявлено
багато

аспектів

інституціонального

забезпечення

транскордонного

співробітництва у сфері природокористування. Зокрема, потребує уточнення
поняття

«інституціональне

природокористування»

у

визначення

ефективності

критеріїв

контексті

забезпечення
транскордонного

збалансованого
співробітництва,

інституціонального

забезпечення,

концептуальних засад удосконалення інституціонального забезпечення.
Зауважимо, що транскордонне співробітництво як напрям міжнародного
регіонального розвитку діє у межах норм і правил з метою встановлення
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співробітництва

у

сфері

еколого-економічних

інтересів,

а

також

функціонування транскордонної інфраструктури.
Виходячи з аналізу науково-методичних підходів до визначення
інституціоналізму,
збалансованого

узагальнимо,

що

природокористування

інституціональне
у

контексті

забезпечення

транскордонного

співробітництва – це упорядкований набір інститутів, які створюють систему
еколого-економічної співпраці та визначають обмеження для суб’єктів
господарювання, котрі діють у межах норм і правил, що є базою для
виробництва.
Отже,

розглядаючи

інституціонально-методологічний

підхід

до

транскордонного співробітництва з питань природокористування, важливо
підкреслити,

на

нашу

транскордонного

думку,

таке:

співробітництва,

по-перше,
що

виявити

займаються

інститути
питаннями

природокористування, взаємозв’язок між ними та наявність ієрархічної
структури (в іншому ж випадку – прослідкувати розгалужені автономні
організації, що розглядають ці питання в односторонньому порядку); подруге, виокремити норми, правила і процедури, згідно з якими відбувається
моніторинг навколишнього природного середовища, прогноз негативних
екологічних явищ, забезпечення сталого розвитку та ін.; по-третє,
запровадити систему санкцій для підтримки відповідних норм і правил; почетверте, запровадити систему статусів і ролей, які охоплюють усіх членів
відповідних інститутів.
Існують економічні, екологічні, інституційні та управлінські чинники,
що перешкоджають розвитку транскордонного співробітництва (рис.1.1).
Серед шляхів розв’язання екологічних проблем транскордонних регіонів
можна виділити такі:
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 компенсація еколого-економічних збитків, що має місце на
транскордонній території;
 спільне знешкодження будь-яких відходів, розташованих не на
транскордонних територіях, але які можуть спричинити збитки
саме на них;
 формування спільними зусиллями транскордонної екологічної
інфраструктури.
Як свідчить зарубіжний досвід країн, провідниками співпраці
виступають саме місцеві органи влади та самоврядування, їх асоціації,
громадські організації, підприємницькі структури. Істотним недоліком в
інституціональному забезпеченні транскордонного співробітництва є його
недостатній розвиток на рівні районів та громад. Тому надалі учасниками
транскордонного співробітництва повинні стати не лише обласна державна
адміністрація, а й місцеві органи самоврядування, громадські організації,
агенції регіонального розвитку, інформаційні центри та інші неурядові
організації.
Є певні недоліки, зумовлені загальною екологічною кризою в Україні,
нераціональним
функціонування
відсутністю

природокористуванням,
економіко-правового

підґрунтя

для

відсутністю

механізму

впровадження

ефективного

охорони

світових

та

довкілля,

європейських

природоохоронних практик. Україна демонструє позитивні зміни у напрямі
адаптації міжнародного законодавства та права ЄС до українського та
гармонізації з вимогами законодавства. Її реалізація потребує ефективного
функціонування

системи

законодавства

у

сфері

охорони

довкілля,

спрямованого на досягнення національних пріоритетів.
Для системного аналізу транскордонного співробітництва варто проаналізувати
економічні механізми:
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ЧИННИКИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ РОЗВИТКУ
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
МІКРОРІВЕНЬ

МАКРОРІВЕНЬ
ЕКОНОМІЧНІ
 недостатнє фінансове
забезпечення суб’єктів
господарювання;
 висока витратомісткість
експортно-імпортних
операцій, зокрема істотні
трансакційні витрати, що
обмежують фінансовоекономічні можливості
підприємств
ЕКОЛОГІЧНІ
 компенсація екологоекономічних збитків від
діяльності будь-якої галузі
на транскордонній
території;
 спільне знешкодження
будь-яких відходів на
транскордонній території

ІНСТИТУЦІЙНІ
 слабкий розвиток
системи інноваційних і
кластерних зв’язків;
 недостатність
мотиваційних механізмів
розвитку підприємств

УПРАВЛІНСЬКІ
 недостатність
стимулювання розвитку
ринку з боку держави та
незалежних експертних
організацій;
 істотний рівень впливу
та дії формальних
інститутів збалансованого
природокористування

Рис. 1.1. Найістотніші чинники негативного впливу на розвиток
транскордонного співробітництва
Джерело: авторська розробка.



фінансовий, який включає в себе державне управління розвитком

транскордонного співробітництва у системі фінансування. Фінансова допомога
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Європейського Союзу у реалізації транскордонних проектів є основним фінансовим
елементом розв’язання проблем та розвитку транскордонних регіонів. Для залучення
коштів з боку міністерств і відомств здійснюється процедура моніторингу
функціонування транскордонних екологічних проектів, оскільки на сьогодні ця
процедура потребує уточнення, тому що потрібно, по-перше, визначити вплив
фінансування на розвиток прикордонних територій; по-друге, визначити, які саме
транскордонні екологічні проекти доцільно впроваджувати на тій чи іншій території.
Завдання моніторингу – обґрунтувати розвиток прикордонних територій з обох боків
кордону, а також планування та прийняття управлінських рішень. Важливо вказати на
один

важливий

недолік

серед

недосконалого

розвитку

транскордонного

співробітництва у сфері екології, тобто на неефективне використання програм та
нераціональне витрачання коштів, які виділено на реалізацію програм, оскільки на
розвиток прикордонних регіонів України виділено менше коштів, ніж на сусідні країни,
які межують з Україною. Таким чином, варто запропонувати для удосконалення
транскордонного співробітництва певний розподіл принципів між об’єктами та
суб’єктами управління.
Оскільки Постановою Кабінету Міністрів України (від 23 серпня
2016 р.

№

554)

було

затверджено

«Державну

програму

розвитку

транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки», в якій стосовно
співпраці в екологічній сфері зазначено: «у прикордонних регіонах багато
спільних

цілей, досягнення

яких

потребує

застосування

суб’єктами

транскордонного співробітництва сусідніх держав єдиного підходу та
узгоджених спільних дій, зокрема для запобігання паводкам, розвитку та
функціонуванню

транспортної

енергетичної

інфраструктури,

захисту

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки. Необхідно
також разом розв’язувати й екологічні проблеми, у тому числі підтримки
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біологічного різноманіття, захисту і збереження спільної культурної
спадщини» [185]. В Україні транскордонне співробітництво сформувалось як
інструмент підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій та
чинник прискорення інтеграційних процесів, які відображено у Державній
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Державній
програмі

розвитку

транскордонного

співробітництва

на

2016–2020

роки. Уряд затвердив Державну программу розвитку транскордонного
співробітництва на 2016–2020 роки, яка визначає: пріоритетні напрями та
основні завдання розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020
роки; механізм її реалізації; обсяги та джерела фінансування. Реалізація
Програми здійснюватиметься шляхом виконання визначених заходів та
проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна
фінансова підтримка. Програмою передбачено реалізацію 25 проектів
транскордонного співробітництва, спрямованих на розвиток інфраструктури,
прикордонних регіонів України, охорону навколишнього середовища [185].
У рамках виконання Програми прикордонні області України беруть активну
участь у заходах з гарантування двосторонньої екологічної безпеки. Основні
питання співпраці вирішуються за допомогою спільних екологічних програм
і проектів. Вони стосуються моніторингу (радіологічний, транскордонних
вод, атмосфери); розроблення принципів і процедур проведення екологічних
експертиз господарської діяльності, зниження транскордонного перенесення
речовин, які забруднюють атмосферу; здійснення інвентаризації джерел
забруднення; проведення серії консультацій з питань попередження
надзвичайних забруднень і загрози навколишньому середовищу внаслідок
аварійних ситуацій та ін. [103, с.73];
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 інвестиційний, який включає основні напрями удосконалення інвестиційної
частини співробітництва, що на даний час не відповідають вимогам партнерства
відтворювальної моделі. Чинником, що перешкоджають ефективному інвестиційному
співробітництву, є недосконалий режим іноземного інвестування в Україні, пов’язаний
з невирішеністю інституціональних проблем ринкової трансформації, недооцінка
еколого-економічного

потенціалу.

Основні

напрями

удосконалення

інвестиційної транскордонної співпраці, а також механізмів забезпечать
реалізацію напрямів, які повинні здійснюватися за основними критеріями
оптимізації

інвестування

відповідно

до

орієнтирів

використання

інвестиційних ресурсів.
Напрями, які варто запровадити у транскордонних регіонах України,
зокрема:
 розроблення

спільного

проекту

концепції

розвитку

транскордонного регіону з урахуванням екологічних проектів;
 регулювання нормативно-правових структур щодо місцевих та
державних бюджетів видатків, зокрема на екологічні транскордонні проекти;
 створення на регіональному рівні органу, який відповідатиме за
дію ефективності інвестування у транскордонному регіоні;
 формування дієвого фінансово-інвестиційного механізму щодо
транскордонної підтримки у сфері природокористування;
 запровадження

ефективних

важелів

щодо

моніторингу

й

оцінювання використання бюджетних транскордонних програм.
Головною

проблемою

інституціонального

забезпечення

природокористування транскордонного співробітництва на прикордонних
територіях України є недосконалість системи інституцій, здатних у
взаємодії забезпечувати інтереси з обох боків кордону.
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Прoблемoю, щo пoтребує oсoбливoї увaги, є неoбхiднiсть пoдoлaння
відставання українських теритoрiй вiд кiлькoстi залучених iнoземних
iнвестицiй, oбсягу кaпiтaлoвклaдень тa зaгaльнoго рiвня екoнoмiчнoгo
рoзвитку, адже ефективнiсть дiяльнoстi єврoрегioну мoжлива тільки зa умoви
рiвнoпрaвнoстi пaртнерiв і скooрдинoвaнoї цiлеспрямoвaнoї дiяльнoстi з
пoшуку спільних прoблем та реaлiзaцiї кoмплекснoї, цiльoвoї тaзвaженoї
екoнoмiчнoї й iнвестицiйнoї пoлiтики [176]. Натомість відзначимо, що
Україна на майбутнє має великі перспективи розвитку еколого-економічної
співпраці щодо інвестиційного транскордонного співробітництва. А відтак
потрібно удосконалювати та впроваджувати ефективні проекти інвестиційної
співпраці у розвиток регіону. Тому транскордонне співробітництво потребує
збалансованої

регіональної

екологічної

політики,

в

основі

якої

б

лежали сучасні механізми регіонального розвитку. Еколого-економічне
забезпечення з урахуванням особливостей у транскордонному просторі
повинно бути одним із головних елементів цієї політики. Вплив потенційних
загроз

на

регіональну

еколого-економічну

безпеку

в

умовах

єврорегіонального співробітництва та механізми захисту від негативних
чинників на навколишнє природне середовище має велике значення.
Залежно

від

цілей,

завдань,

характеру

транскордонного

співробітництва виокремлюють такі форми співпраці: одноразові заходи,
спрямовані на реалізацію певної мети; довготривала транскордонна
співпраця,

яка

ґрунтується

на

використанні

внутрішніх

переваг

і

можливостей прикордонних регіонів; транскордонна діяльність, основана на
розробленій транскордонній або міжрегіональній стратегії налагодження
взаємовідносин у різних сферах; співробітництво самостійних та незалежних
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учасників, що відбувається під контролем уповноважених органів влади і
самоврядування [172, c. 24].
На нашу думку, для транскордонного співробітництва особливої ролі
набувають неформальні інституціональні складові – цінності, традиції,
довіра,

що

проявляється

через

транскордонні

взаємовідносини

інституціональних домовленостей, допустимості тих чи інших взаємодій, які
передбачають порушення формальних правил (законів, норм і правил). З
огляду на специфічні властивості транскордонного співробітництва у сфері
збалансованого природокористування, неформальні правила гри та норми
поведінки значною мірою визначають психологічно-етичну атмосферу
середовища, тісно переплітаються з його організаційною культурою.
Важливої ролі набувають якісні і кількісні характеристики сформованих
зв’язків між транскордонними та прикордонними регіонами, відповідно до
яких сума всіх рішень пояснюється рівнем балансування інтересів
транскордонної співпраці, що є невід’ємною інституціональною структурною
ланкою еколого-економічного взаємозв’язку.
Нами

узагальнено

деякі

позитивні

наслідки

транскордонного

співробітництва щодо розвитку прикордонних регіонів України, які
сприятимуть створенню позитивних умов для надходження інвестицій,
розвитку малого та середнього підприємництва, розбудові інфраструктури
загального користування.
Інституціональне забезпечення включає нормативно-правову базу,
регламентацію механізмів взаємодії між органами влади, а також створення
достатньої

кількості

дієвих

інститутів,

що

сприяють

реалізації

транскордонних проектів із залучення базових та додаткових інститутів.
Оскільки ці інститути повинні здійснювати ефективну діяльність для
суб’єктів

транскордонного

співробітництва

щодо

організаційних

та
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фінансових можливостей, які відкриють перед ними участь у міжнародному
співробітництві.

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативноправові

Екологоекономічні
інститути

ТРАНСКОРДОННЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

Соціальноорганізаційні
інститути
Операційні

Фінансовоінвестиційні

Міжнародні
Науководослідні
інститути
Інвестиційноінноваційні
інститути

Організаційно
-управлінські

ДОДАТКОВІ ІНСТИТУТИ

БАЗОВІ ІНСТИТУТИ

Економічні

ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рис. 1.2. Системна модель інституціонального забезпечення
транскордонного співробітництва
Джерело: розроблено автором.

Адже система регіонального управління на прикордонних територіях
повинна повністю взяти на себе координацію розвитку регіонів і забезпечити
їх конкурентоспроможність не лише елементами внутрішнього забезпечення,
а й зовнішнього, що сприятиме раціональному використанню природних
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ресурсів, а також розширенню ринку праці, послуг, інвестицій. І на основі
наведеного вище можна побудувати системну модель інституціонального
забезпечення

транскордонного

співробітництва,

яка

ґрунтується

на

елементах зовнішнього та внутрішнього забезпечення, що впливають на
інституціонально-структурні зміни збалансованого природокористування у
контексті

транскордонного

співробітництва.

Все

це

виражається

в

ефективних змінах діючих інституціональних норм і правил. (див. рис. 1.2.),
які сприятимуть збалансованому природокористуванню завдяки елементам
зовнішнього

забезпечення

у транскордонних регіонах, та елементів

внутрішнього забезпечення у прикордонних регіонах України.
Відзначимо,

що

природокористування

інституціональне
ґрунтується

на

забезпечення

збалансованого

еколого-економічних

потребах,

зменшенні різних бар’єрів при транскордонному русі, розвитку екологоекономічних,

соціальних

та

інших

зв’язків.

Відповідно

завданням

прикордонного розвитку України має бути створення інституціонального
забезпечення повноцінної діяльності прикордонних регіонів як суб’єктів, так
і об’єктів міжнародної інтеграції. За допомогою участі у системі
транскордонного співробітництва можна досягти успіху як у кадровому,
інфраструктурному,

так

і

в

еколого-економічному

забезпеченні

прикордонних регіонів з метою посилення форм співробітництва з
Європейським Союзом.
Розглянуті
забезпечення

базисні

інститути,

використання

та

які

охорони

формують

інституціональне

навколишнього

природного

середовища, при формуванні системи потребують розв’язання низки
проблем. На нашу думку, такими є:


необхідність формування у теоретичній, методологічній і

прикладній площині поняття

«інституціональне

середовище охорони
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навколишнього природного середовища», а також систематизації головних
інститутів у сфері охорони та екобезпечного використання;


визначення інституціональних факторів незахищеності охорони

навколишнього природного середовища та головних чинників (екологоекономічні ризики) зміни їх цільового призначення і вилучення.
Метою

інституціонального

забезпечення

збалансованого

природокористування у контексті транскордонного співробітництва є не
лише створення умов для сприяння веденню підприємницької діяльності, але
і розвиток прикордонних регіонів з обох боків кордону, який сприяє
цілеспрямованим змінам екологічних, економічних, соціальних та інших
факторів, а відтак зростанню ефективності транскордонної співпраці. Але
формування державою інституціонального забезпечення збалансованого
природокористування повинно ґрунтуватися на принципах.
Розглянемо етапи формування підходів до інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування у контексті транскордонного співробітництва:


співіснування сукупності ціннісних орієнтирів залежно від переходу до

постіндустріального етапу розвитку прикордонних регіонів, які створюють систему
морально-культурних цінностей;


створення спільних з інституціями Європейського Союзу конкурсних

комісій і фінансування відібраних для реалізації екологічних транскордонних проектів;


створення інституціонального базису розвитку транскордонної співпраці у

сфері екологічних проектів;


удосконалення

нормативно-правових

та

інших

нормативів

транскордонного співробітництва, які є наближені до Європейського Союзу.
Пріоритетним вирішенням основних завдань щодо збалансованого
природокористування транскордонного співробітництва зокрема є:

74

забезпечення



збалансованого

природокористування

у

контексті

транскордонного співробітництва з урахуванням факторів господарської
діяльності, що визначають екологічний стан використання природних ресурсів на
прикордонних територіях з обох боків кордону;
організація життєдіяльності суспільства на основі розвитку ефективного



використання природних ресурсів та збереження екологічної безпеки регіону.
Таким

чином,

аналіз

європейського

досвіду

інституціонально-

економічного забезпечення транскордонного співробітництва ґрунтується на
еколого-економічних потребах, світових тенденціях поступової лібералізації
зовнішньоторгових зв’язків прикордонної торгівлі, зменшенні різного роду
бар’єрів

при

транскордонному

русі

капіталу,

розвитку

соціальних,

культурних та інших зв’язків. Відповідно завданням регіональної політики
України має бути створення інституціонально-економічного забезпечення
повноцінної діяльності прикордонних регіонів як суб’єктів міжнародної
економічної інтеграції. Адже за допомогою участі у системі транскордонного
співробітництва можна досягти кадрової, інфраструктурної підготовки як
окремих регіонів, так і країни в цілому, більш глибоких форм інтеграційної
співпраці з Європейським Союзом; прискорення самого процесу такої
інтеграції.
Основну роль у розробці й реалізації транскордонного співробітництва
прикордонних територій відігравали центральні органи виконавчої влади,
нині дедалі активнішу участь у процесах регіонального розвитку беруть
органи місцевого та регіонального

самоврядування, а також національні

органи управління, які презентують Структурні фонди Європейського Союзу.
Центральний уряд як головний елемент інституційної інфраструктури
регіональної політики розробляє концептуальні засади для майбутніх
нормативно-правових актів. Розвиток транскордонного співробітництва,
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реалізація його програм залежать більшою мірою від активності та рішень
регіонального і місцевого самоврядування, приватних структур, громадських
організацій, які є поза впливом як політичних інтересів, так і інтересів
окремих органів влади. Виходячи із основних положень інституціональних
теорій, головною проблемою інституціонально-економічного забезпечення
транскордонного співробітництва прикордонних територій України є
несформованість системи інституцій (органів, установ), здатних у взаємодії і
скоординовано забезпечувати інтереси всіх суб’єктів транскордонного
співробітництва. Інституційний підхід до оцінки й аналізу зовнішнього
середовища регіонального транскордонного співробітництва пов’язаний з
характеристикою функціонування економічної системи, за якої особливу
увагу приділяють ролі природно-географічним, політико-правовим, екологоекономічним і соціально-культурним факторам. Відповідно вони і формують
зовнішнє середовище (політико-правове, еколого-економічне, природноресурсне і соціокультурне) транскордонного співробітництва з відповідними
інститутами.

1.2. Роль та місце інституціонального середовища транскордонного
співробітництва в Україні

За сучасних умов інституціонального розвитку інтеграційних процесів
держави транскордонне співробітництво є одним із основних напрямів
реалізації. Зокрема, у контексті міжрегіональної взаємодії України та країн
Європейського

Союзу важливе

значення

має

економічних, екологічних та соціальних відносин.

системний

підхід до
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Оскільки

прикордонні

території

вирізняються

схожими

ознаками

географічного розташування, природними умовами та ресурсами, програми
транскордонного співробітництва є важливим інструментом покращення
економічних, інформаційних, природоохоронних та

соціокультурних

зв'язків.
На думку Л. Антошкіної, правовими проблемами транскордонного
співробітництва України та ЄС залишається переважне сприйняття на рівні
центральних, регіональних і місцевих органів виконавчої влади України
транскордонного співробітництва як галузі зовнішньоекономічної діяльності
та недооцінка його ролі в територіальному (просторовому) розвитку; у
багатьох випадках регіональні та місцеві органи влади виявилися не
готовими до сприйняття транскордонного співробітництва як сфери, яка
потребує від них координуючих функцій нагляду за дотриманням вимог
чинного законодавства при його втіленні, але ніяк не застосування жорсткого
контролю і регулювання [121].
Транскордонне співробітництво має чітку регламентацію, оскільки в
Законі України (від 24 червня 2004 р. № 1861-IV) «Про транскордонне
співробітництво» визначаються спільні дії, спрямовані на поглиблення
економічних, екологічних, соціальних та культурних зв’язків між місцевими і
виконавчими органами влади України та територіальними громадами [193].
Cпівробітництво України та ЄС визначено Стратегією інтеграції
України до ЄС, іншими рішеннями Президента України, Верховної Ради
України і Кабінету Міністрів України. Угодою про партнерство і
співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами (далі – УПС) передбачено створення спільних органів
між Україною та ЄС – Ради і Комітету з питань співробітництва, Комітету з
парламентського співробітництва.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Прем’єр-міністр України

Визначення пріоритетів,
прийняття/обговорення
рішень у сфері
європейської інтеграції,
зокрема рішень
двосторонніх органів
асоціації

Підготовка експертних
висновків до проектів
нормативно-правових
актів, розроблених
міністерствами
Обговорення проектів
нормативно-правових актів
у сфері європейської
інтеграції

Віце-прем’єр-міністр України, до компетенції
якого віднесено питання європейської
інтеграції

Українська частина Ради асоціації між
Україною та ЄС (засідання Кабінету
Міністрів України у розширеному складі з
урахуванням питань, що розглядаються)
Українська частина Комітету асоціації між
Україною та ЄС (засідання Урядового
комітету з питань європейської інтеграції
у розширеному складі з урахуванням
питань, що розглядаються)

Урядовий офіс з питань європейської
інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
Міністерства, інтегральні органи виконавчої
влади (заступники міністрів з питань
європейської інтеграції, заступники
керівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади, до компетенції яких
віднесено питання європейської інтеграції)

Координація
роботи
двосторонніх
органів
Моніторинг виконання
угоди про асоціацію
між Україною, з однієї
сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з
атомної енергетики та
їхніми державнимичленами, з другої
сторони, та плану
заходів з її реалізації.

Рис. 1.3. Cхема взаємодії органів влади та установ, організацій щодо
європейської інтеграції України
Джерело: [175].
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Верховною Радою України утворено Комітет з питань європейської
інтеграції та Комітет у закордонних справах, які беруть участь у формуванні
та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в
європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття
членства в ЄС. Окрім того, механізмом регулярного політичного діалогу на
найвищому рівні є щорічні саміти Україна – ЄС за участі Президента
України та керівництва Європейського Союзу. Отже, можна дійти висновку,
що інституціональне забезпечення – це наявна система регулювання та
контролю функціонування і взаємодії інституцій у певній сфері (рис. 1.3).
У країнах, які межують з Україною, створено спеціальні відділи, на які
покладено функції роботи в контексті транскордонного співробітництва,
зокрема: розроблення та впровадження транскордонних проектів, співпраця з
органами влади прикордонних територій з обох боків кордону щодо
реалізації проектів та програм, обговорення проектів нормативно-правової
бази, координація роботи двосторонніх органів, моніторинг виконання угод
про асоціацію між Україною та ЄС. Органи управлінської ланки діють під
керівництвом

регіональних

органів

влади

країн

ЄС.

У

рамках

транскордонного співробітництва районні органи влади та органи місцевого
самоврядування у своїй роботі мають покладатися на системні взаємозв’язки
для практичного вирішення, на керованість і контроль економічних та
соціальних

проблем

прикордонних

територій,

ефективність

місцевої

політики розвитку вздовж кордону.
Відносно взаємодії з аналогічними структурами сусідніх регіонів
суміжних країн у рамках транскордонного співробітництва, то це дасть
можливість підтримувати розвиток своїх прикордонних територій. Взаємодія
органів влади районного та місцевого самоврядування прикордонних регіонів
України у контексті транскордонного співробітництва передбачає високий
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рівень співробітництва між ними та структурами прикордонних територій з
обох боків кордону сусідніх держав. Взаємодія посилюється у розробці та
впровадженні спільних проектів, програм, заходів різного рівня спрямування
та розв’язання економічних, екологічних проблем на прикордонних
територіях.
Ю.І. Стадницький зазначає, що умови діяльності загальнодержавних і
місцевих органів влади мають бути націлені на створення сприятливих умов
для

інвесторів.

Окрім

відповідного

законодавства,

увага

повинна

концентруватися на відповідній технічній та соціальній інфраструктурі.
Технічну інфраструктуру слід націлювати («загострювати») на пріоритетні
експортні види виробництва продукції, а соціальну – на підготовку
працівників для них [208. С. 28].
На нашу думку, реалізація пропозицій може здійснюватися за умов
суб’єктів транскордонного співробітництва, адже вони і потребують
координації за участю органів влади транскордонної співпраці з обох боків
кордону (рис.1.4).
Як зазначає О.Б. Цісінська, нині простежується брак співробітництва
районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з
аналогічними структурами прикордонних районів суміжних держав, які не
дають змогу одержувати вигоди від об’єднання зусиль, отримувати кошти від
зовнішньої допомоги, обмінюватися інформацією, думками та досвідом,
отримувати рекомендації, ознайомлюватися з різноманітними досягненнями
у межах транскордонного простору, планувати спільні заходи та дії,
проводити тренінги і навчання тощо [238, с. 376].
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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Форми взаємодії між органами влади транскордонних
регіонів
Взаємодія між
органами влади на всіх
рівнях

Здійснення контролю за правами
працевлаштованих громадян
прикордонних регіонів

Взаємодія між
органами влади
та громадськими
організаціями

Розроблення спільних проектів
з іншими громадськими
організаціями

Взаємодія між органами
влади та бізнесом

Впровадження приватного
партнерства у реалізацію
транскордонних проектів

Взаємодія між органами
влади
та посередницькими
агенціями

Видання ліцензій, контроль
за діяльністю юридичних
та страхових послуг

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ПАРТНЕРСТВА У ТРАНСКОРДОННИЙ
ПРОСТІР

Виконання чинного законодавства України, створення єдиної бази
даних у транскордонному просторі
Спільне розв’язання еколого-економічних проблем
транскордонного співробітництва
Покращення еколого-економічного, соціального розвитку
та якості життя населення
Підвищення соціально-економічного рівня працевлаштованих
громадян у прикордонних регіонах

Рис. 1.4. Форми взаємодії між органами влади транскордонних
регіонів
Джерело: розроблено автором.
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К. Юсков’як визначає два напрями, в яких використовується транскордонне
співробітництво: спільна співпраця між адміністративно-територіальними
одиницями з обох боків кордону та участь адміністративно-територіальних
одиниць у транскордонній співпраці в основному в межах єврорегіону [215,
c. 79].
На його думку, це стосується передусім інституціонального аспекту,
зокрема поєднання кількості та якості формальних і неформальних
інститутів, що діють у межах транскордонного простору, яке впливає на
спроможність ефективного використання наявного ресурсного потенціалу
кожної з адміністративно-територіальних одиниць, що входять до його
складу [19, с.11].
При реалізації транскордонного співробітництва важливу роль відіграє
державна підтримка, зокрема законодавство України (норми і права, акти з
реалізації програм, регулювання і фінансова підтримка). Окрім того, правове
середовище України з розвитку транскордонного співробітництва в
основному сформоване, але використовують його лише формально, не має
також контролю за виконанням тих чи інших нормативно-правових актів.
Формування формальної та неформальної взаємодії суб’єктів сусідніх
транскордонних регіонів, створення нових просторових форм вітчизняних і
міжнародних інститутів та інституцій у майбутньому дадуть можливість
максимально підвищити ефективність використання природних ресурсів як
завдяки узгодженню стратегічних напрямів розвитку окремих прикордонних
регіонів, так і за допомогою створення спільних програм транскордонного
співробітництва (рис. 1.5). Інституціональне забезпечення збалансованого
природокористування транскордонного співробітництва спрямоване на
забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Зокрема,
йдеться

про

співробітництва

тісну
у

співпрацю
сфері

міжрегіонального

розвитку

й

інфраструктурного

міждержавного
забезпечення
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функціонування

прикордонних

територій

України

та

раціонального

використання природних ресурсів.

Інституціональний базис ТКС

Вітчизняні та
міжнародні інституції

Вітчизняні та
міжнародні інститути
формальні та
неформальні

нормативні

уряд, центральні, регіональні
та місцеві органи влади
і самоврядування

бази даних;
стратегії, бізнесмоделі;
інформаційностатистичні
бюлетені

нормативноправові акти
вимоги

громадські та асоціативні
організації ТКС
сприяння та створення
розвитку ТКС
покращення координації
та взаємодії внутрішнього
і зовнішнього
співробітництва

Реалізація спільних
проектів і програм ТКС

Рис. 1.5. Інституціональний базис розвитку транскордонного
співробітництва
Джерело: розроблено автором.

Передусім

це

розвиток

інформаційно-комунікаційної,

дорожньо-транспортної,
фінансової,

прикордонної,

туристично-рекреаційної,

соціальної інфраструктури. Особливого значення для України набуває
формування

сучасних

логістичних

мереж

транспортно-транзитного

сполучення, участь у «європейських транспортних коридорах» (на засадах
європейської якості, дотримання високих показників швидкості та безпеки
пересування); облаштування (відповідно до європейських стандартів) пунктів
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пропуску через кордон та ін. Розбудова інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування повинна ґрунтуватися на ефективності
використання зарубіжного досвіду щодо транскордонної співпраці, яка
здатна діяти для забезпечення та збереження охорони навколишнього
природного середовища.
Адже розробка міжнародних угод і конвенцій, які є обов’язковими до
виконання і дають змогу регулювати міжнародні відносини у сфері
використання світових ресурсів, сприятимуть зменшенню загальних рівнів
забруднення навколишнього природного середовища. Україна та інші
транскордонні регіони є суб’єктами глобальної екологічної політики,
оскільки беруть участь у роботі ООН та її організацій від часу їх створення.
На нашу думку, варто звернути увагу на регіональні міжнародні
договори, в яких Україна стала учасником, зокрема угоди щодо Карпатського
регіону, розроблено Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток
Карпат. Україна як одна із шести причорноморських держав стала також
Стороною Конвенції про захист Чорного моря від забруднення та Протоколу
про збереження біорізноманіття і ландшафтів Чорного моря, низки інших
регіональних

угод.

Конвенції

міжнародного

права

успішно

використовуються у законодавстві України для розвитку збалансованого
природокористування.
На сучасному рівні різноаспектні зрушення у соціально-економічній
сфері, нові підходи до питань транскордонного співробітництва, глобальні
екологічні проблеми потребують все більшої уваги, а також свідчать про
необхідність створення дієвих механізмів соціального, еколого-економічного
розвитку як національного, так і регіонального масштабу. Транскордонне
співробітництво є одним з найдієвіших інструментів у цьому ключі завдяки
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активній участі територіальних громад прикордонних регіонів у співпраці із
закордонними країнами. Результати впровадження стратегії транскордонного
співробітництва в регіональну політику розвинених країн Європи свідчать
про її позитивний вплив та ефективний характер розвитку регіонів. Однією із
важливих сторін транскордонного співробітництва є спрямування зусиль на
поліпшення екологічного стану територій, зокрема більшість країн-учасників
надає перевагу саме таким напрямам:
 до складу єврорегіонів України входять «Карпатський регіон», «Буг»,
«Нижній

Дунай»,

«Дніпро»,

«Верхній

Прут»,

«Ярославна»,

«Слобожанщина», до складу яких входить 14 областей України;
 традиційні угоди, проекти – це угоди між прикордонними та
транскордонними регіонами з обох боків кордону, які займають особливе
місце у галузях економіки, екології та соціально-культурних зв’язків;
 програми транскордонного співробітництва, що реалізуються у
контексті Європейської політики, де Україна бере участь у чотирьох
програмах:

«Україна–Польща–Білорусь»,

«Україна–Румунія–Молдова»,

«Україна–Словаччина–Угорщина–Румунія», «Чорне море». Адже реалізація
цих програм передбачає розвиток прикордонних регіонів, покращення стану
навколишнього

природного

середовища,

а

також

підвищення

конкурентоспроможності прикордонних регіонів.
Інституціональне

забезпечення

транскордонного

співробітництва

формується з вищої організаційної форми – єврорегіонів, укладання угод про
транскордонне

співробітництво

інституціонального

забезпечення

між

місцевими та регіональними органами влади прикордонних регіонів. Згідно з
цим формується об’єднання адміністративно-територіальних одиниць на
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регіональному рівні, які зацікавлені у спільних екологічних проектах у
прикордонних регіонах.

Законодавча база Програми
- Регламент (ЄС) № 232/2014 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2014 р. про
створення Європейського Інструменту Сусідства (Регламент ЄІС);
- Регламент з реалізації ЄК (ЄС) № 897/2014 від 18 серпня 2014 р., яким встановлюються конкретні
положення для реалізації програм транскордонного співробітництва, що фінансуються в рамках
Регламенту (ЄС) № 232/2014 Європейського Парламенту та Ради про створення Європейського
Інструменту Сусідства (РР);
- Програмний документ щодо підтримки ЄС транскордонного співробітництва ЄІС (2014–2020);
- Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 236/2014 від 11 березня 2014 р. що
встановлює загальні правила і процедури для реалізації інструментів Європейського Союзу для
фінансування зовнішньої діяльності;
- Регламент (ЄС, Євратом) № 966/2012 Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р.
щодо фінансових правил для загального бюджету Європейського Союзу

Органи Програми

Функції

Спільний Моніторинговий Комітет:
представники всіх регіонів Програми,
центральних органів влади та
представники, призначені кожною
країною-учасницею

- Відповідає за якісне та ефективне впровадження
Програми в цілому;
- відповідає за відбір проектів.
Рішення цього органу приймають на основі
консенсусу

Орган Управління
Його функції виконує Міністерство
економічного розвитку Республіки
Польща

- Відповідає за реалізацію Програми відповідно до
принципів раціонального фінансового управління,
економії та ефективності, а також законодавчих
норм;
- підписує контракти з проектами

Національні Органи
Їх роль виконує Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерство закордонних справ Білорусі
та Міністерство економічного розвитку
Польщі

- Відповідають за координацію управління
програмою у кожній з країн Програми

Спільний Технічний Секретаріат:
громадяни Польщі, Білорусі та України,
які надають підтримку бенефіціарам під
час конкурсів

- Допомога Органам Управління у поточному
управлінні Програмою;
- надає підтримку бенефіціарам під час реалізації
проектів

Представництва у Львові, Бресті
та Жешуві

- Забезпечення належного промування Програми;
- надання відповідної інформації потенційним
заявникам і бенефіціарам у всіх трьох країнах

Контрольно-контактні пункти

- Допомога Органам Управління у перевірці витрат,
заявлених бенефіціарами

Аудиторський Орган
Його роль виконує Головний інспектор
Казначейського контролю Польщі

- Забезпечення аудиту Систем управління та
контролю Програми, вибраних проектів і річних
звітів Програми

Група Аудиторів
Його роль виконує Головний інспектор
Казначейського контролю Польщі

- Допомога Аудиторському Органу в оцінюванні
національної частини системи та під час виконання
вибіркових перевірок витрат проектів;
- допомога Аудиторському Органу в розробці
стратегії аудиту для Програми

Комітет з відбору проектів
Його роль виконує Головний інспектор
Казначейського контролю Польщі

- Відповідає за оцінювання поданих проектних
заявок

Рис. 1.6. Інституціональне забезпечення Програми транскордонного
співробітництва Польша–Білорусь–Україна 2014–2020 рр.
Джерело: розробка автора.
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Між країнами – членами ЄС та Україною нині існує істотна диспропорція,
пов’язана з адміністративними, правовими та економічними розбіжностями,
які, у свою чергу, обмежують можливості транскордонного співробітництва.
Органи самоврядування країн ЄС мають значно більше повноважень, а
можливості українських органів місцевого самоврядування багато в чому
залежать від рішень, які приймають на державному рівні [182, с. 42]. У
країнах Європи пріоритетами співробітництва є інтереси місцевих громад, а в
Україні транскордонне співробітництво розглядають з точки зору державних
інтересів [182, с. 43].
На рис. 1.7 наведено схему інституціонального забезпечення на
прикладі Програми транскордонного співробітництва на прикладі Польща–
Білорусь–Україна 2014–2020 рр. (рис.1.6).
Загалом,

основними

результатами

діяльності

єврорегіональних

об’єднань стали розширення та активізація зовнішньоторговельного обміну.
Економічний зміст впливу транскордонного співробітництва на світові
інтеграційні процеси в цілому і регіональний розвиток зокрема, зумовлений
не стільки забезпеченням абсолютної свободи руху товарів і факторів
виробництва, тобто свободи дії ринкового механізму, скільки спрямований
на координацію економічної політики держав. Метою такої політики
передусім є пом’якшення нерівномірності економічного розвитку окремих
країн інтеграційного комплексу та їх регіонів, а також забезпечення
стабільності національних платіжних балансів.
У Державній програмі розвитку транскордонного співробітництва на
2016–2020 рр. зазначено: посилення інституціональної спроможності
прикордонних регіонів України щодо сприяння поглибленню економічних,
екологічних, соціальних відносин між громадськими організаціями, органами
місцевої та виконавчої влади, а також органами інших держав; розроблення
спільних із сусідніми державами стратегічних та програмних документів
щодо розвитку транскордонного співробітництва; створення умов для
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реалізації

спільних

із

сусідніми

державами

проектів

(програм)

транскордонного співробітництва; об’єднання зусиль для поглиблення
співпраці в рамках єврорегіонів та розширення сфери такої співпраці;
забезпечення та здійснення з Угорщиною, Польщею, Словаччиною,
Румунією, Молдовою, Білоруссю контролю на державному кордоні.
Декілька років тому розпочалося розуміння значення для України
транскордонного співробітництва - це спільна експлуатація природних
ресурсів, співробітництво між прикордонними регіонами, які розташовані
вздовж кордону, контроль та виконання посередницьких функцій. Адже
співробітництво

є

важелем

розв’язання

регіональних

проблем,

яке

ґрунтується на довгострокових програмах регіонального розвитку, що
повинно відповідати розвиненому інституціональному забезпеченню.
Розвиток транскордонного співробітництва ґрунтується на пошуку
взаємоузгодження та поєднання інтересів суб’єктів і учасників, які
представляють суміжні прикордонні території у розв’язанні спільних
еколого-економічних проблем територіального розвитку та ефективного
використання потенціалу розвитку. На сьогодні можна виокремити такі
особливості розвитку транскордонного співробітництва:


розширення Європейського Союзу (ЄС) у 2004–2007 рр. Україна

отримала спільний кордон з країнами–членами ЄС, а її прикордонні регіони
(Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та
Одеська) стали об’єктами регіональної політики цього об’єднання. Це
створило додаткові можливості прикордонним територіям ефективно
підвищувати використання потенціалу свого розвитку для виходу на
європейські ринки товарів і послуг завдяки поглибленій взаємодії через
механізми

ТКС

та

адаптації

європейського

законодавства

у

сфері

регіональної політики тощо. Процес входження України у європейський
інтеграційний простір і визнання її європейськими партнерами потребує
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координації зусиль з розвитку співпраці з країнами–членами ЄС і насамперед
– сусідами України;
важливим є розвиток ТКС і за участю інших сусідніх країн,



Республік Молдови та Білорусі. Початок зовнішньої політичної кризи
переорієнтував ТКС прикордонних з Росією регіонів з українськоросійського транскордонного регіону у напрямі поглиблення співпраці в
межах єврорегіональних структур за участю країн–членів ЄС, вектор
транскордонного співробітництва від східного до інших напрямів, які
формують інші середовища та виконують як основні, так і допоміжні
інститути щодо активізації транскордонного співробітництва на рівні

Європейський
Парламент
Рада
Європейського
Союзу
Європейська
Комісія
Суд
Європейського
Союзу

Економічносоціальний комітет
Комітет регіонів
Європейський
інвестиційний банк
Інші консультативні,
управлінські та
регулятивні комітети

ДОПОМІЖНІ ІНСТИТУЦІЇ

ОСНОВНІ ІНСТИТУЦІЇ

Європейська
Рада

ІНСТИТУЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ

європейських інституцій (рис. 1.7);

Рис.1.7. Структура інституцій [інституціонального забезпечення]
Європейського Союзу
Джерело: сформовано автором.
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 в умовах економічної кризи, віддаленості прикордонних регіонів від
центрів зосередження інвестиційної та підприємницької активності, нестачі
фінансових ресурсів на місцях ТКС набуває нового значення і наповнення в
процесі реалізації державної регіональної політики.
Окрім державних інститутів, на міжнародному рівні діють неурядові
організації (НУО), що являють собою окремі структури з важливими
ресурсами

та

досвідом

для

розвитку

міжнародного

екологічного

співробітництва. Зокрема, активна участь громадських організацій посилює
здатність держав регулювати. Екологічну політику багатьох міжнародних
країн ЄС певною мірою координує Організація Об'єднаних Націй (ООН), а
саме – Генеральна Асамблея та Економічна і Соціальна Рада. Щодо країнЄС,

координаційну

забезпечують численні

роль

у

сфері

інституції,

природоохоронної

зокрема

питаннями

діяльності
охорони

навколишнього середовища на рівні ЄС займаються: Європейська Комісія,
Європейський Парламент, Європейська Рада та Європейське агентство з
навколишнього середовища (ЄАНС) (табл. 1.3).

№
з/п
1
1

Таблиця 1.3. Основні функції інституцій ЄС у природоохоронній
сфері
Категорії
Інституції
Функції
інституцій
2
3
4
Розробляє
законодавство
та
політику
Європейського
Співтовариства щодо розв’язання
екологічних проблем та забезпечує
виконання
державами-членами
узгоджених дій щодо цього;
Європейська
відстежує якість впровадження
Генеральний
комісія
державами-членами
норм
Директорат (ГД)
законодавства ЄС у національне
законодавство й ініціює процедури
проти держав, які або не
імплементують положення щодо
довкілля цілком і точно, або не
повідомляють про національні
заходи у цій сфері
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2

3
4

5

6

7

8

Продовження таблиці 1.3
Комітет з питань
Розробляє стратегії та програми;
навколишнього
розраховує, пропонує, коригує та
Європейський
середовища,
ухвалює
бюджет,
визначає
парламент
громадського
пріоритетні напрями бюджетних
здоров’я та безпеки витрат
харчових продуктів
Рада
Рада з питань
Спільно з парламентом розділяє
Європейського
навколишнього
бюджетну владу Європейського
Союзу
середовища
Союзу
Здійснює моніторинг, збір та аналіз
Європейська
інформації
про
навколишнє
Європейське
екологічна
середовище
для
оцінювання
екологічне
інформаційна та
ступеня екологічної небезпеки,
агентство
наглядова мережа створення умов для розробки
(ЄEA)
(Eionet)
законодавства і реалізації програм
збереження довкілля
Довідник
Управління
природоохоронною
з питань
ситуацією, оцінювання впливів
Європейський
на
навколишнє
інвестиційний природоохоронної проектів
та соціальної
середовище
банк
практики
Забезпечує дотримання норм права
Європейського Союзу. Проводить
збір інформації як із власної
Комісія з питань
ініціативи (через інспекції і
навколишнього
перевірки), так і отримуючи звіти
Комітет
середовища, зміни
від держав-членів (як правило,
регіонів
клімату та
кожна директива включає норму,
енергетики (ENVE)
що вимагає від держави-члена
надсилати в Комісію тексти
правових актів і звіти)
Розглядає питання, що передаються
їм згідно з установчими договорами
Розділ «Сільське
Європейський
чи рішеннями керівних органів
господарство,
економічний
Європейського Парламенту, та
сільське
та соціальний
питання, що виносяться комітетами
господарство
комітет
на порядок денний із власної
та довкілля»
ініціативи
Інші
організації:
Спільне
Розробляє інноваційні передові
підприємство
технології, спрямовані на
Стратегії,
CleanSky 2;
зменшення негативного впливу на
програми, проекти
Спільне
природне середовище, сприяє
підприємство
зміцненню європейської співпраці
з паливних
елементів
та водню

Джерело: створено на основі [226, 227].
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На нашу думку, доречно відмітити, що значною мірою ефективність
проектів транскордонного співробітництва залежить від стану інституційної
бази в країні, яка визначає структуру координаційних органів, сфери
регулювання та можливості фінансового забезпечення. Згідно із Законом
України (від 24 червня 2004 р. № 1861IV) «Про транскордонне
співробітництво» фінансування проектів транскордонного співробітництва
між Україною та країнами ЄС може здійснюватись таким чином: за рахунок
коштів Державного бюджету України; спільне фінансування через залучення
міжнародної технічної допомоги; фінансування з місцевих бюджетів на
відповідний рік [193].
Незважаючи на наявність системи державного фінансування, слід
згадати про недосконалість існуючих в Україні механізмів фінансування
транскордонних програм, оскільки система фінансування за рахунок коштів
Державного бюджету України практично не функціонує. Так, згідно із
Постановою Кабінету Міністрів України (від 23 серпня 2016 р. № 554) «Про
затвердження

«Державної

програми

розвитку

транскордонного

співробітництва» [185] у результаті недофінансування завдання та заходи
державних програм не виконано в повному обсязі, зокрема залишилися не
розв'язаними проблеми та не здійсненими заходи Державної програми
розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 рр. Попри те, що
великомасштабні інфраструктурні проекти транскордонного співробітництва
України на 2011–2015 рр. передбачали фінансову підтримку ЄС, жодну
відповідну статтю видатків для фінансування не було закладено до
Державного бюджету України. Окрім того, за результатами першого набору
проектних заявок Польща – Білорусь – Україна 2016–2020 рр. було
затверджено фінансування приблизно для 20 проектів польських заявників, і
лише для 3 українських проектів. А це свідчить про наявність фінансово-
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організаційних проблем розвитку транскордонного співробітництва на
регіональному рівні в Україні, а саме:
 недостатньо ефективна політика визначення пріоритетів фінансування
транскордонних програм та розподіл коштів між її учасниками;
 у зв'язку з обмеженим фінансуванням підтримка надається не
інвестиційним проектам (розробка стратегій розвитку, підготовка технічної
документації, техніко-економічне обґрунтування та звітність з оцінювання
впливу на навколишнє середовище);
 при

розробці

фінансових

планів

транскордонних

проектів

не

враховуються зміни валютного курсу, індекс інфляції, що призводить до
посилення відповідних ризиків (валютних та інфляційних);
 специфікою більшості програм транскордонного співробітництва є те,
що заявники і партнери не можуть бути організаціями, діяльність яких
спрямовано на отримання прибутку, що, у свою чергу, унеможливлює
співфінансування за рахунок приватних інвестицій;
 відсутня система моніторингу реалізації транскордонних проектів на
території (передбачає лише моніторинг реалізації програми в цілому). А це
ускладнює оцінку обсягів міжнародної фінансової допомоги в регіоні та
можливість узгодження інтересів органів місцевого самоврядування і всіх
функціонуючих донорських організацій, що свідчить про неефективне
поєднання і використання всіх джерел регіональної фінансової системи.
Аналіз

інституційного

забезпечення

транскордонного

співробітництва

свідчить про його характерний розвиток, однак стан його функціонування в
Україні потребує вдосконалення. Недосконала система інституціональних
структур призвела до замороження численних проектів, зокрема із
поліпшення стану навколишнього природного середовища, його охорони,
зменшення впливу надзвичайних ситуацій, їх попередженню та запобіганню.
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А це свідчить про необхідність переформатування інституціонального,
організаційного та економічного регулювання. Зокрема, обґрунтовано
розробку принципів фінансування природоохоронних заходів, цільового
резервування фінансових потоків, попередній фінансовий аналіз та прогноз,
оцінку

ризиків

що

сприятиме

реалізації

програм

транскордонного

співробітництва. Важливим моментом транскордонного співробітництва є
складова державної політики, яка створює можливості для розвитку
транскордонного

бізнесу,

нових

транскордонних

екологічних

економічних

проблем

та

об’єднань,

реалізації

розв’язання

транскордонних

природоохоронних заходів. Сегментом державної політики є створення
інституціонального

забезпечення

транскордонного

співробітництва

–

нормативно-правова база, узгодження механізмів взаємодії між органами
влади різних рівнів, фінансово-інвестиційна підтримка, впровадження
інституцій для реалізації транскордонних проектів на прикордонні регіони
України. Узагальнюючи дослідження транскордонного співробітництва,
можна

відмітити

взаємозв’язку.

його

екологічну,

Економічна

економічну,

складова

соціальну

транскордонного

складові

співробітництва

передбачає напрями співпраці з обох боків кордону: створення спільних
підприємств, розроблення інвестиційних проектів, розвиток малого та
середнього

бізнесу,

фінансова

підтримка

проектів

у

сфері

природокористування прикордонних територій.
Соціальна

складова

характеризується

реалізацією

заходів,

які

спрямовано на підвищення рівня соціального стану регіону, створення
робочих

місць

та

повну

зайнятість

населення.

Вагомим

значення

прикордонних регіонів є сфера освіти, науки, спорту та релігії.
Екологічна складова транскордонного співробітництва передбачає
спільне використання природних ресурсів, налагодження та підтримку
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транскордонної співпраці, охорони навколишнього природного середовища,
здійснення заходів протидії екологічним катастрофам (рис. 1.8).

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Державна політика транскордонного співробітництва

Державна
економічна
політика

Консультативна
підтримка

Фінансова пряма
підтримка

Впровадження
методів, важелів,
інструментів

Транскордонні
регіони сусідніх
країн

Державна
екологічна
політика

Екологічна
складова

Державна
зовнішня
політика

Інвестиційна
підтримка

Контрагенти /
замовники

Економічна
складова

Соціальна
складова

Транскордонні
регіони України

Державна
фінансова
політика

Рис. 1.8. Державна політика розвитку транскордонного співробітництва
Джерело: розроблено автором.
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Зазначені складові транскордонного та прикордонного співробітництва
на сьогоднішній день взаємодіють одна з одною. Для ефективної співпраці
потрібно, щоб складові взаємодіяли відокремлено для розвитку і покращення
прикордонних регіонів. Це дає підстави щодо подальшого дослідження
транскордонного

співробітництва

в

контексті

збалансованого

природокористування, а також певного об’єкта досліджень.
Зауважимо, що головною метою є підвищення соціально-економічної
конкурентоспроможності транскордонних територій у масштабі всієї Європи,
кожної окремої країни, на регіональному та місцевому рівнях завдяки
ефективному використанню внутрішнього потенціалу, а також пом'якшення
обмежень, пов'язаних із зовнішніми кордонами ЄС [138]. Тому, окрім
декларативних намірів, тут передбачено заходи, які реалізуються у вигляді
низки проектів у сфері економіки, екології, культури та туризму, транспорту і
прикордонної інфраструктури, освіти та науки. Важливим елементoм
інституціонального забезпечення прoцесу реалізації державнoгo управління в
екoлoгічній сфері є відпoвідні грoмадські інститути. Нині екoлoгічна
ситуація в Україні та зрoстання екологічної свідoмoсті населення зумoвили
те, щo в нашій державі діє близькo 500 грoмадських oб’єднань в екoлoгічній
сфері. Серед них більшість регіoнальних, міських, тoбтo таких, щo діють на
якійсь певній теритoрії, а також всеукраїнські: Українське тoвариствo
oхoрoни прирoди, асoціація «Зелений світ», Націoнальний екoлoгічний
центр, Українська екoлoгічна академія наук, Всеукраїнська Екoлoгічна ліга
тoщo.
Oкрім них, велике значення в загальнoдержавній системі oхoрoни
прирoди мають неурядoві грoмадські рухи та oрганізації, які зазвичай
співпрацюють з державними прирoдooхoрoнними oрганами [139, с. 230].
Хoча в Україні механізм участі грoмадськoсті у прийнятті екoлoгічноважливих рішень на сьoгoдні вже впрoвадженo, однак пoтребує значнoгo
вдосконалення ефективності та дієвості такoгo механізму.
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В Угоді про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ст.
447) зазначено, що залучення місцевих та регіональних органів влади до
транскордонного і регіонального співробітництва відповідних управлінських
структур відбувається з метою розвитку й подальшого удосконалення
законодавчої бази, а також для зміцнення транскордонних і регіональних
економічних

зв’язків

та

ділового

транскордонного та регіонального

партнерства.

Розвиток

складових

співробітництва, таких як: interalia,

транспорт, енергетика, комунікаційні мережі, культура, освіта, туризм,
охорона здоров’я та інших сфер, охоплених Угодою, містить елементи
транскордонного та регіонального співробітництва. Зокрема, сторони
сприяють розвитку транскордонного співробітництва щодо модернізації,
забезпечення обладнанням та координації роботи служб надання допомоги за
умов надзвичайних ситуацій (ст. 448), Угоди про Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом [107].
Адже

важливою

складовою

подальшого

транскордонного

та

прикордонного співробітництва повинно бути впровадження умов соціальноекономічного розвитку регіону через фінансову та нормативну-правову базу.
Разом з тим, слід зазначити про важливість екологічного фактору у
програмах транскордонного розвитку. Це пов’язано із забрудненням
навколишнього природнього середовища в наслідок діяльності виробництва,
поводженням з їх відходами, веденням господарства. В процесах реалізації
транскордонного співробітництва, важливу роль має державна підтримка,
зокрема, формування законодавчої бази (норми і права, акти з реалізації
програм, регулювання і фінансової підтримки). В Україні правове
середовище

розвитку

транскордонного

співробітництва

в

основному

сформоване але організаційно-економічні механізми взаємодії суб’єктів
еколого-економічних відносин по обидва боки кордону потребують значного
удосконалення.
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1.3.

Передумови

інституціонального

запровадження
забезпечення

концептуальних

підходів

природокористування

за

до
умов

транскордонного співробітництва
Загострення

проблем

щодо

забезпечення

збалансованого

природокористування на прикордонних територіях обтяжуються кризовими
обставинами як економічного, так і екологічного характеру. Оскільки ініціює
нові виклики щодо пошуку додаткових ресурсів, інструментів та важелів
стримування для зростання антропогенного навантаження на довкілля.
Однією із вагомих на шляху до розв’язання окремих проблем за напрямом
економічної теорії є така як інституціоналізм, що є «дотичним аспектом до
розв’язання економіко-соціальних проблем суспільства постіндустріального
типу» [242; 69, 41].
Спираючись
інституціоналізму

на

теоретичне

Т. Веблена,

підґрунтя

Д. Коммонса,

концепції
проблема

класиків
досягнення

прийнятного рівня збалансованого природокористування набуває статусу
центральної у системі зв’язків між інституціями еколого-економічного
розвитку. Слід відзначити, що вказані впливи мають різновекторний
характер, адже процеси та результати використання природних ресурсів з
обох боків кордону інтегровані у всі сфери життєдіяльності, а тому різною
мірою впливають на ефективність використання. Американський дослідник
Т. Веблен [21, 249], який розглядав суспільний розвиток на основі
суперечностей між процесом виробництва та бізнесовою діяльністю, що
стверджує відкриваються можливості пошуку інструментів щодо залучення
інвестицій у прикордонні регіони з метою еколого-економічного та
соціального розвитку, оскільки кожна із складових ставить за мету
отримання прибутку від своєї діяльності. Узгодження цих, на перший погляд,
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різних складових та пошуку компромісу між їх інтересами сприяє екологоекономічному

ефекту

для

досягнення

забезпечення

збалансованого

природокористування від інституцій. З позицій соціально-правової концепції
Д. Коммонса [249], який пропонував за основу організації життєдіяльності
суспільства брати правові аспекти взаємодії груп, набуває значення
законодавчо-нормативне закріплення вимог відтворення і збереження
прийнятного

рівня

збалансованого

природокористування

в

контексті

транскордонного співробітництва. Згідно з етапами розвитку процесів цієї
взаємодії, за Коммонсом, першою позицією, чи відправним пунктом, є
конфлікт інтересів між різними інституціями з обох боків кордону, які
усвідомлюються суспільством тільки на рівні проблеми, що потребує
розв’язання

через

компроміс

за

наявних

організаційно-правових

і

законодавчо-нормативних умов та їх дотримання під час організації процесів
забезпечення

збалансованого

природокористування

прикордонного

і

транскордонного співробітництва.
Це

спонукає

до

необхідності

інституціонально-організаційного
природокористування

дослідження

забезпечення

транскордонного

характеристик
збалансованого

співробітництва

та

виявлення

еволюційних напрямів та пріоритетів. Інституціонально забезпечення
транскордонного співробітництва можна досліджувати у двох площинах 
системній і предметній. Системна площина включає в себе ширше коло
інструментів,

методів

і

засобів

впливу,

які

використовують

для

стимулювання процесів між країнами з обох боків кордону, зокрема
включають в себе основні інститути: інститут міграції, інститут освіти,
інститути громадського суспільства. Предметна площина охоплює тільки
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діяльність

інституцій,

спрямованих

на

розвиток

і

поглиблення

транскордонного співробітництва у сфері природокористування.
Суть

функціонування

інституціонального

регулятора

у

напрямі

забезпечення збалансованого природокористування полягає у розробці
законів і зобов’язань, здійсненні природоохоронних заходів та у формуванні
в суспільстві самої парадигми
Найперше

потрібна

збалансованого природокористування.

інвентаризація

чинного

законодавства,

яка

б

забезпечувала виявлення правових норм, що підлягають скасуванню чи
перегляду;

усунення

розбіжностей

і

суперечностей

між

окремими

нормативно-правовими актами.
З моменту отримання Україною незалежності у 1991 р. ЄС та Україна
почали стрімко розвивати двосторонні відносини. Згідно зі ст. 51 УПС
Україна взяла на себе зобов’язання вжити заходів щодо поетапного
приведення національного законодавства у відповідність із законодавством
ЄС у 16 пріоритетних сферах, зокрема й у сфері навколишнього природного
середовища. Так, ст. 63 УПС передбачала, що «Сторони розвиваються та
зміцнюють транскордонне співробітництво між ними в галузі охорони
навколишнього природного середовища».
Важливою складовою інституціонального інструменту є сформована
нормативно-правова база. Визначено, що забезпечення збалансованого
природокористування, використання та освоєння без нормативно-правої бази
є неможливим як на регіональному, так і на міжнародному рівні.
На

нашу

думку,

принципово

важливим

щодо

удосконалення

законодавства у сфері природокористування та охорони навколишнього
природного середовища є інституціональне методичне забезпечення у
вітчизняну практику положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
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середовище у транскордонному регіоні, положення Кіотського протоколу, а
також Рамкової конвенції про охорону і сталий розвиток Карпат та інших
рамкових

конвенцій,

які

можна

використовувати

на

прикордонних

територіях України завдяки оновленню нормативно-правової бази щодо
збалансованого природокористування прикордонного та транскордонного
співробітництва.
Нині залишається відкритим питання щодо розробки та контролю
нормативно-правових актів щодо збалансованого природокористування.
Значну

частину

законодавчо-нормативних

актів

відносять

до

природокористування в цілому, не має зазначених особливостей здійснення
та використання природних ресурсів у прикордонних регіонах України. На
нашу думку, низка нормативно-правових актів, які регулюють транскордонне
співробітництво,
природних

покликана

ресурсів

сприяти

прикордонних

раціональному
регіонів

використанню

країни,

зокрема

і

транскордонних, і забезпечити збалансований розвиток, зберегти природу
для майбутнього покоління.
За останні роки на державному рівні удосконалено екологічне
законодавство, яке включає Земельний (1992 р. та новий чинний 2001 р.),
Лісовий (1994 р.), Водний (1995 р.) кодекси, важливі закони України «Про
охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.), «Про природнозаповідний фонд» (1992 р.), «Про охорону атмосферного повітря» (1992 р.),
«Про тваринний світ» (1993 р.), «Про поводження з радіоактивними
відходами» (1995 р.), «Про відходи» (1998 р.), Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища» (1991 р.), де зазначено, що одним із
принципів

охорони

довкілля

є

науково

обґрунтоване

узгодження

економічних, екологічних та соціальних складових і прогнозування стану
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використання природних ресурсів. Адже проблема співвідношення з
нормативно-правовими актами у сфері природокористування залишається
недостатньо дослідженою. Розвиток законодавства, що регулює суспільні
відносини, зумовлені екологічно небезпечними видами діяльності, має
здійснюватися з урахуванням тенденцій на прикордонних територіях України
у сфері природокористування (додаток А).
Закон України (від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIІІ) «Про стратегію
сталого розвитку – Основні напрями економічного, соціального та
природоохоронного розвитку України до 2030» року [190], спрямовано на
вироблення державної системи науково обґрунтованих, взаємозалежних
екологічних, економічних, організаційно-управлінських та правових заходів,
покликані

забезпечити

збалансоване

природокористування

України.

Нормативно-правова база сталого розвитку в Україні розвивається на нашу
думку,

повільно,

тривалим

є

домінування

соціально-економічних

і

політичних наслідків зміни устрою держави. Варто зауважити, що в жодному
із зазначених нормативно-правових актів немає чіткого роз’яснення та опису
механізму здійснення транскордонного співробітництва (ТС) та оцінки його
еколого-економічної ефективності, що є важливим при здійсненні такої
форми зовнішньоекономічної співпраці. При реалізації будь-якої з трьох
названих вище форм ТС, сторони, на свій розсуд, та не порушуючи чинного
законодавства сторін-учасниць транскордонного співробітництва, укладають
протоколи, угоди та статути щодо такої діяльності. У цих документах чітко
мають бути окреслені такі положення: назва, сутність та мета здійснення
певної форми ТС, термін її реалізації, відповідність пріоритетним напрямам
транскордонного

розвитку

регіонів-учасників

і

країн-учасниць

із

зазначенням відповідних угод та нормативно-правових актів. прийнятими
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урядами та місцевими органами управління сторін, учасники (їх кількість і
територіальна приналежність), обґрунтування необхідності реалізації форми
ТС, її фінансове забезпечення, організаційна структура, керівництво та його
повноваження й обов’язки, розв’язання спірних питань, план впровадження
проекту, правове забезпечення, очікуваний ефект (соціальний, економічний,
екологічний та ін.) та соціо-еколого-економічні показники ефективності (за
якими можна зробити висновок про ступінь досягнення очікуваного
результату).
У становленні регіональної системи управління О. Бабінова виділяє:
невідповідну нормативно-правову базу; недостатнє фінансове забезпечення
реформ та діяльності органів регіональної влади; нечіткість розподілу
повноважень між місцевою та регіональною владою тощо [10]. Становлення
системи

нормативно-правового

регулювання

транскордонного

співробітництва свідчить про необхідність створення такого механізму
вироблення й реалізації відповідних норм, який міг би збалансувати часто
протилежні підходи і погляди на цей вид співробітництва, механізми його
забезпечення, якими керується вітчизняне та міжнародне співтовариство у
визначенні своєї позиції з цього питання, транскордонне співробітництво
регулюється як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Система встановлює пріоритетність норми, що регулює певну сферу
суспільних відносин. Отже, в Україні діє дилема міжнародного права, а
система національних нормативно-правових норм покликана розвивати й
адаптувати вимоги міжнародних норм до особливостей і відмінностей країни.
Основою

для

майбутнього

Закону

України

саме

про

такий

вид

співробітництва може стати модельний Закон «Про міжрегіональне
співробітництво»,

прийнятий

на

ХХІХ

пленарному

засіданні
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Міжпарламентської Асамблеї держав-учасників співдружності незалежних
держав (МАДУ СНД) 2007 р., як консультативний орган для підготовки
проектів законодавчих документів, що становлять взаємний інтерес даних
країн [151].
Сучасне
соціальних,

інституційне
екологічних

та

середовище

керованого

економічних

інтересів

упорядкування
характеризується

обмеженістю мотиваційної основи для їх реалізації, яка визначається
тимчасовою наявністю інституційного вакууму чи «інституціональних
пасток» [69, с. 772]. За об’єктивною системою І.К. Бистрякова [108],
розвиток оновленого інституціонального середовища повинен стосуватися
інтегрального потенціалу природно-ресурсних активів, зокрема земельних,
водних, лісових ресурсів, який є основою забезпечення збалансованого
розвитку. Питання, що стосуються раціонального використання природних
ресурсів, охорони навколишнього середовища, моніторингу стану довкілля,
попередження

виникненню

надзвичайних

ситуацій

техногенного,

природного і стихійного характеру відіграють важливу роль у пріоритетних
позиціях

транскордонного

співробітництва.

Оскільки

взаємозалежне

природокористування двостороннє (з позиції прикордонних територій),
контроль, фінансування та звітність є обов’язковою умовою для усіх сторінучасників. Усі норми, завдання, пріоритети, особливості виконання фіксують
у нормативних документах транскордонного співробітництва. Тим не менше,
виникає певна низка причин щодо неповноцінного виконання (або
невиконання) відповідно установлених завдань щодо поліпшення стану
навколишнього природного середовища. Це пов’язано з припиненням
фінансування

робіт,

безвідповідальним

виконанням

та

послабленим

контролем за ними. А у зв’язку з цим, питання природокористування у
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транскордонному

співробітництві

потребують

методологічно-

інституціонального регулювання.
Низка

питань

природокористування

у

транскордонному

співробітництві має вагоме значення. Це пов’язано з тим, що баланс між
можливостями природно-ресурсного потенціалу та потребами у зв’язку з
веденням господарської діяльності не встановлено. І саме на такі аспекти
доцільно

зважати

при

формуванні

механізму

розвитку

системи

транскордонного співробітництва. Таким чином, інституціональний механізм
природокористування у транскордонному співробітництві являє собою
структурну систему всіх суб’єктів-учасників, керуючих та регулюючих
інституцій,

нормативно-правових

документів,

що

визначають

суть

збалансованого природокористування у даній сфері, та контролюють його
відповідне забезпечення, а також сукупність заходів, спрямованих на
створення стратегії щодо підтримки, координації та контролю за діями
суб’єктів у сфері охорони навколишнього природного середовища у
реалізації проектів транскордонного співробітництва.
Важливо підкреслити, що інституціональна база транскордонного
співробітництва

європейських

регіонів

ґрунтується

на

положеннях

Європейських рамкових конвенцій про транскордонне співробітництво між
територіальними громадами або властями, підписаної країнамичленами
Ради Європи. Розвиток транскордонного співробітництва на засадах
прикордонних регіонів з обох боків кордону незалежно від національних,
соціально-економічних

особливостей, традицій, а також своєрідності

природних умов різних держав має певні тенденції та напрями. Проблеми, з
якими стикнулися більшість країн, виявилися дуже схожими: критерії
визначення видів флори і фауни, що підлягають особливій охороні, стан
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довкілля, необхідність вжиття особливих заходів з охорони цінних
природних територій. Тому з ініціативи міжнародних природоохоронних
організацій було підготовлено відповідні конвенції, спрямовані на взаємодію
міждержавних та державних структур, громадських організацій щодо
забезпечення збалансованого природокористування. Починаючи з 60-років
ХХ ст., упродовж двох десятиліть було схвалено низку документів, які
сформували екологічний міжнародно-правовий простір і створили умови для
розв’язання

на

глобальному

рівні

багатьох

проблем

збереження

збалансованого природокористування.
Н. Мікула

визначив

систематизацію

нормативно-правового

забезпечення у чотирьох групах: 1) європейське законодавство, що
стосується безпосередньо транскордонного співробітництва; 2) європейське
загальне законодавство щодо регіонів; 3) інші європейські документи, в яких
згадується транскордонне співробітництво; 4) національне законодавство
[148].
Інституціональними передумовами транскордонного співробітництва
у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища є
міжнародні конвенції, хартії, угоди, підписані Україною з іншими сусідніми
державами (рис. 1.9).
Конвенція про охорону біологічного різноманіття – передбачає
збереження екосистем та природних компонентів, а також спільне отримання
на справедливій і рівній основі вигод [177]. Зі сторони транскордонного
співробітництва особливу увагу приділено додержанню заходів безпеки
щодо переміщення живих змінних організмів [86].
Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані
– найбільш характеризує забруднення, яке перебуває частково в межах
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території однієї держави, але негативно впливає на територію іншої держави.
Підприємства, розташовані на прикордонних територіях, співпрацюють щодо
виконання

положень Конвенції, це передусім апаратура та засоби

спостереження і вимірювання рівнів викидів і забруднювачів повітря, а також
вплив забруднення атмосфери на здоров’я людей і охорони навколишнього
природного середовища [118].
Рамкова конвенція про зміну клімату ООН – передбачає стабілізацію
концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав
би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему. Оскільки
різні країни роблять різний внесок у світове накопичення парникових газів,
то Конвенція запроваджує диференційований підхід до встановлення
зобов’язань кожної держави стосовно зменшення ними викидів відповідних
газів. Усі держави Конвенції поділяють на 4 групи: 1) розвинуті країни; 2)
країни з перехідною економікою (саме до цієї групи належить Україна); 3)
країни, що розвиваються; 4) найменш розвинуті країни. Конвенція
зобов’язала всі країни підготувати й подати національні повідомлення щодо
кадастру джерел та поглиначів парникових газів, а також розробити
національні програми заходів щодо пом’якшення впливу парникових газів на
клімат та адаптації до змін клімату [114].
Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків
та міжнародних озер – це охорона транскордонних вод, скорочення та
обмеження обсягів забруднення, відновлення і збереження екосистем. Щодо
транскордонного

співробітництва

–

це

розроблення

маловідходних

технологій, застосування граничних норм скидання стічних вод, введення
системи оцінювання впливу на навколишнє природне середовище, а також
розроблення плану дій у надзвичайних ситуаціях щодо їх припинення. Умови
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співробітництва: укладання двосторонніх угод чи домовленостей з метою
обмеження чи скорочення транскордонного забруднення. Угоди повинні
передбачати

створення

спільних

органів,

які

будуть

забезпечувати

раціональне використання водозбору.
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат [194] 
метою Конвенції є охорона та сталий розвиток Карпат для поліпшення якості
життя, зміцнення місцевих економік та громад, збереження природних
цінностей і культурної спадщини. Для досягнення цієї мети Сторони
співпрацюють на засадах реалізації таких принципів: a) запобігання та
застереження; б) «забруднювач платить»; в) участь громадськості та
залучення заінтересованих організацій; г) транскордонна співпраця; д)
інтегроване планування та управління земельними і водними ресурсами; е)
програмний

підхід;

є)

екосистемний

підхід.

Укладення

додаткових

протоколів до цієї Конвенції є сприяння сталому управлінню Карпатськими
лісами, їхній охороні, а також посилення збереження, відтворення та сталого
використання біологічного і ландшафтного різноманіття Карпат в інтересах
нинішніх і прийдешніх поколінь.
Конвенція

про

оцінку

впливу

на

навколишнє

середовище

в

транскордонному контексті – сприяє налагодженню транскордонного
співробітництва з метою контролю та мінімізації транскордонного впливу на
довкілля. Оскільки Конвенція охоплює види діяльності, зазначені в Додатку
1 до неї. Це, зокрема, атомні та теплові електростанції, будівництво
автомобільних доріг, залізниць, хімічне виробництво, об’єкти утилізації
відходів, будівництво гідротехнічних споруд, водосховищ, портів, каналів,
забір підземних вод тощо [117].
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Європейська конвенція про ландшафти – одним із правових механізмів
координації міжнародної співпраці держав Європи з питань гармонізованої
охорони, управління і планування розвитку ландшафтів, де зазначено, що
ландшафт відіграє важливу для суспільних інтересів роль в екологічній,
природоохоронній і соціальних сферах. Оскільки кожна сторона співпраці
зобов’язана: юридично визнати ландшафти як найважливіший компонент
оточення людини, вираження різноманіття загальнолюдської культурної і
природної

спадщини

та

основу

ідентичності

людини,

визначити

і

здійснювати ландшафтну політику, спрямовану на охорону, а також у будьяку іншу, яка може мати прямий або опосередкований вплив на ландшафт
[95].
З наведених вище конвенцій особливу увагу слід приділяти питанням,
що стосуються впливу тих чи інших положень цих конвенцій на розвиток
програм,

проектів

транскордонного

співробітництва

збалансованого

природокористування, які передбачають використання системного підходу
до збереження збалансованого природокористування та ведення лісового і
сільського господарства та ін. У Рамкових конвенціях значну увагу
приділено вдосконаленню інфраструктури гірських регіонів та особливостей
гірського довкілля, зокрема охороні біорізноманіття і територій, які мають
вагоме значення у сфері туризму.
Акцентовано увагу, що Сторони сприятимуть застосуванню чистих
технологій

виробництва,

природокористуванню.

збереженню

Щодо

екосистем

раціонального

та

збалансованому

використання

природних

ресурсів та охорони довкілля доцільно використати такі принципи: 1)
співвідношення процесів саморегуляції природних територій та управління
антропогенними територіями з обох боків кордону; 2) соціальну та
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економічну функцію, яку виконує природокористування; 3) співвідношення
цілеспрямованих і нецілеспрямованих змін прикордонних територій.
Виявилося, що на практиці досягти балансу між економічними,
екологічними цілями є доволі складним завданням, адже в суспільстві
переважають егоцентричні мотиви дій. Вченими визначено, що природні
ресурси є екологічним каркасом, основним стабілізуючим фактором
збалансованого розвитку, від їх стану та розподілу залежить функціонування.
Головними

проблемами,

які

призупиняють

запровадження

на

прикордонній території України принципів сталого розвитку, зокрема є: 1)
надмірне антропогенне навантаження на природні екосистеми і зниження їх
біологічної стійкості; 2) відсутність національної політики сталого розвитку,
яка б гармонізувала єдині інтегральні, науково-світоглядні основи; 3) дефіцит
державного бюджету, недостатня державна фінансово-інвестиційна та
екологічна підтримка. Зниженню рівня невизначеності у повсякденній
взаємодії економічних аспектів може сприяти інституціональне середовище,
оскільки його стан значною мірою впливає на економічний розвиток
транскордонного

співробітництва.

Удосконалення

інституціонального

середовища складається із сукупності кожної інституційної форми і
зумовлений ступенем координованості взаємодії між ними. Інституціональні
зміни являють собою безперервний процес кількісно-якісних і сутнісних змін
та перетворень різних соціальних й економічних інститутів. До таких
інститутів належать конкуренція, монополії, держава, профспілка, податки,
сталий спосіб мислення, юридичні норми, правила, постанови, права окремих
соціальних верств і груп, система відносин між господарюючими суб’єктами
та ін. Факторами, що впливають на інституціональні зміни є наукові технікотехнологічні, економічні (зокрема фінансові, інвестиційні, інноваційні тощо),
соціальні, правові, політичні, пов’язані з управлінням та регулюванням
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системи суспільних відносин, передусім економічних, окремих її систем та
елементів.

Конвенція про охорону
біологічного різноманіття
(СВD), (1993 р.)
Конвенція про
транскордонне
забруднення
повітря на
великі відстані
(1983 р.)

Рамкова
конвенція
про зміну
клімату
ООН
(UNFCCC)
(1994 р.)

Конвенція про
охорону та
використання
транскордонних
водотоків та
міжнародних
озер
(1992 р.)

Конвенція
про оцінку
впливу на
навколишнє
середовище
в транскордонному
контексті
(1999 р.)

Рамкова конвенція про охорону та сталий
розвиток Карпат,
(Карпатська конвенція) (2003 р.)

Європейська конвенція про ландшафти (2000 р.)

Рис. 1.9. Структурна схема функціонального призначення конвенцій
міжнародної природоохоронної діяльності
Джерело: сформовано автором.

Найглибші зміни соціально-економічних інститутів відбуваються під
час радикальних економічних реформ, зокрема трансформації економічної
системи, що ґрунтується на адміністративно-командних методах управління
економікою, в економічну систему, основою якої є ринкові важелі
саморегулювання

економіки

або

оптимальне

поєднання

ринкових

і
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державних важелів, тобто регульована ринкова економіка. Важливим
фактором інституціональних перетворень є вдосконалення господарського
механізму [88, с. 659].
Як зазначає Купінець Л.Є., дотримання означених принципів потребує
не тільки неординарних рішень, залучення капіталу та технологій, реалізації
нових

форм

партнерських

відносин,

визначення

лінії

поведінки

з лідируючою групою країн стосовно політики екологічних обмежень у
міжнародній торгівлі, але й посилення ролі та створення умов регіональним і
місцевим органам державної влади для забезпечення екологічної безпеки на
відповідних рівнях, попередження екологічного демпінгу та будь-яких дій,
що порушують інтереси країни. Регіональна екологічна політика повинна
бути чітко визначена, узгоджена з економічними та соціальними задачами,
знайдено механізми реалізації міжнародних зобов’язань на регіональному
рівні, шляхи реформування економіки регіонів та визначити лідерів
екологічного

реформування.

Очікуваним

результатом

екологічних

перетворень на рівні регіонів стане підвищення економічної ефективності
регіонального господарського комплексу та створення сприятливих умов
проживання населення [130].
До найактуальніших проблем України та її сусідніх держав належать
екологічна безпека, прогресуюча деградація природного довкілля та
виснаження природних ресурсів. Ці проблеми набули особливого значення
наприкінці ХХ – початку ХХI ст. Нині розвиток виробництва і зростання
масштабів господарської діяльності, в яких людство використовує дедалі
більше природних ресурсів, посилює антропогенний тиск на довкілля.
Негативні зміни у навколишньому природному середовищі становлять
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підвищену екологічну небезпеку і завдають значних економічних збитків
Україні [85].
Що стосується раціонального використання природних ресурсів,
охорони навколишнього природнього середовища, моніторингу стану
довкілля, попередження виникненню надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та стихійного характеру, то тут важливу роль відіграють
пріоритетні

позиції

взаємозалежне
прикордонних

транскордонного

природокористування
територій),

контроль,

є

співробітництва.
двостороннім

фінансування

та

Оскільки
(з

позиції

звітність

є

обов’язковою умовою для всіх сторін-учасників. Усі норми, завдання,
пріоритети, особливості виконання фіксують у нормативних документах
транскордонного співробітництва. Тим не менше виникає певна низка
причин щодо неповноцінного виконання (або невиконання) відповідно
встановлених завдань з поліпшення стану навколишнього природного
середовища.

Це

пов’язано

з

припиненням

фінансування

робіт,

безвідповідальним виконанням та послабленим контролем за ними. У зв’язку
з цим питання природокористування у транскордонному співробітництві
потребують методологічно-інституціонального регулювання.
У питаннях природокористування інституціональний підхід передбачає
обґрунтування та забезпечення причинно-наслідкових зв’язків кожного
елемента ієрархічної структури, тобто регулювання стану навколишнього
природного

середовища,

процесів

його

збалансованого

розвитку та

природних явищ за допомогою системи інституціонального забезпечення
природокористування у транскордонному співробітництві. Вибір певних
інструментів регулювання господарської динаміки, їх співвідношення з
еколого-економічним балансом як з відновним компонентом зумовлює
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доцільність системної класифікації господарсько-екологічної політики з
урахуванням напряму впливів (рис. 1.10). Держава виступає власником низки
ресурсів,

має

у

своєму

розпорядженні

інвестиційно-фінансові

та

адміністративні механізми впливу на суб’єкти, законодавчо закріплює їх
права та обов’язки. Це пов’язано з тим, що заходи, які успішно реалізовані
одними прикордонними територіями, потребують коригування інших (навіть
застосування

єдиної

системи

платежів

чи

залучення

інвестицій

у

прикордонні регіони не змінюють ситуацію). Для подолання невідповідності
держава надає прикордонним регіонам можливість розробки регіональних
програм розвитку в рамках природоохоронної сфери, що є необхідним для
забезпечення, але не ідентичності системності підходів до регулювання.
Зважаючи

на

нормативно-правове

закріплення

щодо

збалансованого

природокористування транскордонного співробітництва, необхідною умовою
є формування системи її забезпечення, доцільно провести класифікацію
збалансованого

природокористування

у

контексті

транскордонного

співробітництва таким чином:
 за характером впливу;
 за видом проблем;
 за виконавцями;
 за рівнем реалізації;
 за ступенем інституалізації.
Запропонована класифікація може бути основою для розв’язання низки
прикладних проблем у досліджуваній сфері, а саме: 1) виявлення ступеня
потенційної небезпечності та рівня впливу конкретних проявів загроз і
ризиків екологічної безпеки, як наслідок, аналіз можливостей їх запобіганню
мінімізації; 2) систематизація організаційно-економічних інструментів,
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спрямованих на мінімізацію прояву загроз та ризиків екологічної безпеки на
прикордонних територіях [121].
Класифікація інституціональної підтримки забезпечення збалансованого
природокористування ТКС

За характером впливу
Спрямовані на залучення
капіталу
Спрямовані на вплив
соціально-економічних
процесів

Субсидування,
позики
та
капіталовкладення,
залучення
інвестицій
у
прикордонні
регіони, податкові та інші пільги
Врегулювання міграційних
потоків

За видом проблем
Використання досвіду
сусіднього регіону

Ідентичні
Спільні

Узгодження спільних інтересів
транскордонних регіонів

За виконавцями
Реалізовані державою
Реалізовані регіонами

Нормування та регламентація як
виробництва, так і доступу до
ресурсів
Контроль щодо національних
стандартів

За рівнем реалізації
Транскордонні

Створення сприятливих умов
для збереження
навколишнього середовища

Прикордонні

Налагодження двостороннього
співробітництва

За ступенем
інституалізації
Формальні
Неформальні

Зміцнення інституціонального
забезпечення ТКС у сфері
природокористування,
Договори про двостороннє
співробітництво
Екологічний контроль
прикордонних територій та
моніторинг стану НПС

Рис. 1.10. Системна класифікація інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування ТКС
Джерело: авторська розробка.
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Тому за об’єктною класифікацією [215] виділяють інституціональний
вид методології. Процес формування та розвитку нових інститутів певною
мірою відображає єдність економічної, правової, соціальної і політичної
системи у суспільно-економічному житті людства. Інституціоналісти
звертають особливу увагу на потребу вивчення цієї єдності, що відіграє
важливу роль в їх методології досліджень.
Тим не менше використання методології інституціоналізму як одного з
перспективних напрямів дослідження економіки у взаємозв'язку з іншими
сферами людської діяльності, зокрема і питаннями природокористування, дає
можливість

з'ясувати

історичний

розвиток

екологічних

систем,

трансформаційні явища і процеси, що мають як деградаційні, так і природностабілізуючі

ефекти.

Факторами

інституціонального

забезпечення

виступають передусім правила соціально-економічної сфери прикордонного
співробітництва, функціонування політичної сфери, правові норми і закони.
Отже, підсумовуючи викладене вище, можна констатувати, що у процесі
створення передумов для функціонування соціально орієнтованої економіки,
реалізації

засад

інституціонального

управління

природоохоронною

діяльністю неодмінною умовою є постійний контроль держави на всіх етапах
за дотриманням планів, програм, законодавчих актів, їх здійсненням у
процесі економічної трансформації.
Основна роль інституціонального аспекту у розв’язанні проблем із
забезпечення

збалансованого

природокористування

при

досягненні

прийнятого стану екологічної безпеки полягає у створенні основ ефективного
використання на прикордонних територіях транскордонного співробітництва.
Це пояснюється необхідністю консолідації взаємозв’язків у системі впливів
між інституціями суспільно-економічного розвитку в регіональному вимірі.
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Аспектом ефективності зусиль зазначеного напряму є вдосконалення
нормативно-правової бази регулювання рівня антропогенного навантаження
на навколишнє природне середовище з обох боків кордону. Розв’язання
проблем

вдосконалення

інституціональних

основ

збалансованого

природокористування має займати основне місце серед пріоритетів екологоекономічної

політики

прикордонних

територій

у

транскордонному

співробітництві. Один із важливих способів розвитку транскордонного
співробітництва полягає у комплексному підході до інституціонального
забезпечення, формування інституціонального середовища, правильного
поєднання еколого-економічних механізмів та інструментів державного
регулювання щодо їх впровадження у систему цілей і дій органів влади,
дасть змогу забезпечити збалансоване природокористування у контексті
транскордонного співробітництва. Концептуальну схему інституціонального
забезпечення, яка являє собою систему нормативно-правового, адаптаційноінструментального забезпечення та оптимізаційно-цільового забезпечення,
наведено на рис. 1.11.



Нормативно-правове забезпечення ґрунтується на правовому забезпеченні
транскордонних відносин, основу якого становлять низка Законів України,
таких як: «Про транскордонне співробітництво», «Про державні цільові
програми», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання
розвитку регіонів» та інші, а також підзаконних актів: Постанов Кабінету
Міністрів України, Указів Президента України;



Адаптаційно-інструментального забезпечення – налагодження спільної
транскордонної діяльності у сфері екології; формування сприятливого
регуляторного середовища;
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Інформаційно-аналітична:
- доступність до аналітичних
ресурсів про еколого-економічний
та соціальний стан транскордонних
територій;
- забезпечення учасників
транскордонного співробітництва
своєчасною інформацією

ІНСТРУМЕНТИ

Контроль
Експертиза

Соціальноекономічна:
- регіональні
стратегії;
- стратегії
розвитку
транскордонного
співробітництва

Моніторинг

Нормативноправова:
- Закони
України;
- Конвенції;
- Стратегії;
- Міжнародні
Угоди

Нормування

Організаційно-економічний
Еколого-економічний

Інституціональний

Законодавчо-правовий

МЕХАНІЗМИ

СИСТЕМИ

ПРИНЦИПИ
Організаційно-правові

Організаційно-економічні

Рівноправності учасників

Цільового спрямування

Законності

Самостійності

Ієрархічності

Субсидіарності

Системності

Комплексності

Система цілей та дій органів влади, що спрямована на забезпечення
збалансованого природокористування у контексті транскордонного
співробітництва

Рис. 1.11. Концептуальна схема систем забезпечення збалансованого
природокористування у контексті транскордонного співробітництва
Джерело: розроблено автором.

118



Оптимізаційно-цільового забезпечення – узгодження розробок проектів
стратегій регіонального та транскордонного співробітництва за участю
місцевих органів влади.
Удосконалення
економічних,

механізмів

(законодавчо-правових,

адміністративних)

транскордонного

інституційних,

співробітництва

є

основною метою на сьогоднішній день щодо внутрішнього розвитку
прикордонних територій, а також для тісної співпраці з обох боків кордону.
Транскордонне співробітництво сприяє підвищенню рівня соціальноекономічного та екологічного розвитку прикордонних регіонів з метою
забезпечення збалансованого розвитку.
Вважаємо,

що

для

удосконалення

нормативно-правової

бази

транскордонного співробітництва необхідні такі кроки: недопущення
інституційно-правових конфліктів у частині регулювання транскордонного
співробітництва регіонів в умовах децентралізації державної влади;
визначення

критеріїв

співробітництва,

оцінювання

введення

відповідних

ефективності
статистичних

транскордонного
показників

та

індикаторів; удосконалення механізму координації повноважень місцевих
органів самоврядування; при підготовці та ухваленні проектів Держбюджету
України щорічне врахування видатків на забезпечення виконання заходів,
пов’язаних з адаптацією законодавства України до права Євросоюзу.
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Висновки до розділу 1
1. Запропоновано науково-методичний підхід до визначення, що
інституціональне забезпечення збалансованого природокористування у
контексті транскордонного співробітництва – це упорядкований набір
інститутів, які створюють систему еколого-економічної співпраці та
визначають обмеження для суб’єктів господарювання, котрі діють у межах
норм і правил, що є базою для виробництва.
2. Запроваджено авторське бачення структури формування системи
збалансованого

природокористування

на

основі

інституціонального

забезпечення. Наведено пріоритетні еколого-економічні напрями, які варто
запровадити щодо розвитку транскордонних регіонів України: регулювання
нормативно-правових структур щодо місцевих та державних бюджетів
видатків, зокрема на екологічні транскордонні проекти; створення на
регіональному рівні органу, який відповідатиме за дію ефективності
інвестування у транскордонному регіоні; формування дієвого фінансовоінвестиційного

механізму

щодо

транскордонної

підтримки

у

сфері

природокористування; запровадження ефективних важелів щодо моніторингу
й

оцінювання

Обґрунтовано

використання
роль

бюджетних

державного

транскордонних

регулювання

у

програм.

запровадженні

інституціонального забезпечення збалансованого природокористування на
транскордонні та прикордонні регіони.
3. Встановлено,
забезпечення

що

у

збалансованого

сучасній

системі

інституціонального

природокористування

залишаються

неврегульованими питання розроблення та контролю за виконанням
нормативно-правових актів охорони навколишнього природного середовища.
Нормативно-правове забезпечення збалансованого природокористування на
прикордонних територіях доцільно характеризувати відповідно до сучасних
рівнів та здійснення транскордонної співпраці у сфері раціонального
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природокористування,

а

саме

-

через

міжнародний,

державний

та

регіональний рівні.
4. Доведено, що створення передумов для функціонування соціально
орієнтованої економіки, реалізації засад інституціонального управління
природоохоронною діяльністю є неодмінною умовою і має постійний
контроль держави на всіх етапах за дотриманням планів, програм,
законодавчих актів, їх здійсненням у процесі економічної трансформації. На
основі

цього

ми

побудували

системну

модель

інституціонального

забезпечення транскордонного співробітництва.
5. За допомогою системної моделі інституціонального забезпечення
розглянуто базисні і додаткові інститути, які формують інституціональне
забезпечення щодо використання та охорони навколишнього природного
середовища, вимагають при формуванні системи розв’язання низки завдань,
зокрема необхідність формування у теоретичній, методологічній і прикладній
площині

поняття

«інституційне

середовище

охорони

навколишнього

природного середовища», а також систематизації головних інститутів у сфері
охорони та екобезпечного використання; визначення інституціональних
факторів незахищеності охорони навколишнього природного середовища та
головних чинників (еколого-економічних ризиків) зміни їх цільового
призначення і вилучення.
6. Обґрунтовано, що у рамках транскордонного співробітництва районні
органи влади й органи місцевого самоврядування у своїй роботі мають
покладатися на системні взаємозв’язки для практичного вирішення та
керованість і контроль економічних та соціальних проблем прикордонних
територій, ефективність місцевої політики розвитку вздовж кордону.
Взаємодія з аналогічними структурами сусідніх регіонів суміжних країн у
рамках транскордонного співробітництва дасть можливість

підтримувати

розвиток прикордонних територій. Взаємодія органів влади районного та
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місцевого самоврядування прикордонних регіонів України у контексті
транскордонного співробітництва передбачає високий рівень співробітництва
між цими структурами прикордонних територій з обох боків кордону
сусідніх держав. Взаємодія посилюється у розробці та впровадженні спільних
проектів, програм, заходів різного рівня спрямування та розв’язання
економічних, екологічних проблем на прикордонних територіях. На нашу
думку, реалізація пропозицій може здійснюватися за умов суб’єктів
транскордонного співробітництва, адже вони і потребують координації за
участю органів влади транскордонної співпраці з обох боків кордону.
7. Встановлено

інституціональний

підхід,

який

передбачає

обґрунтування та забезпечення причинно-наслідкових зв’язків кожного
елемента ієрархічної структури, тобто регулювання стану навколишнього
природного середовища, процесів його збалансованого розвитку природних
явищ

за

допомогою

системи

інституціонального

забезпечення

природокористування у транскордонному співробітництві. Вибір певних
інструментів регулювання господарської динаміки, їх співвідношення з
еколого-економічним балансом як з відновним компонентом зумовлює
доцільність системної класифікації господарсько-екологічної політики з
урахуванням

напряму

інституціональної

впливів.

підтримки

Запропонована
забезпечення

класифікація
збалансованого

природокористування у контексті транскордонного співробітництва може
бути основою для розв’язання низки прикладних проблем у досліджуваній
сфері, а саме: 1) виявлення ступеня потенційної небезпечності та рівня
впливу конкретних проявів загроз і ризиків екологічної безпеки, як
наслідок - аналіз можливостей їх запобіганню мінімізації; 2) систематизація
організаційно-економічних інструментів, спрямованих на мінімізацію прояву
загроз та ризиків екологічної безпеки на прикордонних територіях.
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8. Визначено,

що

вдосконалення

інституціональних

основ

збалансованого природокористування має займати основне місце серед
пріоритетів еколого-економічної політики прикордонних територій у
транскордонному співробітництві. Одним із важливих способів розвитку
транскордонного співробітництва полягає у комплексному підході до
інституціонального

забезпечення,

формування

інституціонального

середовища, поєднання еколого-економічних механізмів та інструментів
державного регулювання їх впровадження в систему цілей і дій органів
влади, що дасть змогу забезпечити збалансоване природокористування у
контексті транскордонного співробітництва. Оскільки інституціональне
забезпечення являє собою систему нормативно-правового, адаптаційноінструментального та оптимізаційно-цільового забезпечення: нормативноправове

забезпечення

–

ґрунтується

на

правовому

забезпеченні

транскордонних відносин, основу якого становлять низка Законів України,
таких як: «Про транскордонне співробітництво», «Про державні цільові
програми», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання
розвитку регіонів» та інші, а також підзаконних актів: Постанов Кабінету
Міністрів

України,

Указів

Президента

України;

адаптаційно-

інструментального забезпечення – налагодження спільної транскордонної
діяльності у сфері екології; формування сприятливого регуляторного
середовища; оптимізаційно-цільового забезпечення – узгодження розробок
проектів стратегій регіонального та транскордонного співробітництва за
участю місцевих органів влади.
9. На основі проведеного аналізу доробків дослідників вітчизняної
наукової школи та зарубіжних джерел засвідчимо, що ключові екологічні
проблеми прикордонних територій України нині зумовлені певними
особливостями, такими як: повільне впровадження фінансових механізмів
природоохоронної діяльності, а також залучення коштів до місцевих
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бюджетів

через

реалізацію

транскордонних

екологічних

проектів;

недосконалість чинного природоохоронного законодавства; відсутність
механізму стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності при
реалізації

природоохоронних

заходів.

Важливими

чинниками

щодо

інституціонального забезпечення та збалансованого природокористування у
контексті транскордонного співробітництва є виконання державних програм
транскордонного співробітництва, а також угод та проектів екологічного
характеру, які забезпечують найбільш комплексний плановий підхід до
питань охорони довкілля.
10. Доведено, що подальший розвиток у прикордонних регіонах
України може відбуватися за двома сценаріями: прогнозний сценарій –
передбачає збереження тенденцій та структури між областями; сценарій
залучення коштів – передбачає заходи щодо залучення іноземних інвестицій
у

прикордонні

привабливості.

регіони

України,

Використовуючи

а

також

модель

розвитку
для

інвестиційної

розрахунку

стану

навколишнього природного середовища є можливість не лише спрогнозувати
майбутні

показники,

але

тим

самим

з’являється

перспектива

для

диверсифікації та розвитку як регіону зокрема, так і країни в цілому. Таким
чином, для прогнозування майбутніх еколого-економічних відносин між
регіонами необхідно враховувати низку факторів, а саме - екологічні,
економічні, соціальні, адміністративні, які можуть вплинути на розвиток
прикордонних та транскордонних регіонів.
Основні результати досліджень за даним
наукових працях [30; 28; 33; 34; 38; 42].

розділом опубліковано у
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РОЗДІЛ 2.
МЕТОДОЛОГІЧНІ

ОСНОВИ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
2.1. Методологічний базис розвитку інституціонального забезпечення
збалансованого

природокористування

у

сфері

транскордонного

співробітництва

До найактуальніших проблем України та її сусідніх держав належать
екологічна безпека, прогресуюча деградація природного довкілля та
виснаження природних ресурсів. Ці проблеми набули особливого значення
наприкінці ХХ – початку ХХI ст. Нині розвиток виробництва і зростання
масштабів господарської діяльності, в яких людство використовує дедалі
більше природних ресурсів, посилює антропогенний тиск на довкілля.
Негативні зміни у навколишньому природному середовищі становлять
підвищену екологічну небезпеку й завдають значних економічних збитків
Україні

[85].

Серед

вітчизняних

вчених

значну

увагу

приділяють

дослідженню проблем еколого-економічного розвитку транскордонного
співробітництва, зокрема З. Герасимчук, В. Голян, В. Мікловда, В. Кравців,
Х. Притула. Проблеми транскордонних забруднень природних ресурсів та
нераціонального природокористування – одне із найбільш нагальних і
гострих проблем сучасності та потребують участі всіх держав як на
національному, так і на транснаціональному рівнях. Науковці справедливо
стверджують,

що

екологічні

проблеми

не

обмежені

національними

кордонами, вони мають загальнопланетарний характер [8]. Особливої
актуальності

набуває

природокористування,

проблема
яка

охорони

спричинила

в

довкілля

та

останні

роки

раціонального
поглиблення
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екологічної кризи, перевиробництва, ризиків екологічної безпеки − зміни
клімату і загрози біорізноманіттю тощо. Що стосується раціонального
використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного
середовища,

моніторингу

стану

довкілля,

попередження

виникнення

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та стихійного характеру,
то вони відіграють важливу роль у пріоритетних позиціях транскордонного
співробітництва.

Оскільки

взаємозалежне

природокористування

є

двостороннє (з позиції прикордонних територій), контроль, фінансування та
звітність стали обов’язковою умовою для всіх сторін-учасників. Усі норми,
завдання, пріоритети, особливості виконання фіксують у нормативних
документах транскордонного співробітництва. Тим не менше, виникає певна
низка причин щодо неповноцінного виконання (або невиконання) відповідноустановлених завдань та поліпшення стану навколишнього природного
середовища.

Це

пов’язано

з

припиненням

фінансування

робіт,

безвідповідальним виконанням та послабленим контролем за ними. У зв’язку
з цим питання природокористування у транскордонному співробітництві
потребують методологічно-інституціонального регулювання.
У науковому світі під терміном «методологія» одні розуміють
«…вчення про правила мислення у процесі створення теорії науки», інші −
«…вчення про науковий метод пізнання» [203, с. 154]. Проте важливішим є
не визначення поняття «методологія», а трактування його сутності. Взагалі
питання методології доволі складне, оскільки тлумачать його по-різному.
Багато зарубіжних наукових шкіл не вбачають різниці між методологією та
методами

дослідження.

У

більшості

праць

вітчизняних

науковців

методологію розглядають як учення про науковий метод пізнання, який
здійснюється з дотриманням певної послідовності дослідження, починаючи з

126

постановки цілі й завершуючи оцінкою ефективності результатів даного
дослідження. Саме такий підхід ми поклали в основу розробки методології
дослідження з питань інституціонального забезпечення збалансованого
природокористування.
Необхідність у методологічному дослідженні з’являється тоді, коли в
науці

складається

ситуація

вибору,

для

здійснення

якого

наявний

теоретичний та емпіричний матеріал є недостатнім, і виникає потреба
нагромадження наукового досвіду та його узагальнення [229]. М.М. Свердан
і М.Р. Свердан зазначали, що методологія наукових досліджень - це певний
план дій, спрямований на «…визначення проблеми, побудову предмета
дослідження і наукової теорії, перевірку істинності результатів» [203, с. 59].
Методологія є теоретичною основою та способом організації пізнавального
процесу, що характеризують пізнання з погляду його загальних форм,
можливостей пізнавальних засобів і механізмів, які зумовлюють логічну
послідовність наукового дослідження [7].
Адже і формується двоїстий підхід до дослідження інституціоналізації
господарювання

як процесу (в частині організації виробництва й

споживання благ з подальшим їх відновленням) і як результату, що
позначається на якісних параметрах трудових ресурсів суспільства. Сучасні
процеси регіонального розвитку об’єктивно свідчать, що вирішення
важливих управлінських завдань неможливе без комплексного дослідження
прикордонних територій по обидва боки кордону. Організаційною формою
комплексного дослідження прикордонних територій є базові ідеї, поєднані і
реалізовані за допомогою спеціальних організаційних принципів, які
спроможні в короткий період розв’язати проблеми інформаційного дефіциту
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та підвищити якість управлінського вибору у разі системного підходу до
розв’язання наявних проблем.
Моделювання економічного розвитку дасть змогу перейти до науково
обґрунтованого стратегічного управління, при цьому з’явиться можливість не
усувати небажані наслідки, а запобігати їх прояву у транскордонному
співробітництві. При побудові економіко-математичних моделей екологоекономічного розвитку необхідно спиратися на комплекс наукових методів
моделювання складних економічних систем [12; 173; 205; 247; 248].
Наприклад, Є.Б. Кіш [115] довела, що кожен процес, що відбувається
між сусідніми країнами, потребує більш широких методологічних підходів та
комплексного аналізу всіх елементів цілісної системи транскордонного
співробітництва. Фактори, які характеризують сучасний стан та потенціал
транскордонної співпраці, мають багаторівневу природу і формуються на
трьох рівнях – регіональному, національному та глобальному. Саме тому,
щоб об’єктивно та ґрунтовно досліджувати особливості транскордонного
співробітництва, слід використовувати цілий комплекс методів наукового
пізнання,

зокрема

синергетичного

методу,

системного

аналізу

з

використанням положень та теорій факторного аналізу. Поєднання цих
методів дає можливість зрозуміти на глибинному рівні ієрархічність явищ,
що відбуваються в регіональному середовищі, які своєю чергою завжди
перебувають у взаємодії із системами вищого порядку і визначають
перспективу розвитку регіону [116].
Серед наукових методів, що мають бути використані при моделюванні,
найважливішими, як на наш погляд, є такі: системний аналіз, метод
систематизації, методи економіко-математичного моделювання, методи
багатовимірного статистичного аналізу та ін.
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В основу системного аналізу покладено принцип поетапності [3, c. 62;
71]. Використання системного підходу та методів системного аналізу дасть
змогу провести дослідження від поставленої мети, визначення завдань,
формулювання наукової гіпотези до проведення комплексного вивчення
особливостей еколого-економічного розвитку транскордонних регіонів та
встановлення внутрішніх зв’язків і взаємодії домінуючих факторів. Метод
систематизації полягає в тому, що всі явища, процеси і критерії поділяють на
сукупності, які вирізняються певною спільністю і відмітними ознаками [1; 2;
17; 77; 101 та ін. ]. Використання методу систематизації дасть можливість
побудувати окремі групи систем збалансованого природокористування за
встановленими індексами та параметрами еколого-економічного розвитку.
Нині

широко

використовують

методи

економіко-математичного

моделювання [100; 164, с. 217; 169, с. 141−151], які дають змогу виконувати
моделювання територіальних пропорцій еколого-економічного розвитку
транскордонного

співробітництва,

моделювання

за

ефективністю

використання природних ресурсів [74; 167, с. 70−75; 168, с. 77−81; 245 та ін.].
Методи багатовимірного статистичного аналізу використовують при
побудові

оптимальних

планів

зборів,

систематизації

та

обробки

багатовимірних статистичних даних [153, 267]. Метою цих методів є
виявлення

характеру

і

структури

взаємозв’язків

між

компонентами

досліджуваної багатовимірної ознаки. Відмітимо, що значну кількість інших
методів можна використати при проведенні досліджень розвитку екологоекономічних систем на прикордонних територіях. Зокрема картографічний
метод використовують тоді, коли необхідно наочно подавати особливості
розміщення тих або інших умов [9, c. 147]. Метод економіко-географічного
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дослідження дає змогу досліджувати способи формування і розвитку
прикордонних територій по обидва боки кордону [9, c. 143].
Варто зазначити, що останнім часом проводять дослідження у напрямі
розробки найефективніших економіко-математичних моделей управління
збалансованого природокористування. А відтак питання вибору або розробки
базової моделі, яка має надалі бути адаптованою до певних умов, є доволі
актуальним. При розгляді різних видів теоретичних моделей на практиці
використовують ті моделі, які тим або іншим чином можна адаптувати до
національного рівня з урахуванням різних аспектів управління. До групи
моделей рівноваги економіки на прикордонних територіях входять різні
моделі міжгалузевого балансу, які відображають структуру взаємозв’язків
галузей економіки і поділ їх валового випуску на проміжне та кінцеве
споживання. За допомогою цих моделей підтримують пропорції в економіці.
Одна

з

відомих

моделей

міжгалузевого

балансу

–

це

модель

«витрати−випуск», яку розробив американський економіст В. Леонтьєв [100,
с.203]. До найвідоміших моделей економічної рівноваги можна також
віднести: модель Дж. М. Кейнса – короткострокової економічної рівноваги
(AD-AS-модель); модель Ф. Кене – простого відтворення на прикладі
економіки Франції XVIIIст.; загальної економічної рівноваги в умовах дії
закону вільної конкуренції Л. Вальраса; рівноважної економіки Дж. Неймана.
Модель економічної бази було сформульовано американським вченим Г.
Хойтом у 30-ті роки минулого сторіччя [235], в основу якої було покладено
тільки еколого-економічні показники за два періоди часу, що дає змогу
використовувати її при прогнозуванні еколого-економічного зростання.
Друга група – це теорія ймовірностей та статистичні моделі економіки.
Ці моделі відтворюють як стійкі, так і тимчасові залежності між еколого-
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економічними явищами та факторами. Значення параметрів змінних
оцінюють за результатами аналізу – статистичних даних, які характеризують
функціонування явища або систему, що досліджується. Як позитивний
момент необхідно зазначити простоту інтерпретації отриманих даних
моделювання [12]. Аналіз результатів проведених даних досліджень дає
можливість констатувати, що характер функціонування економіки, зокрема її
темпи, структура, масштаби розвитку, багато в чому визначають ресурси, які
є базою еколого-економічного зростання, оскільки їх використовують для
виробництва благ. Використанню ресурсного підходу присвячено низку
досліджень сучасних учених [139, 218, 220].
Вважаємо за доречне покласти основну методологію наукового
пізнання

та

дослідження

збалансованого

природокористування

транскордонного співробітництва до системного підходу, що дасть змогу
детально вивчати причинно-наслідкові зв’язки між окремими елементами
співпраці з одночасним розглядом його як цілісного механізму взаємодії з
довкіллям. Використання принципів методичного підходу в процесі наукових
досліджень

до

особливостей

природокористування

транскордонного

забезпечення
співробітництва

збалансованого
полягає

у

проведенні аналізу прикордонних територій загалом та кожного окремого
регіону, щоб виявити їхній вплив на процес транскордонної співпраці.
Системний

підхід

до

транскордонного

еколого-економічного

співробітництва в умовах глобалізації та європейської інтеграції потребує
розгляду як реально функціонуючої підсистеми міжнародних економічних
відносин. Транскордонне економічне співробітництво типологічно відмінне
від міжрегіональної господарської взаємодії, а також від міждержавного
економічного співробітництва на прикордонних територіях, що вимагає
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нового

підходу до

співвідношення

рівнів і

підрівнів

міжнародних

економічних відносин. У сучасних умовах поглиблення європейської
інтеграції є комплексне групування прикордонних регіонів за двома
основними типами: перший – прикордонні регіони країн – членів ЄС; другий
– прикордонні регіони країн, які не є членами ЄС. Головна відмінність
прикордонних регіонів другого типу полягає не у просторово-географічному
розташуванні, а в тому, що вони функціонують в принципово відмінному
міжнародно-економічному середовищі, ніж регіони першого типу, які є
складовою єдиного внутрішнього ринку ЄС, де повним чином діють чотири
економічні «свободи» – вільне переміщення товарів, послуг, капіталу і
робочої сили.
За результатами досліджень раніше розроблених методологічних
підходів формування інституціонального забезпечення транскордонного
співробітництва пропонуємо такий підхід до процесу розробки, що
передбачає основні етапи:
 виявлення основних цілей розвитку транскордонного співробітництва у
стратегічний період;
 прогнозування та аналіз розвитку прикордонних територій;
 формування інноваційних проектів щодо збереження охорони довкілля
та навколишнього природного середовища.
Впровадження

наукових

напрямів

дослідження

передбачає

використання цілісного методологічного базису методів та підходів, а також
цільового призначення практичних і теоретичних результатів досліджень
транскордонного співробітництва (рис. 2.1.). На нашу думку, варто звернути
увагу на основні методи, які передбачають перспективу регіонального
розвитку на прикордонних територіях по обидва боки кордону, зокрема.
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Системно-діалектичний метод, що ґрунтується на розвитку прикордонних
регіонів і дають змогу обґрунтувати стратегію та принципи розвитку певного
регіону. Даний аналіз розвитку певного регіону дає можливість виявити
наявні проблеми, а також визначити баланс цілей у прийнятті управлінських
рішень:
 принцип розвитку програм транскордонного співробітництва та
визначення в ньому природоохоронних пріоритетів, аналіз сучасного стану
та прогноз розвитку ТКС;
 принцип загального зв’язку транскордонного співробітництва, його
інституціонального забезпечення, зокрема питань охорони навколишнього
природного середовища у глобальному масштабі;
 принцип протиріччя передбачає розвиток інституціональної діяльності,
який проявляється між формальними і неформальними інститутами, тобто
запровадження

формальних

інструментів

активізації

збалансованого

розвитку та наявних форм і методів, а також характер взаємодії між
суб’єктами державної, місцевої влади, мікро- та макрорівнем. Реалізація
принципів на прикордонних територіях по обидва боки кордону передбачає
розробку плану заходів у сфері охорони навколишнього природного
середовища та збалансованого природокористування.
Методи оцінки економіко-географічного положення і природногосподарського
передбачають

використання
оцінку

якісних

транскордонного
еколого-економічних

співробітництва
показників

стану

прикордонних територій, а також використання ними природно-ресурсного
потенціалу,

положення

відносно

державних

кордонів,

транспортне

положення в минулому та сучасний стан. Оцінка кількісних показників:
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платежів за використання природно-ресурсного потенціалу господарськими
суб’єктами.
Методи комплексної економічної оцінки розвитку транскордонного
співробітництва ґрунтуються на узагальнених висновках щодо результатів
діяльності

суб’єктів

транскордонного

співробітництва

та

визначення

інтегрального параметра оцінки еколого-економічного стану територій
країн−учасників транскордонного співробітництва.
Програмно-цільовий метод прогнозного обґрунтування ґрунтується на
обґрунтуванні концентрації ресурсів для розв’язання комплексних проблем
транскордонного

співробітництва

та

забезпеченні

координації

видів

діяльності і заходів, що здійснюються окремими інституціями.
Для

розв’язання

проблем

забезпечення

екологічної

безпеки

транскордонних регіонів є необхідним застосування методичного підходу із
застосуванням теоретичних засад різних сфер виробництва. Оскільки
проблема забезпечення збалансованого природокористування у контексті
транскордонного

співробітництва

потребує

проведення

змістовних

міждисциплінарних досліджень, варто врахувати методологічні підходи до
організації даного процесу із урахуванням пріоритетів збалансованого
природокористування. Адже сфера природокористування є важливим
елементом економічної системи, оскільки вона реалізує освоєння природноресурсного потенціалу, залучення у процес виробництва та процес
відтворення.
Для забезпечення еколого-економічного розвитку транскордонного
співробітництва

треба

мати

чітку

виважену

стратегію

соціального,

економічного та екологічного розвитку, і дієвий набір важелів діяльності
стратегії

і

розробки

фінансових

проектів.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ТКС)

Системно-діалектичний
метод

Системний підхід до оцінки:
- принципів розвитку програм транскордонного співробітництва та визначення в ньому
природоохоронних пріоритетів, аналіз сучасного стану і прогноз розвитку ТКС;
- принципів загального зв’язку ТКС, його інституціонального забезпечення, зокрема
питань охорони навколишнього природного середовища у глобальному масштабі;
- принципів протиріччя інституціонального забезпечення ТКС у різних країнах

Методи оцінки
економікогеографічного
положення і природногосподарського
використання ТКС

Оцінка якісних показників: природної здатності землі (ґрунтового покриву) до
вирощування культур; наявності та економічного стану господарських утворень на
досліджуваних територіях, використання ними природно-ресурсного потенціалу;
положення відносно державних кордонів; транспортне положення в минулому та
сучасний стан.
Оцінка кількісних показників: платежів за використання природно-ресурсного
потенціалу господарськими суб’єктами

Методи комплексної
економічної оцінки
розвитку ТКС

Узагальнення висновків щодо результатів діяльності суб’єктів ТКС. Визначення
інтегрального параметра оцінки еколого-економічного стану територій країн−учасників
ТКС

Програмно-цільовий
метод прогнозного
обґрунтування

Обґрунтування концентрації ресурсів для розв’язання комплексних проблем ТКС,
забезпечення координації видів діяльності та заходів, що здійснюють окремі інституції

Рис. 2.1. Структурна методологія дослідження транскордонного співробітництва у сфері природокористування
Джерело: розроблено автором.
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На нашу думку, основним важелем стратегії може бути інвестиційна
привабливість

природоохоронної

діяльності

транскордонного

співробітництва. Водночас досвід провідних зарубіжних країн свідчить, що в
умовах ринкових відносин та розвитку конкуренції переваги отримують ті
регіони, які обирають правильну політику інституціональних змін відповідно
до власних можливостей і зовнішніх загроз. Розглядаючи інституціональнометодологічний підхід до транскордонного співробітництва з питань
природокористування,
транскордонного

важливо:

по-перше,

співробітництва,

що

виявити

займаються

інститути
питаннями

природокористування; по-друге, ідентифікувати взаємозв’язок між ними та
наявність ієрархічної структури (в іншому ж випадку – прослідкувати
розгалужені

автономні

односторонньому

організації,

порядку);

процедури, згідно з якими

що

по-третє,

розглядають

виокремити

відбувається

ці

норми,

питання

в

правила

і

моніторинг навколишнього

природного середовища, прогноз негативних екологічних явищ, забезпечення
сталого розвитку та ін.; по-четверте, обґрунтувати систему санкцій для
підтримки відповідних норм і правил; по-п’яте, розробити систему статусів і
ролей, які охоплюють усіх членів відповідних інститутів. Згідно з
інституціональним

підходом

інститути

визначають

взаємозв’язки

в

економічному просторі суспільства та реалізують запити держави та
населення. За таких умов важливим завданням у транскордонному
співробітництві є формування спектра теоретико-методологічних підходів,
які дали б можливість вибрати найбільш раціональні форми освоєння
природно-ресурсного

потенціалу,

запобігання

негативному

впливу

господарювання на еколого-економічний баланс транскордонних територій
(рис. 2.2).

Теоретичний підхід до розвитку
транскордонного співробітництва
Дослідження інституціонально-методичного
забезпечення аналізу та оцінки з питань
природокористування
Формування системи показників та їх
результат щодо розвитку транскордонного
співробітництва

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
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СУМІЖНІ
СКЛАДОВІ

ЕТАПИ
ПІЗНАННЯ
Аналіз показників розвитку прикордонних
територій
Порівняльний аналіз розвитку екологоекономічних механізмів прикордонних
регіонів

Рис. 2.2. Інституціонально-методичний підхід до розвитку
транскордонного співробітництва у сфері природокористування
Джерело: авторська розробка.

нашу думку, інституціонально-методичний підхід полягає у комплексному
аналізі результатів транскордонного співробітництва, який є необхідним
етапом удосконалення та реалізації проекту стратегії. Адже вибір етапів
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формування потенціалу транскордонної співпраці залежить від кількісного
аналітичного дослідження еколого-економічних показників. Ефективність
транскордонного співробітництва характеризує стан розвитку регіону, де
ефективно

реалізуються

співробітництва
економічних

і

екологічні

сприяють

складових.

проекти

збільшенню

Природний

транскордонного

іноземних

потенціал

інвестицій

регіону

до

визначають

сукупністю всіх видів природних ресурсів певної території, він пов'язаний з
екологічною

складовою

і

передбачає

здійснення

спільних

проектів

ефективного використання природних ресурсів, а також співпрацю у сфері
охорони

навколишнього

природного

середовища

щодо

розв’язання

екологічних проблем. При цьому підвищення обізнаності та знань, а також
розвиток навичок з метою розвитку місцевих і регіональних стратегій є
важливою складовою у методологічно-інституціональному підході.
Інституціональний підхід є одним із дієвих методів наукового пізнання,
що дає змогу різносторонньо розглядати сфери природокористування, який
ґрунтується на твердженні, що інститути (організаційно-правові форми
господарювання, правила та норми) відіграють «фундаментальну» роль у
системі транскордонного співробітництва. Такий підхід є важливим
методологічним процесом щодо дослідження проблем та перспектив системи
природокористування

[234].

Інституціональні

передумови

відіграють

важливу роль у політиці регулювання природокористування, що певною
мірою передує змінам окремих елементів управлінської конструкції, що, в
свою чергу, забезпечить формування поетапної, ієрархічної, поступальної
системи соціально-економічних інститутів з метою сталого розвитку
природно-ресурсної сфери. І саме на такі аспекти доцільно зважати при
формуванні механізму розвитку системи транскордонного співробітництва.
Таким

чином,

інституціональний

механізм

природокористування

у
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транскордонному співробітництві являє собою структурну систему всіх
суб’єктів-учасників, керуючих та регулюючих інституцій, нормативноправових

документів,

що

визначають

суть

збалансованого

природокористування у цій сфері, та контролюють його відповідне
забезпечення, а також сукупність заходів, спрямованих на створення стратегії
з підтримки, координації та контролю за діями суб’єктів у сфері охорони
навколишнього

природного

середовища

і

реалізації

проектів

транскордонного співробітництва.
Слід зазначити, що недосконалість

у нашій країні інституту

відповідальності та відсутність належного зваженого системного підходу в
інституціональних

перетвореннях

стали

причиною

нехтування

природокористувачами екологічного імперативу на транскордонних та
прикордонних територіях. Брак консолідованого громадянського суспільства
зумовлює часті порушення інституту власності на природні ресурси. Саме
тому

через

покращення

інституціональної

складової

взаємовідносин

суспільства і природи слід нині вирішувати питання забезпечення
збалансованого
співробітництва.

природокористування
Враховуючи

у

стратегічне

контексті
значення

транскордонного
для

безпеки

використання природних ресурсів, особливо актуальним є розв’язання
проблем щодо збалансованого природокористування. У цьому контексті
збалансоване природокористування та обґрунтованість рішень щодо вибору
пріоритетних напрямів політики інституціонального забезпечення у сфері
транскордонного

співробітництва

виникає

необхідність

проведення

порівняльних оцінок загального рівня еколого-економічних показників. Тому
при оцінюванні ефективності має бути враховано вибір форм та методів
щодо залучення природних ресурсів у господарський оборот і визначено
пріоритети розвитку збалансованого природокористування.
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Інституціонально-методичний підхід до аналізу внутрішнього та
зовнішнього забезпечення транскордонного співробітництва пов'язаний з
діяльністю

еколого-економічної

системи,

при

якому

важливу

роль

приділяють: еколого-економічному забезпеченню, нормативно-правовому
забезпеченню, природно-географічному забезпеченню. Відповідно вони і
формують

зовнішнє

та

внутрішнє

забезпечення

транскордонного

співробітництва з відповідними інститутами. Факторами інституціонального
забезпечення виступають передусім правила соціально-економічної сфери
прикордонного співробітництва, функціонування політичної сфери, правові
норми і закони. Між цими факторами існує взаємозв’язок між забезпеченням
та інститутами, правилами та умовами, наприклад, правила (закони)
формують забезпечення (економічне, політичне, екологічне, правове) і,
навпаки, завдяки забезпеченню створюють правила.
Важливу роль у формуванні та зміні інституціональної структури
відіграє держава. Інституціональна структура – це система упорядкованого
набору інститутів, що створюють відповідні правила економічної поведінки
для господарюючих суб’єктів. Країни з розвинутою ринковою економікою
мають

вже

сформовану інституціональну

структуру,

яка

відповідає

узгодженим методам економічної поведінки. Тому в зазначених країнах
державні

методи

відбуваються

і

без

регулювання
особливих

економічних
збитків

як

відносин
для

періодично

окремих

суб’ктів

господарювання, так і для всієї економіки країни в цілому [246, с. 230].
Інституціональне забезпечення транскордонного співробітництва варто
спрямувати на певні елементи, які мають кількісні й якісні характеристики.
Такі інститути є неординарними, адже відносяться до різних середовищ, тому
вважаємо доцільним сформувати дуалістичну модель, яка на сьогоднішній
день закріплена Конституцією України на місцевому рівні органів влади, з
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однієї сторони−місцеве самоврядування, з іншої − органи влади обласного
рівня.

Не

має

чіткого

розмежування

повноважень

інститутів

природоохоронного характеру на регіональному рівні, що і гальмує
розв’язання

проблем

еколого-економічного

розвитку.

Як

відомо,

інституціональне забезпечення визначається адміністративною та правовою
структурою, у межах якої формується центральна влада, а також
територіальна громада з метою покращення еколого-економічного та
соціального стану регіону. За допомогою цієї моделі можна визначити
розвиток інститутів та їх функціонування як на регіональному, так і на
місцевому рівні.

Природногеографічне
середовище
Високий ступінь
організації

Екологоекономічне
середовище

ТКС

Соціальне
середовище
Низький ступінь
організації

Політикоправове
середовище

Рис. 2.3. Дуалістична модель інституціонального забезпечення
збалансованого розвитку
Джерело: розроблено автором.
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Функціонування інституціонального забезпечення, яке певним чином
впливає на еколого-економічне становище, можна визначити за рівнем
розвитку інститутів на транскордонних територіях: природно-географічного
середовища (NGE), еколого-економічного середовища (ЕЕE), політикоправового

середовища

(PPE)

та

соціального

середовища

(СE),

інституціональне забезпечення (IZ) (рис. 2.3). У межах поставленої мети
необхідно визначити кількісні показники, які б мали характерну властивість
на розвиток прикордонних регіонів по обидва боки кордону.
На нашу думку, таку властивість можуть мати норми і правила, яких
дотримуються всі суб’єкти транскордонного співробітництва по обидва боки
кордону,

у

даному

випадку

інституціональне

забезпечення,

яке

підпорядковане правилам і нормам. Цей вираз матиме вигляд:
ІZ = (ЕЕE, NGE, PPE, СE),

(2.1)

де IZ − інституціональне забезпечення; ЕЕE − еколого-економічне
середовища; NGE − природно-географічне середовища; PPE − політикоправове середовища; СE − соціальне середовища.
Показники ефективності діяльності інститутів транскордонного
співробітництва

доцільно

оцінити

за

допомогою

прямих

іноземних

інвестицій на охорону навколишнього природного середовища у прикордонні
регіони, якщо враховувати істотні відмінності в умовах та особливостях
господарювання у прикордонних і транскордонних регіонах.
Обсяги прямих іноземних інвестицій на охорону навколишнього
природного середовища можна сформувати у вигляді:
YPII = X1ZPV+ X2PB+ X3DEK+ X4EP+ X5EM ,

(2.2)

де YPII - обсяги прямих іноземних інвестицій; Х1 – Х5 – індекси; ZPV –
захист прав власності; PB–рівень безробіття; DEK – державний екологічний
контроль; EP – екологічна політика; EM – екологічний моніторинг.
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Функціонування інститутів транскордонного співробітництва дає
змогу отримати еколого-економічний ефект, який виникає при погодженні з
міжнародними і національними правилами транскордонного співробітництва
у сфері природокористування. Діяльність інституціонального забезпечення
транскордонного співробітництва можна виразити таким чином:
ЕЕEХ1+NGCХ2+PPEХ3+СEХ4– за допомогою цього виразу можна
визначити діяльність інститутів:
Х4=ЕЕEХ1+NGEХ2,+PPEХ3,+СEХ4-IZ ( = виконується);
Х4*ЕЕEХ1+NGEХ2+PPEХ3+СEХ4 − IZ ( * норми і правила не
виконуються);
Х4-ЕЕEХ1+NGEХ2+PPEХ3+СEХ4 − IZ ( - відсутні, якщо виконання
правил зумовлені не зовнішніми, а внутрішніми чинниками).
Інституціональне забезпечення

транскордонного

співробітництва

збалансованого природокористування можна визначити за допомогою
кількісних і якісних показників. Адже проблема полягає в тому, що кількісні
показники

інституціонального

забезпечення

збалансованого

природокористування відсутні, а показники, за допомогою яких можна
безпосередньо

виміряти

сукупність

окремих

властивостей

у

сфері

природокористування, дотепер не розроблені. Щоб оцінити якісні показники
інституціонального забезпечення, потрібно передусім провести обчислення
за допомогою балів та рейтингів, де можна визначити рівень збалансованості
загалом по прикордонних територіях.
Ґрунтуючись на інституціональній теорії сьогодення, виявлено
суб’єкти

чотирьох

груп

інституціонального

забезпечення:

еколого-
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економічного середовища (ЕЕE1), природно-географічного середовища
(NGE2), політико-правового середовища (PPE3) та соціального середовища
(СE4). Дослідження виявило, що кількісний і якісний стан збалансованого
природокористування інституціонального забезпечення (RCZPIZ) матиме
такий вигляд:

RCZPIZ = (Z1,Z2,Z3,Z4).

(2.3)

Алгоритм розрахунку індексу збалансованості (RCZPIZ) передбачав
такі етапи:
 збір статистичних показників (Z1,Z2,Z3,Z4);
 групування показників і розрахунок (Z1,Z2,Z3,Z4);
 моніторинг показників: Z1(ЕЕE), Z2(NGE), Z3(PPE), Z4(СE);
 визначення індексів (кожного середовища) (І1, І2,І3,І4).
Нами

пропонується

індекс

збалансованості

розраховувати

за

формулою:

RCZPIZ = ∑ІZіАі ,

(2.4)

де ІZі − індекс збалансованості регіону (І1-І4); Аі − коефіцієнт, який
характеризує ступінь впливу певного середовища на індекс забезпечення, що
визначається у балах або рейтингах. Індекс збалансованості регіону ІZі
розраховують як відносну величину, яка показує рівень збалансованості
регіону.

Наприклад,

еколого-економічні

показники

ефективності

прикордонних регіонів ІZі порівнюються із базовим роком, у підсумку
отримуємо формулу:
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ІZі= І1/ І4.

(2.5)

Якщо характеризувати між еколого-економічними показниками щодо
забезпечення (Z1,Z2,Z3,Z4), то можна розрахувати індексну мультиплікативну
модель

інтегрованого

індексу

збалансованого

природокористування

інституціонального забезпечення. За нашими розрахунками, значний вплив
на еколого-економічну ефективність мають інститути нормативно-правового
забезпечення на прикордонних територіях по обидва боки кордону. За
допомогою

наведених

формул

розраховано

інститутів

нормативного-правового

ефективність

забезпечення.

Для

діяльності
розрахунку

використано такі показники:
- нормативно-правова база транскордонного співробітництва;
- якість державних інститутів;
- захист прав власності;
- законодавчо-нормативна

база

у

сфері

охорони

навколишнього

природного середовища.
Результати наведено на рис. 2.4.
Використовуючи методи аналітичного згрупування індивідуальних
індексів

і

показників

забезпечення

якості

збалансованого

щодо

визначення

природокористування

інституціонального
транскордонного

співробітництва, а також їх організаційно-правову структуру, можна виявити
організації – інститути, здатні контролювати виконання, забезпечувати дію і
дотримання правил та норм транскордонного співробітництва всіма
суб’єктами регіонів – учасників у сфері природокористування.
Дієвість заходів, що зумовлюють ефективність господарювання та
процесу інституціоналізації як засобу її досягнення передбачає дотримання
таких вимог, як:
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Рис. 2.4. Індекс стану інституту нормативно-правового
забезпечення транскордонного співробітництва
Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних за відповідний рік.

•

безперервність

і

динамічність

розвитку

інструментів

інституціоналізації − проявляється за наявності інститутів, які констатують
на початкових етапах факт протиріч господарювання та сприяють
становленню рутини господарювання (критерій ефективності). Останнє
досягається переважно у разі реалізації заходів профілактичного характеру
та орієнтації на випереджаючу стратегію. Формування процесів відбувається
під впливом сукупності ендогенних і екзогенних факторів, що мають
суб’єктивну та об’єктивну природу. Наприклад, на рівні національної
економіки ендогенними факторами можуть виступати: рівень розвитку
продуктивних сил, система культурно-моральних цінностей, існуюча
інституційна структура суспільства; екзогенними − рішення, прийняті
міжнародним

співтовариством;

міжнародних громадських благ;

наявність

і

специфічні

особливості
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• наявність власної структури взаємозв’язків, вбудовуваної в систему
більш високого рівня, що зумовлює наявність складної ієрархії взаємодії її
складових. Мова йде про повноту охоплення специфічними обмеженнями
всіх рівнів господарювання, підпорядкування їх цілей функціонуванню
суспільства в цілому (зокрема й імперативу розвитку георівня), наявності
кордонів варіативності редагування обов’язків суб’єкта кожного рівня,
виявленні можливостей та інструментів впливу останнього на становлення
єдиної інституційної системи. Так, інституційно-господарські організації
вбудовуються у систему регіональної політики, яка, у свою чергу, відповідає
обмеженням. Міжнародні угоди в екологічній сфері вносять корективи в
порядок формування останньої, що знаходить відображення у бізнесі
домогосподарств;
• несуперечність параметрів інститутів інституційній структурі з
метою запобігання виникненню інституціональних пасток, що призводять до
втрат. Однією із інструментів реалізації цієї умови виступає система
моніторингу, яка забезпечує своєчасність передачі отриманої інформації, що
дає змогу прийняти оперативні та адекватні заходи відповідно із
сформованою

ситуацією.

Як

похідний

показник

може

виступати

відображення у господарських політиках суб’єктів необхідності створення
системи моніторингу та інформування громадськості про відповідність
показників діяльності нормативним вимогам, проведеним акціям і т. д. (ця
проблема розглядається у працях Дж. Ходжсона);
• широкий діапазон використовуваного інструментарію, зумовлюваний
специфічними умовами господарювання, що удосконалюється в міру
позиціонування і перепозиціонування потреби у благах. Це знаходить
відображення у повноті й розвиненості нормативно-законодавчої бази,
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наявності заходів, що перешкоджають організації бізнесу, становленні інших
морально-етичних цінностей [84].

2.2.

Напрями

нормативно-правового

забезпечення

збалансованого

природокористування у контексті транскордонного співробітництва

Набуття Україною незалежності та залучення її регіонів до системи
транскордонної співпраці в умовах розвитку світових інтеграційних процесів
зумовило необхідність організації нею ефективного прикордонного і
транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво України в
екологічній сфері сприяє розвитку екологічно орієнтованої діяльності
суб’єктів господарювання. У рамках міждержавної співпраці особлива увага
повинна приділятися формуванню та розвитку ринку екологічних послуг.
Такий ринок значно посилить відповідальність суб’єктів господарювання під
час розв’язання екологічних проблем у прикордонних регіонах.
Адже

чинна

нормативно-правова

база

транскордонного

співробітництва є дуже важлива, зважаючи на доволі уявні позитиви про стан
транскордонного співробітництва в Україні. На думку фахівців, попри
численну нормативно-правову базу транскордонного співробітництва в
Україні, досить спрощене розуміння та неефективна формальна реалізація
заходів щодо такої співпраці не привели до створення цілісної системи
транскордонного співробітництва [141, с. 28]. Одним із важливих важелів
європейської політики України є транскордонне співробітництво, яке
об’єктивно знижує еколого-економічні перешкоди щодо взаємної співпраці, а
також

сприяє

поетапному

становленню

транскордонних

еколого-
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економічних взаємозв’язків в єдиному просторі. Як показує світова практика,
в Європі досконало розвинена система транскордонного співробітництва, яка
займає важливу роль у процесі розвитку європейської інтеграції у сфері
природокористування, спільної співпраці щодо розвитку транскордонної
інфраструктури.
У системі забезпечення управління природокористуванням важливе
місце належить використанню зарубіжного досвіду в країнах Західної
Європи, де утвердилася тенденція до звуження прямого державного
управління у природоохоронній сфері й поступового переходу до більш
широкого використання ринкових механізмів управління та механізмів, що
дають можливість активізувати участь суб’єктів та об’єктів в охороні
навколишнього природного середовища [144, с. 275]. Звернути увагу на
наявність

законодавчо-нормативної

бази

у

сфері

природоохоронної

діяльності в Україні та проаналізований стан їх виконання, де не вдається
забезпечити відповідний контроль, а також знизити негативний вплив на
навколишнє природне середовище та довкілля. У цьому контексті варто
звернути увагу на зарубіжний досвід країн-сусідів – Словаччини, Румунії,
Польщі та Білорусі, адже регулювання у сфері природокористування
зосереджено на органах влади як на місцевому, так і на регіональному рівнях.
Відмітимо, що країни-сусіди теж пройшли складний шлях поетапного
зростання у перехідний період в економіці й системі переходу до ринкових
відносин.
У країн-сусідів та країн ЄС існує взаємозв’язок між загальними
компетенціями природоохоронних структур (на загальноєвропейському та
національному рівнях) ― обов’язками регіональних та місцевих громад щодо
практичного вирішення актуальних та перспективних задач [273, с. 18].

149

Дослідження полягають у порівняльному аналізі нормативно-правового
регулювання охорони довкілля за екологічним законодавством України і
Польщі на основі вивчення принципів, рівнів та системи органів державного
екологічного управління в Україні і Польщі з метою визначення спільних та
відмінних підходів до розв’язання спільних екологічних проблем у контексті
транскордонного

співробітництва.

Нормативно-правове

регулювання

охорони навколишнього природного середовища двох країн сусідів, які
включають в себе систему державних та громадських органів влади і
управління, діють в екологічній сфері і виконують відповідні екологічні
функції та принципи. З огляду на це, концепцію охорони навколишнього
середовища в Польщі розглядають як діяльність компетентних органів щодо
збереження природного балансу, необхідного для забезпечення нинішнім і
майбутнім поколінням сприятливих умов життя та їх права на використання
природних ресурсів, збереження його кількісного і якісного стану [246, c. 15].
Базові

положення

щодо

управління

природокористуванням

та

охороною довкілля закріплені в Конституції Польщі від 2 квітня 1997 р.
[259]. Зокрема, відповідно до ст. 5 Конституції, на Республіку Польщу
покладено обов’язок щодо забезпечення захисту навколишнього природного
середовища, керуючись принципом сталого розвитку. Крім того, згідно із ст.
68 Конституції державні органи повинні здійснювати боротьбу та запобігати
негативним наслідкам для життя і здоров’я людей, деградації навколишнього
природного середовища. Основні положення щодо управлінської державної
діяльності в екологічній сфері визначено у ст. 74 Конституції Польщі:
1. Органи державної влади повинні проводити політику щодо
забезпечення екологічної безпеки нинішнього і майбутнього поколінь;
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2. Захист навколишнього середовища є обов’язком органів державної
влади;
3. Кожен має право на отримання інформації про якість навколишнього
середовища та її захист, а органи державної влади – обов’язок забезпечити і
реалізувати [259]. Специфіка системи управління Польщі у галузі охорони
навколишнього середовища охоплює такі сфери:
 раціональне використання природних ресурсів;
 захист цінних компонентів довкілля;
 захист життя і здоров’я людей у процесі здійснення негативноговпливу
на стан навколишнього природного середовища людини [246]. Охорона
довкілля Польщі полягає в тому, що з одного боку, Польща як учасник
Європейського

Союзу

визначає

існуючу

на

рівні

транскордонного

співробітництва систему органів управління в екологічній сфері, а з іншого, –
характеризується власною системою управління у цій галузі. Обидві країни є
суб’єктами глобальної екологічної політики, оскільки беруть участь у роботі
ООН та її організацій від часу їх створення, але як країни-сусіди реалізують
також власні пріоритети екологічної політики, які виражаються у прийнятті
та виконанні спільних нормативно-правових документів [221].
Законодавчим актом, що регулює управління природними ресурсами
Республіки Польща, є Закон «Про охорону навколишнього середовища»
(Ustawa «Prawo ochrony środowiska»), який встановлює принципи охорони
навколишнього

середовища

й

умов

використання

його

ресурсів

з

урахуванням вимог сталого розвитку (ст. 1) [252]. Цей закон реалізовує такі
Директиви ЄС:
 85/337/ ЄЕС про оцінку наслідків впливу деяких громадських і
приватних проектів на навколишнє середовище;
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 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої
флори та фауни;
 42/ЄС щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля;
 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації;
 2003/35/ЄC щодо участі громадськості у підготовці конкретних планів
та програм, що стосуються довкілля;
 2008/1/ЄС про комплексне запобігання і контроль забруднень [261].
Тому тісна співпраця із європейською спільнотою Директивою
90/313/ЄС гарантує свободу доступу та поширення інформації про стан
навколишнього середовища, якою володіють органи влади, і визначає
загальні умови, відповідно до яких інформація має бути доступна
громадянському суспільству. Останнє через тиск на національну владу
здатне сприяти дотриманню вимог до екологічного законодавства, а у сфері
охорони навколишнього середовища відіграє роль еколого-стабілізуючого
фактора, що зумовлено не лише відповідними прописаними нормативами,
але й потребами самої України у подоланні того стану, який можна
охарактеризувати як кризовий, що формувався упродовж тривалого періоду
через нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення її природноресурсного комплексу.
Зокрема, одним серед важливих документів щодо співпраці Польщі та
України в екологічній сфері є Декларація про принципи та основні напрями
розвитку українсько-польських відносин від 13 жовтня 1990 р. та Угода між
Міністерством охорони навколишнього природного середовища України і
Міністерством охорони навколишнього середовища, природних ресурсів і
лісового господарства Республіки Польщі про співробітництво в галузі
охорони навколишнього середовища від 18 травня 1992 р. [222], яка визначає
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такі напрями співпраці України та Польщі в екологічній сфері: охорона
атмосферного повітря від забруднення, включаючи транскордонні переноси,
спільна екологічна експертиза господарської діяльності, яка проектується у
прикордонній зоні; моніторинг навколишнього природного середовища, а
також економічні аспекти екологічної політики, що створюють загрозу
забруднення

навколишнього

середовища

однією

із

Сторін;

обмін

природоохоронною інформацією. Основними питаннями, що вирішуються в
межах

двосторонньої

співпраці

сусідніх

країн,

є

такі:

моніторинг

(радіологічний, транскордонних вод, атмосфери); розроблення принципів і
процедур проведення екологічних експертиз господарської діяльності,
зниження

транскордонного

перенесення

речовин,

що

забруднюють

атмосферу, здійснення інвентаризації джерел забруднення, проведення серії
консультацій з питань попередження надзвичайних забруднень і загрози
навколишньому середовищу внаслідок аварійних ситуацій та ін. Велика увага
у польсько-українських відносинах приділяється контролю та попередженню
нелегального переміщення відходів через території договірних Сторін [126].
У сфері поводження з відходами, яка на даний час дуже актуальна для
України, зокрема (оскільки є прогалини у чинному законодавстві: наприклад,
переробки відходів, що є пріоритетною в ЄС) в рамках програми польської
співпраці для розвитку Міністерства закордонних справ у 2011 р. було
підготовлено висновки і рекомендації у сфері правового регулювання та
програм

залучення

транскордонного

співробітництва

до

покращення

енергоефективності з урахуванням технологій використання біомаси і
відходів [166].
Закон Польщі «Про охорону навколишнього природного середовища»
від 16 квітня 2004 р. передбачає заходи щодо охорони рослинного й
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тваринного світу тощо. До цього Закону Польщі входять об’єкти охорони,
зокрема: екосистеми, природні об’єкти, природні ресурси, природні
комплекси, озоновий шар Землі, мікроорганізми, генетичний фонд, життя та
здоров’я людей [270]. У ст. 6 Закону Польщі «Про охорону навколишнього
природного середовища» визначено 7 основних категорій – форм охорони
природи: 1) національні парки; 2) природні заповідники; 3) ландшафтні
парки; 4) охоронні ландшафти; 5) екологічні угіддя; 6) природно-ландшафтні
комплекси; 7) охорона видів рослин, тварин і грибів. До державних установ
Польщі належать такі, які спеціалізуються на охороні навколишнього
природного середовища [270].
Отже, правова охорона довкілля в Польщі представлена розгалуженою
системою норм, які спрямовують на комплексне регулювання правовідносин
у сфері раціонального природокористування, забезпечення екологічної
безпеки та поліпшення й збереження навколишнього середовища в цілому.
Основною метою екологічної політики Польщі як члена ЄС є забезпечення
довгострокової перспективи зростання та тривалого поліпшення якості
життя, яке не призводить до погіршення стану навколишнього природного
середовища і дає змогу використовувати його ресурси й цінності в умовах
сьогодення та для майбутніх поколінь. Відмінною рисою екологічного
управління в Польщі є функції та методи управлінської діяльності:
застосовуються переважно економіко-правові (екологічний аудит, екологічне
страхування) та еколого-правові методи управління. Також позитивним для
вітчизняного державного екологічного управління може стати досвід Польщі
щодо розширення й підвищення рівня ефективності функціонування саме
системи місцевих органів влади та управління в екологічній сфері.
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Конституція України також містить положення з реалізації екологічних
управлінських функцій. Свідченням цього є передусім ст. 16 Конституції
України, яка закріплює обов’язок держави забезпечувати екологічну безпеку,
підтримувати екологічну рівновагу на території України, і зокрема на
прикордонних територіях. Крім того, у Конституції України визначено і
повноваження органів державної, місцевої влади та управління в екологічній
сфері, зокрема: ст. ст. 85 (п.6), 92 (п. 5), 106 (п. 21), 119 (п. 3) [122].
Відмітимо, що для формування екологічного законодавства України є
Конституція України, де у ст. 16 йдеться про обов’язковість забезпечення
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території нашої
країни та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Стаття 50
гарантує кожному громадянину право на безпечне для життя і здоров’я
довкілля, на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, а
також гарантує право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про
якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.
Така інформація ніким не може бути засекречена. У ст. 66 закріплюється
обов'язок кожного громадянина не заподіювати шкоду природі, культурній
спадщині та відшкодовувати завдані ним збитки [122].
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
донедавна розглядався як головний системоутворювальний нормативний акт
в екологічному законодавстві [90, c. 31; 62, с. 41]. Однак з незрозумілих
причин саме в процесі оптимізації повноважень органів виконавчої влади у
сфері екології та природних ресурсів [184] було викладено в новій редакції
ст. 2 названого закону, де було вилучено фразу «розроблюваними відповідно
до нього», яка вказувала на необхідність узгоджувати положення всіх
нормативних актів у сфері охорони та використання довкілля з положеннями
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Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Таким чином, значення головного закону він втратив, адже раніше у разі
конкуренції норм цього закону та будь-якого іншого мав застосовуватися
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Це
створювало ситуацію, коли загальний закон мав пріоритет над спеціальним,
однак вона була виправдана. В умовах відсутності Екологічного кодексу
України, необхідність прийняття якого не викликає сумнівів, названий закон
відігравав роль своєрідної загальної частини кодексу, якого не існувало, і все
галузеве законодавство, так би мовити, підпорядковувалося такій загальній
частині.

Закон

України

«Про

охорону

навколишнього

природного

середовища» створював передумови для розроблення узгодженої системи
екологічного законодавства. При розробленні законодавчих актів щодо
природних ресурсів існувала необхідність приведення природоохоронної їх
складової до єдиного зразка з дотриманням узгоджених правил. Нині ніщо не
заважає приймати такі закони, які не будуть відповідати Закону України
«Про

охорону

навколишнього

природного

середовища»,

а

у

разі

неузгодженості положень пріоритет отримують положення спеціальних
законів.
Гармонізація польського законодавства з правилами, прийнятими в
Європейському Союзі через відповідні директиви, ставить перед інвесторами
та перед адміністративними органами низку нових обов’язків. Серед них
особливе значення має система оцінки впливу на довкілля. На сьогоднішній
день до польського законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
включено

Закон

«Про

доступ

до

екологічної

інформації,

участь

громадськості в охороні навколишнього природного середовища та оцінку
впливу на довкілля», а також Постанову «Про групи планової діяльності, які
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можуть

мати

значний

вплив

на

довкілля».

Українське-польське

законодавство з оцінки впливу на довкілля є окремою процедурою, яка
регулюється видачею рішення про екологічні умови реалізації планової
діяльності, де встановлено екологічні вимоги щодо подальших рішень
реалізації з сторони польського законодавства.
Згадаємо Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який було
ухвалено Верховною Радою України від 23 травня 2017 р. № 2059-VIII [192],
де встановлено організаційні засади оцінки, визначені законом, щодо
прийняття рішень про впровадження господарської діяльності, і можуть мати
вплив на охорону навколишнього природного середовища. За змістом цього
закону вплив на довкілля – це будь-які планові діяльності, що належать до
першої категорії і зазначені у частині другій цієї статті, які підлягають
обов’язковому розгляду щодо наявності підстав для здійснення оцінювання
транскордонного впливу на довкілля згідно з міжнародними зобов’язаннями
України. Якщо будь-яка планована діяльність, зазначена у цій статті, може
мати значний негативний транскордонний вплив на довкілля, вона підлягає
оцінюванню транскордонного впливу на довкілля у порядку, визначеному ст.
14 цього закону. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»
здійснюється відповідними рішеннями центральних органів влади, коли
планова діяльність може мати транскордонний вплив на довкілля декількох
областей, що є уповноваженими органами влади. Це може бути забруднення
атмосферного повітря, забруднення поверхневих вод, забруднення ґрунтів,
порушення природних екосистем. Наведемо заходи, передбачені Законом
України «Про оцінку впливу на довкілля»:

довкілля;

підготовка суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
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аналіз центральним органом інформації, поданої у звіті з оцінки

впливу на довкілля із урахуванням процедури транскордонного впливу;


урахування детального висновку уповноваженим центральним

органом влади щодо оцінки впливу на довкілля із урахуванням процедури
транскордонного впливу (рис. 2.5).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВУ
ДІЯЛЬНІСТЬ

2 ЕТАП

ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ПРО ОЦІНКУ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

3 ЕТАП

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

4 ЕТАП

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО
ВПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

5 ЕТАП

МОНІТОРИНГ ПРОЕКТУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН

1 ЕТАП

ТРАНСКОРДОННА ПРОЦЕДУРА

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Рис. 2.5. Структурно-логічна схема проведення оцінки впливу на
довкілля
Джерело: сформовано автором на основі [192].

На нашу думку, нераціональне використання заходів, які передбачені
щодо

інституціонального

забезпечення

збалансованого

природокористування, призводить до виснаження природних ресурсів
України і зокрема на прикордонних регіонах. Адже Україна ратифікувала
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програму

збалансованого

розвитку,

яка

передбачає

раціональне

їх

використання. Пріоритетним заходом оптимізації програми є використання
природних ресурсів, зокрема впровадження діючої нормативно-правової
системи збалансованого природокористування, яка використовується у
багатьох європейських країнах світу.
Дослідження

провідних

вітчизняних

вчених

свідчить

про

необґрунтовані обсяги використання природних ресурсів та їх нераціональне
використання, діючі нормативно правові акти щодо природокористування,
які не забезпечують відповідальність порушників за неефективний стан
використання природних ресурсів.
Серед загальних проблем у сфері охорони довкілля було представлено
ті, які стосуються необхідності збереження високого рівня екологічної
різноманітності, захисту та відновлення належного стану видів тварин і
рослин, місць їхнього проживання, підтримки екологічних взаємозв'язків
(системи екологічних коридорів), а також екологічна безпека регіону. Було
відзначено, що відмова від реалізації Програми призведе до послаблення
екологічних цілей у контексті ширшої перспективи цього питання. Реалізація
програми підтримуватиме позитивні зміни у стані довкілля у регіонах ПБУ,
хоча роль програми і не є вирішальною у цьому питанні з огляду на обмежені
фінансові та матеріальні ресурси. Відсутність реалізації програми означатиме
виникнення нових негативних тенденцій у довкіллі.
Звернемо увагу на проаналізовані етапи розвитку Державної програми
транскордонного співробітництва на 2016−2020 рр. щодо розв’язання
екологічних проблем, де їм приділено значну увагу. Виходячи із наведених
етапів, в Україні сформувалася відповідна нормативно-правова база щодо
розвитку

транскордонного

співробітництва,

зокрема

прийнято

низку

законодавчих актів, які сприяють розвитку транскордонного співробітництва
у сфері природокористування, а саме: оцінка стратегічного впливу на
навколишнє природне середовище відповідно до Положення Акту від 3
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жовтня 2008 р. «Про забезпечення інформацією про довкілля і його захист,
участь громадськості в охороні довкілля та оцінці впливу на довкілля», цим
законом зумовлюється виконання міжнародних зобов’язань держави, а також
Програма
Польща –Україна 2014–2020
Визначення пріоритетності завдань у сфері природокористування
Визначення заходів, що безпосередньо стосуються охорони навколишнього
природного середовища
Етап 1
Оцінка
стратегічного
впливу на
навколишнє
природне
середовище
Програми

Відповідно
до

Положення Акту від 3 жовтня 2008 р. «Про
забезпечення інформацією про довкілля і
його захист, участь громадськості в охороні
довкілля та оцінці впливу на довкілля», що
спирається на Директиву РП 2001/42/ЕС
Європейського Парламенту та Ради від 2
червня 2001 р. «Про оцінку впливу окремих
планів та програм на довкілля»
Етап 2

Аналіз впливу на
навколишнє
природне
середовище
Програми

Відповідно
до

Статті 55 Акту від 3 жовтня 2008 р. «Про
забезпечення інформацією про довкілля і
його захист, участь громадськості в
охороні довкілля та оцінці впливу на
довкілля»

Обґрунтування вибору документа, прийнятого з урахуванням розглянутих
альтернативних варіантів
Інформація, про те, наскільки вивчено і враховано:
1) результати оцінки впливу на довкілля;
2) висновки компетентних органів;
3) одержані зауваження та висновки;
4) результати процедур, пов’язаних з транскордонним впливом на довкілля,
якщо такі проводились;
5)
пропозиції щодо методів та періодичності проведення моніторингу
результатів виконання вимог документа, збережені у Програмі

Рис. 2.6. Системна оцінка стратегічного впливу на навколишнє природне
середовище програм розвитку транскордонного співробітництва
Польща–Україна на 2014–2020 рр.
Джерело: сформовано автором.
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доступ до інформації, участь у процесі прийняття рішень з питань, що
стосуються захисту навколишнього природного середовища (рис. 2.6).
Польща та Україна мають майже схожу правову систему, політичну та
соціальну структуру, адміністративно-територіальний устрій, клімат і
рельєф.
Як

вважає

М.

Лесечко,

для

успішного

транскордонного

співробітництва є узгодження нормативних актів різних держав, які він
поділив на дві категорії залежно від рівня укладання угоди: міждержавні
угоди про транскордонне співробітництво та рамкові угоди, статути і
договори з різних питань транскордонної співпраці [130, с. 57 – 58]. Цим
двом категоріям відповідає Європейська рамкова конвенція, де зазначено
типові міждержавні угоди про розвиток транскордонного співробітництва,
транскордонні регіональні та місцеві зв'язки на контрактній основі між
місцевими органами влади, органи транскордонного співробітництва, а також
виділяються

угоди,

статути

та

договори

про

основні

принципи

співробітництва. Для забезпечення успішного впровадження принципів
збалансованого розвитку потрібно створити сприятливі умови: розуміння
необхідності цих змін; партнерства між гілками влади транскордонної
співпраці, доступ громадськості до обговорення транскордонних проектів та
прийняття рішень. Для забезпечення оптимальних умов переходу до
збалансованого

розвитку

необхідна

ефективна

ринкова

економіка,

скоригована з урахуванням вимог конвенції, передусім щодо охорони
природи. Тому для гармонізації екологічної політики України з вимогами
конвенції збалансованого розвитку потрібно досягти двох важливих
результатів:

удосконалення

природоохоронного

законодавства

транскордонного співробітництва у ході реформи і тісного взаємозв’язку
методів управління природокористуванням та охороною навколишнього
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природного середовища. Ці самі завдання стосуються і природокористування
на транскордонних територіях по обидва боки кордону.
Їх розв’язання стає можливим за реалізації спільних екологічних
проектів і програм, залученні фінансових ресурсів обох країн та
європейських

структур

[191,

c.

Розвиток

92].

транскордонного

співробітництва України–Польщі в екологічній галузі потребує активізації.
Потрібно комплексно вивчити питання співпраці у сфері екології, пов’язані з
організацією та координацією по обидва боки кордону. Важливим етапом для
екологічної безпеки між транскордонними регіонами України, яка потребує
значних зусиль, є організаційна сторона та залучення значних екологічних
інвестицій.

Найважливішими

перешкодами

для

розвитку

ТКС

є

неузгодженість законодавства та часта зміна керівництва місцевих органів
влади у транскордонних регіонах за участю прикордонних територій країнчленів ЄС. Налагодження ефективної системи інформаційного забезпечення
всіх суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва сприятиме
нівелюванню наявних перешкод і відкриватиме нові можливості для
активізації співпраці у межах транскордонних регіонів (зокрема через
моніторинг ситуації на транскордонних ринках, запобігання загрозам
економічній безпеці прикордонного регіону тощо). В Україні ж система
обміну

інформацією

між

українськими

й

іноземними

партнерами

налагоджена слабо, що перешкоджає їхній ефективній взаємодії. Основні
чинники, які стримують розвиток транскордонного співробітництва в
Україні:
 недооцінювання

з

боку

центральної

влади

транскордонного

співробітництва як інструменту територіального/регіонального розвитку й
поліпшення якості життя людей, які мешкають у прикордонних регіонах
України;
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 мізерний рівень фінансової підтримки спільних транскордонних
проектів як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади (за винятком
облаштування прикордонної інфраструктури);
 слабкість інституціональної бази регіонального розвитку, яка у
прикордонних

регіонах

має

відігравати

роль

одного

з

рушіїв

транскордонного співробітництва у контексті природокористування;
 основним законодавчим актом, що регулює управління природними
ресурсами України, є Закон України від 26 червня 1991 р. № 1268-ХІІ «Про
охорону навколишнього природного середовища», відповідно до якого
завданням законодавства про охорону НПС є: регулювання відносин у галузі
охорони, використання й відтворення природних ресурсів; екологічної
безпеки; запобігання й ліквідація негативного впливу господарської та іншої
діяльності на НПС; збереження природних ресурсів, генетичного фонду
живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних
територій

та природних

об'єктів, пов'язаних

з історико-культурною

спадщиною (ст. 1) [191].
У цьому контексті доречно відмітити, що для збалансованого
природокористування потрібно розробити спільну нормативну-правову базу,
оновити спільні угоди «Польща–Україна» у сфері використання природних
ресурсів єврорегіона «Буг». На нашу думку, співпраця двостороннього
співробітництва

перебуває

на

другому

розвиваються самостійно, кожна окремо
щоб

досягти

розвитку

прикордонних

–

місці,

оскільки

дві

країни

Республіка Польща та Україна,
територій

потрібна

співпраця

транскордонного співробітництва у сфері природокористування щодо
запобігання екологічним загрозам, яке не може бути вирішене однією
країною. Інструмент, що сприятиме транскордонній співпраці, має ряд
визначених цілей, зокрема управління природними ресурсами, сприяння
регіональному

та

транскордонному

співробітництву

у

сфері
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природокористування,

розвиток

співпраці

прикордонного

та

транскордонного співробітництва.
В основі пріоритету екологічної політики, загальновизнаного для всіх
країн

ЄС,

лежать

принципи

недопущення

забруднення

природного

середовища через екологічну передбачливість та розважливість. Моніторинг
стану навколишнього природного середовища, облік та інвентаризація
викидів, контроль фінансових потоків, витрат на охорону довкілля,
екологічні податки, дотримання вимог екологічного законодавства ЄС – є
компонентами

регулярного

алгоритму

виконання

обов’язкових

інституційних передумов сталої співпраці країн-учасників. В Україні ж
тільки розвивається інституційне середовище природоохоронної діяльності в
її межах та на міждержавному рівні. Одним із таких важливих кроків є
Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до
права ЄС у сфері охорони довкілля, після прийняття якого з 01.10.2015 р.
метою є сприяння Україні в апроксимації її законодавства до законодавства
ЄС у сфері навколишнього природного середовища на виконання Угоди про
асоціацію між ЄС та Україною і в рамкових документах про апроксимацію
екологічного законодавства України. Було підписано контракт «Підтримка
України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього
природного середовища» (з кошторисом 2,670 500 євро).
Не менш важливим кроком для України є ухвалення 20 березня 2018 р.
проекту Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Верховною
Радою України. Головним завданням якого є впровадження в Україні
європейського механізму оцінки державних програм та планів щодо впливу
їх на стан довкілля та здоров’я людей. Крім того, документ встановлює
проведення обов’язкових транскордонних консультацій у випадках, коли
проекти в Україні зачіпатимуть інтереси і впливатимуть на стан довкілля у
сусідніх країнах.
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Євроінтеграційні прагнення України – це бажання стати незалежною
розвиненою країною з плануванням законів, прав і свобод людини.
Транскордонне співробітництво України у сфері природокористування
поетапно розвивається на рівні державних органів та міжнародних програм, а
також завдяки допомозі ЄС в реалізації деяких конкретних проектів в
Україні. Еколого-економічна криза є одним із основних завдань щодо
впровадження економічних методів, оскільки від успішного вирішення цих
завдань залежить економічна ефективність та здатність сталого розвитку
прикордонних регіонів.

2.3. Методика оцінювання рівня збалансованості природокористування
на прикордонних територіях
Розвиток економіки і суспільства сприяє чимраз інтенсивнішому і
різноманітнішому природокористуванню, все більшому втручанню людини у
природні процеси і режим функціонування природних комплексів. Оскільки
природокористування є основним сектором економіки на прикордонних
територіях, що розвиваються, а природні ресурси є основним джерелом їх
економічного зростання.
Нині

відсутні

методична

база

дослідження

з

формування

збалансованого природокористування наприкордонних територіях та методи
їх дослідження, а відтак, у даному розділі доречно проаналізувати
використання природних ресурсів. Існує багато методик та методів
дослідження стану ефективності використання природних ресурсів на
прикордонних регіонах України, такими як: атмосферне повітря водні
ресурси, лісові ресурси, поводження з відходами. А також можна
проаналізувати не лише екологічний аспект природокористування, а й
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економічний, мається на увазі, інвестиції, які спрямовують у дану сферу для
покращення і привабливості прикордонних регіонів [6]. Доцільно провести
аналіз основних складових природокористування, які дадуть можливість
простежити основні етапи та тенденції на прикордонних територіях України,
а також вчасно виявити вплив факторів екологічного характеру і прийняти
певні

еколого-обґрунтовані

організаційно-управлінські

рішення

із

запобігання негативним наслідкам, а також ефективного використання
природних ресурсів.
Проведення еколого-економічного оцінювання стану регіону – це
характеристика рівня його розвитку на основі комплексного аналізу екологоекономічних,

соціально-демографічних

та

організаційно-технічних

показників з метою регулювання і прогнозування процесів, необхідних для
досягнення цілей сталого розвитку [149].
Ефективне

функціонування

інституціонального

забезпечення

збалансованого природокористування неможливе без комплексного уявлення
еколого-економічних ситуацій у регіоні, оскільки на початковому етапі
потрібно проаналізувати сучасний стан та рівень збалансованості об’єкта
досліджень, а отримані результати дають змогу сформувати, які інструменти
та методи в рамках інституціонального забезпечення збалансованого
природокористування потрібні для застосування. У контексті цього є
важливим

питання

природокористування
економічних

вибору

методу

транскордонних

показників,

які

об’єктивно

формування
регіонів,
будуть

збалансованого

зокрема

еколого-

відображати

рівень

збалансованого стану прикордонних регіонів по обидва боки кордону, а
також відповідна інформація отриманих результатів з метою вибору на цьому
етапі

стратегії

сталого розвитку регіону. З

проаналізованих

праць

вітчизняних і зарубіжних вчених у контексті теоретико-методичних підходів
у

сфері

збалансованого

природокористування

встановлено,

що

на
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сьогоднішній день відсутня нормативно-правова методика щодо визначення
збалансованості природокористування регіонів.
Як зазначає В. Шевцов [145], головними ознаками збалансованого
розвитку регіону називають тривалість збереження умов для відтворення
природно-ресурсного та екологічного потенціалу на етапі збалансованості.
Збалансованість розуміють як дотримання пропорцій за екологічними та
економічними показниками потенціалу прикордонних регіонів.
Для прийняття господарських рішень Л. Жуй [62, c. 274–276]
запропонував інтегральний показник екологічного рівня впливу (ЕРВ), який
дає змогу врахувати галузеву структуру економіки та екології регіону, а
також сформувати «екологічний сектор економіки». Формула має такий
вигляд:
ЕРВі = К1∙Іеі+К2 ∙Іпі+К3∙Ізі

(2.6)

де ЕРВі – екологічний рівень впливу і-тої галузі; k1, k2, k3 – відповідні вагові
коефіцієнти індексів; Іеі – індекс екологоємності і-тої (визначається як
співвідношення середнього значення витрат екологічної спрямованості галузі
до ВВП); Іпі – індекс природоємності і-тої (визначається як співвідношення
середнього значення вартісної оцінки природних ресурсів до ВВП); Ізі –
індекс збитковості і-тої галузі (визначається як співвідношення середнього
значення еколого-економічних витрат від діяльності галузі до ВВП).
На наш погляд, у запропонованій формулі не враховано коефіцієнт
безпеки регіону. Пропонуємо ввести коефіцієнт безпеки регіону Кбр.
Таким чином, наведена вище формула матиме вигляд:
ЕРВі = К1∙Іеі+К2 ∙Іпі+К3∙Ізі∙Кбр , (2.7)
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де Кбр– коефіцієнт безпеки регіону, який включатиме інтенсивність
виникнення

надзвичайних

подій

різного

екологічного

характеру

за

регіонами.
О. Лютак [135] здійснила комплексне оцінювання «інтеграційного
потенціалу транскордонного регіону» з інвестиційними, інноваційними,
соціальними та екологічними складовими. Оскільки ця методика включає
чотири складові і кожна з них включає по три-чотири показники.Комплексна
оцінка

інтеграційного

потенціалу(ІП)

транскордонного

регіону

з

інвестиційними, інноваційними, соціальними та екологічними складовими,
має вигляд:
ІП ТКР

∑

, i= 1, m,

(2.8)

де Tij – складові інтеграційного потенціалу транскордонного регіону.
Отже, на основі опрацювання різних наукових підходів і моделей, на
нашу думку, наразі набуває актуальності створення універсальної моделі, яка
б дала змогу визначити ефективність використання природних ресурсів у
прикордонних регіонах без застосування теоретичних показників. Ця модель
мала б враховувати як показники транскордонної конвергенції, так і
ефективність використання ресурсів ТКС, зокрема грантових, у регіоні.
Розроблено методику оцінювання ефективності реалізації регіональних
природоохоронних та державних цільових екологічних програм, затверджену
керівництвом Мінекології України 15.10.2012 р. Метою цієї методики стало
здійснення оцінювання екологічної та економічної ефективності виконання
програм, які містять завдання і заходи з охорони навколишнього природного
середовища, визначення кількісних та якісних показників (індикаторів)
ефективності окремих завдань і заходів та програм у цілому з урахуванням їх
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специфіки [186]. У даній методиці пропонується оцінювати проекти у двох
вимірах – екологічного та економічного із застосуванням індексного методу.
Адже наголошено, що екологічне оцінювання проекту має передувати
економічному. На нашу думку, в рамках цієї методики питання оцінювання
фінансування програмних заходів розглянуто не в повному вимірі.
Оцінювання ефективності запровадження програм має здійснюватися окремо
від оцінювання ефективності виконання програми. Адже ефективність тієї чи
іншої програми визначається на етапі її розробки та затвердження, а
ефективність виконання – під час або після її реалізації.
Представники Інституту прикладного системного аналізу НАН України
та МОН України запропонували систему факторів (індексів та індикаторів)
сталого розвитку і розробили метрику для вимірювання процесів сталості
регіонів МВСР [209]. Там зазначено, що найважливішою складовою сталості
регіону

є

інформаційна.

Оцінювання

запропонованої

методики

здійснювалося за інтегральними показниками «індекс сталості розвитку» та
«індекс гармонізації розвитку», які релевантно відтворюють стан розвитку
регіонів, були сформовані за результатами досліджень зарубіжних і
вітчизняних учених, учених-практиків та практичних розробок з питань
сталого розвитку. Наведемо індекси, що використовувалися для обчислення,
включаючи такі складові: індекс економічного виміру (4 категорії політики і
15 індикаторів), екологічний (3 категорії політики і 13 індикаторів) та індекс
соціально-інституційного виміру (4 категорії політики і 17 індикаторів) [14].
В. Блюмбергом та В. Глущенком [230] адаптовано метод встановлення
пріоритетності

індикаторів

сталого

розвитку.

Визначають

експертне

оцінювання збалансованості регіону, на першому етапі складають систему jму критерію, тобто трьох складових екологічної, економічної та соціальної
щодо збалансованого розвитку регіону. Сутність даного методу полягає у
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визначенні комплексного еколого-економічного показника кожного варіанту
Рі і знаходять за допомогою формули:
Рі = ∑ bjPij ,

(2.9)

де Pij – відносний пріоритет і-того варіанта по j-тому критерію; bj– відносна
значимість j-того критерію.
Така методика визначає пріоритетності індикаторів сталого розвитку у
контексті природокористування, яка буде передбачати систему чи проблему
даного регіону, і яка може визначатися різними способами та розглядатися у
різних еколого-економічних аспектах.
Економічне зростання та благополуччя населення такі самі основні, як і
захист навколишнього природного середовища. Екологічне навантаження
виникає внаслідок впливу імпульсів незбалансованої діяльності, адже процес
негативного

навантаження

зазвичай

розподіляють

на

екологічні

та

економічні складові. У такому контексті з метою підвищення ефективності
еколого-економічної складової у прикордонних регіонах України варто
застосувати методи економічного впливу на покращення навколишнього
природного середовища, проаналізувавши показники викидів шкідливих
речовин в атмосферне повітря, утворення відходів І–ІІ класів небезпеки,
поточні витрати на охорону атмосферного повітря та навколишнього
природного середовища, капітальні інвестиції на охорону навколишнього
природного середовища. Ці складові враховують негативні тенденції у
формуванні та розвитку прикордонних територій, тому при розрахунку даних
складових

позитивний

вплив

мають

поточні

витрати

на

охорону

атмосферного повітря з економічної сторони, з екологічної – позитивний
вплив на розвиток має утворення та походження з відходам І–ІІІ класів. Нами
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проаналізовано ваговий коефіцієнт екологічних та економічних показників
прикордонних регіонів.
∑
де аі

,

(2.10)

– ваговий коефіцієнт; n – кількість показників; I-г екологічний

показник; Zi – нормоване значення.
Встановлено значення вагових коефіцієнтів для підгруп екологічних
показників на основі даних факторів впливу на здоров’я людини та
навколишнє природне середовище, що використовують при розрахунку
статистичних даних через якісний аналіз потенційного рівня впливу певного
екологічного чинника, що ґрунтується на методі аналогів та експертного
оцінювання. Як свідчать розрахунки, природно-ресурсна складова є резервом
для еколого-економічної безпеки (табл. 2.1).
У цьому випадку використано кореляційно-регресійний аналіз, який
спирається на кореляційний зв’язок між об’єктами реального світу. Для
прогнозування еколого-економічного розвитку, з якими існує кореляційний
зв'язок, і можна будувати регресійну модель. Основним недоліком
застосування цього методу є складність відбору сукупності незалежних змін,
оскільки можна отримати доволі високу кореляцію між змінними, які
насправді не пов’язані [120].
Одним

із

основних

елементів

забезпечення

збалансованого

природокористування є економічний механізм управління, де мають бути
враховані фактори, які істотно впливають на процеси еколого-економічного
розвитку і визначають збалансований рівень прикордонних територій
України. Якщо розглянути категорію еколого-економічного розвитку з
позицій відтворювального процесу, можна виділити декілька основних. За
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Таблиця 2.1. Розрахунок еколого-економічної складової прикордонних регіонів України

Область

Утворення та
поводження з
відходами І–ІІІ
класів небезпеки за
категоріями
матеріалів,
тис. т

Викиди
забруднювальних
речовин та діоксину
вуглецю в
атмосферне повітря,
тис.т

6,67

5,83

Поточні витрати на охорону, тис. т

атмосферного
повітря

навколишнього
природного середовища

Капітальні інвестиції
на охорону
навколишнього
природного
середовища,
млн.грн

Ваговий коефіцієнт
5
2006 р.
2017 р.
3712,8
9301,5
1951,2
2266,7
497,5
1985
134,1
611,8

2006 р.
36738
25426,4
30414,3
19348,2

2017 р.
216836,1
170828
116922,2
164164

2006 р.
842,4
29273,4
36026,6
4432

2017 р.
321,9
19264,3
131548,7
13838,9

4,17

3,33

2006 р.
–
–
–
–

2017 р.
1
0,6
0,9
1,4

2006 р.
211,7
56,8
75,7
70,7

2017 р.
155,8
5,1
10,3
3,2

–

6,8

318,4

298,3

18311,3

61605,3

111662,7

316231,8

108281,1

370373

–

7,9

201,9

48,2

5488,9

15789,8

104615,7

879681,3

39579,2

4088521

Львівська

–

2,6

243

10843,2

10843,2

63991,1

93366,9

446575,2

26668

241440,7

Одеська
Сумська
Чернівецька
Чернігівська

–
–
–
–

4,4
132,3
125,9
0,8

140,1
77,8
38,7
85,7

29,6
20,3
3,3
31,6

15158,5
146092
262,5
48691,5

111057,3
67969,9
18350,3
75378,3

778429
456000,6
86939,4
285532,2

61797,9
10985,3
4552
31093,7

95079,1
47128,9
23759,6
47431,8

Україна

–

659,7

7027,6

2584,9

2123,2
4970,3
301,8
12351
20466442
3

2104274

5172413

20466423

2194188

11025535

Вінницька
Волинська
Житомирська
Закарпатська
ІваноФранківська
Київська

Джерело: розраховано автором.
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допомогою відтворення окремих елементів цих процесів (використання
природних ресурсів, капітал, інформація та ін.), здійснити загальний процес
еколого-економічного розвитку. При розробці еколого-економічних ситуацій
використовують

багатофакторні

моделі.

Від

правильності

вибору

багатофакторної моделі залежить точність і адекватність досліджень, а відтак
відповідно, практична цінність отриманих результатів. Кількість всіляких
математичних моделей достатньо велика, проте при їх виборі необхідно
врахувати не лише адекватність опису емпіричних даних, але також і такі
фактори, як зручність та легкість у використанні. Для розрахунку екологоекономічних показників було сформовано різний набір факторних величин та
проміжок часу для визначення найбільш значних чинників впливу на
екологічний стан прикордонних територіях. Нами запропоновано розрахувати
еколого-економічну модель прикордонних регіонів України, яка передбачає
взаємозв’язок між екологічною та економічною системою регіону. Модель дає
змогу оцінити порівняльний аналіз еколого-економічних показників розвитку
прикордонних регіонів України. Результати досліджень дають можливість
сформувати

елементи

багатофакторної

прогнозної

моделі

еколого-

економічного механізму використання природних ресурсів на прикордонних
регіонах України. З урахуванням еколого-економічних показників, які
впливають на стан навколишнього природного середовища, варто детально
проаналізувати та на основі отриманих результатів розробити багатофакторну
прогнозну модель щодо використання природних ресурсів на прикордонних
територіях України. Для визначення кореляційного зв’язку розраховували
показники поетапно. Проаналізовано площі відновлення лісу, використання
водних ресурсів, а також викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
на прикордонних територіях України щодо застосування еколого-економічного
механізму і за допомогою моделі оцінено тенденції та здійснено прогнозування
поведінки відтворення лісів у майбутньому. Як показано у (додатку Б1),
інвестиції на раціональне використання природних ресурсів, тис. дол. США,
збільшилися у 2017 р. порівняно з 2000 р. на 45,3%, збільшився у відсотковому
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співвідношенні екологічний податок, який становить 65,6%. Встановлено
високий рівень кореляційного зв’язку між запропонованими критеріями та
ефективністю відтворення лісу, який залежить від декількох факторів. Поперше, – від часу; ліс має властивість натурального відтворення за відсутності
зовнішніх чинників; по-друге, відтворення лісів також залежить від інвестицій
на раціональне використання природних ресурсів, екологічного податку та
валового регіонального продукту (ВРП). Високий рівень кореляції дає змогу
допустити, що наведені дані можна застосувати для побудови прогнозної
моделі методом лінійної багатофакторної регресії, що характеризує екологоекономічні параметри. У результаті було побудовано рівняння:
( )

( )

( )

(2.11)

де Y – відновлення лісу, тис. га; T – час у роках; I – інвестиції на раціональне
використання природних ресурсів, тис. дол. США; E – екологічний податок,
тис. грн.; V – ВРП, тис. грн.;

– коефіцієнти кореляції; – функції, підібрані

за допомогою кореляційного аналізу;

– модельні вагові коефіцієнти;

– компенсуючий доданок.
Для знаходження значень коефіцієнтів

було використано метод

найменших квадратів (МНК). Даний метод приймає за оцінку параметра
значення, які мінімізують суму квадратів залишків по всіх спостереженнях:

̂

∑

|

∑

де ̂ – вектор оцінок значень параметрів (
оцінюються;

– вхідні дані [135].

|

(2.12)

);

– дані, що
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На основі вихідних даних, за допомогою методу найменших квадратів
розраховано вагові коефіцієнти та компенсуючий доданок. Після їх підстановки
у формулу, одержуємо рівняння:
( )

( )

(2.13)

Установлено залежність між екологічними та економічними чинниками
щодо відновлення лісу в прикордонних регіонах України та досліджено ступінь
зв’язку показника відновлення лісу (тис. га) за такими показниками: інвестиції
на раціональне використання природних ресурсів, екологічний податок,
валовий регіональний продукт. За результатами розробленої моделі показано,
що при збереженні поточних тенденцій на відновлення лісу інвестиції на
раціональне використання природних ресурсів поетапно зменшуються, а
екологічний податок збільшується і буде становити у 2030 р. 88790 тис. грн.
Розроблена модель дає можливість прогнозувати відновлення лісу (тис. га) у
прикордонних регіонах до 2030 р. (табл. 2.3).
Таблиця 2.3. Прогноз параметрів моделі та відновлення лісу
до 2030 р., тис. га

Критерії

Інвестиції на
раціональне
використання
природних
ресурсів, тис.
дол. США
Екологічний
податок, тис
грн.
Валовий
регіональний
продукт, тис.
грн
Відновлення
лісу, тис. га

2018

2019

2020

Роки
2021
2022

12440

10577

8716

6856

4996

3137

1280

1340

58685

62429

66172

69913

73652

77388

81124

88790

60965 64759,1 68551,3

72341,6

76130

79916,6

83701,3

89451,8

4290

4197

4078

3851

3315

3187

4287

4260

Джерело: розраховано автором.

2023

2025

2030
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Проаналізовано викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря
(тис. т), (додаток Б2) щодо застосування еколого-економічного механізму і за
допомогою моделі оцінили тенденції та здійснили прогнозування викидів
забруднювальних речовин в атмосферне повітря до 2030 р. Встановлено
високий рівень кореляційного зв’язку між запропонованими критеріями та
викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря, який залежить від
декількох факторів. Зазначимо, що викиди забруднювальних речовин також
залежать від інвестицій на навколишнє природне середовище (тис. дол. США),
екологічного податку та валового регіонального продукту (ВРП). Високий
рівень кореляції дає змогу допустити, що наведені дані можна застосувати для
побудови прогнозної моделі методом лінійної багатофакторної регресії, що
характеризує еколого-економічні параметри. У результаті було побудовано таке
рівняння:
( )

( )

( )

( )

(2.14)

де Y – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тис. т;
T – час у роках; I – інвестиції на навколишнє природне середовище, тис. дол.
США; E – екологічний податок, тис. грн.; V – ВРП, тис. грн;
кореляції;

– коефіцієнти

– функції, підібрані за допомогою кореляційного аналізу;

модельні вагові коефіцієнти;

–

– компенсуючий доданок.

З отриманих даних найбільший з коефіцієнтів при кореляційному аналізі
матиме такий вигляд:

( )

(2.15)
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На основі вихідних даних, за допомогою методу найменших квадратів
розраховано вагові коефіцієнтів та компенсуючого доданка після їх підстановки
у формулу. Одержане рівняння приймає вигляд:
( )

Оскільки відносні величини похибок є невеликими, максимальне значення
сягає 70,61%, середнє значення відносної похибки – 22,58%, медіана – 19,43%.
Таблиця 2.4. Прогноз параметрів моделі та викиди забруднювальних
речовин в атмосферне повітря до 2030 р., тис. т
Критерії
Інвестиції на
навколишнє природне
середовище, тис. дол.
США

Екологічний податок,
тис. грн
Валовий регіональний
продукт, тис. грн
Викиди
забруднювальних
речовин в атмосферне
повітря, тис. т

2018

2019

2020

Роки
2021

2022

2025

2030

1497,0

1051,0

606,0

161,0

155,0

145,0

123,0

58685,0 62429,0

66172,0 699130,0 74124,0

77431,0

81234,0

60965,0 64759,1

68551,3

72341,6

75126,8

78261,6

80213,5

16,6

5,7

3,2

1,6

0,3

42,3

32,9

Джерело: розрахунки автора.

При заданих тенденціях рівень викидів в атмосферу зменшується і після
2020 р., за збереження тенденцій, значно зменшиться порівняно з наявним
станом.
Проаналізовано динаміку та визначено середнє зачення використання
водних ресурсів за період 2000-2017 рр. на прикордонних територіях України
(додаток Б3). А також встановлено високий рівень кореляційного зв’язку між
запропонованими критеріями та загальним водовідведенням, який залежить від
декількох факторів. По-перше, – від часу; загальне водовідведення має
властивість натурального відновлення за відсутності зовнішніх чинників. Подруге, водовідведення також залежить від інвестицій на навколишнє природне
середовище (тис. дол. США), екологічного податку та валового регіонального
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продукту (ВРП). Високий рівень кореляції дає змогу допустити, що наведені
дані можна застосувати для побудови прогнозної моделі методом лінійної
багатофакторної регресії, що характеризує еколого-економічні параметри. У
результаті було побудовано рівняння:
( )

( )

( )

(2.18)

де Y – споживання свіжої води, млн м3; T – час у роках;

( ) – інвестиції на

раціональне використання природних ресурсів, тис. дол. США; E – екологічний
податок, тис. грн; W – водовідведення, млн м3;
таблиці;

– коефіцієнти кореляції з

– функції, підібрані за допомогою кореляційного аналізу;

модельні вагові коефіцієнти;

–

– компенсуючий доданок.

Після їх підстановки у формулу одержане рівняння приймає вигляд:
( )

( )

( )

Як бачимо, відносні величини похибок є незначними, максимальне
значення сягає 4,5%, середнє значення відносної похибки – 2,15%, медіана –
1,84%. Модель в цілому є адекватною (табл. 2.5).
Таблиця 2.5. Прогноз параметрів моделі використання водних ресурсів,
до 2030 р., млн м3
Критерії

2018

2020

Роки
2021
2022

2023
2024
2030
Інвестиції на
раціональне
2770870 2204090 1637590 1071370 505429 2770870 2204090 1972132
використання
природних ресурсів,
тис. дол. США
Екологічний
58685
62429
66172
69913
73652
77388
81124
89213
податок, тис. грн
Водовідведення, млн 128,45 122,614 116,782 110,952 105,125 99,3008 93,4795
82,34
м3
Споживання чистої 133,44
122,05
110,15
97,712
84,73
71,29
57,94
43,44
3
води, млн м

Джерело: авторська розробка.
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Підсумовуючи

результати

проведення

екологічного

стану

на

прикордонних територіях України, можна відмітити, що отримані результати
моделювання дають змогу не лише спрогнозувати загальні показники
оцінювання діяльності, а й визначити розвиток регіону у майбутньому (табл.
2.6).
Таблиця 2.6. Порівняльно-прогнозний аналіз природних ресурсів у
прикордонних регіонах України на період 2018–2030 рр.
Викиди в
атмосферне
повітря
забруднювальних
речовин, тис.т

2018 р.

Відхилення
2030 р./
2017 р.

Лісові ресурси

2030 р.

Відхиленн
я
2030 р. /
2017 р.

Водні ресурси

2018 2030 р.
2018 р.
р.
42,3
0,3
-42
4290
3187
-1103
133,44
Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних.

2030
р.
43,44

Відхилення
2030 р.
/2017 р.

90

Зробивши певні розрахунки за допомогою вихідних даних, маємо такий
результати проведення кореляційно-регресійного аналізу та зроблено наступні
висновки: частка інвестицій на раціональне використання природних ресурсів
має істотний прямий вплив. Але як бачимо до 2030 р. використання природних
ресурсів та інвестицій на раціональне використання природних ресурсів
зменшується, а це свідчить, що сучасний інвестиційний клімат прикордонних
регіонів України не стимулює вкладення реальних інвестицій, які б гарантували
раціональне природокористування.
Варто зауважити, що галузь екологічно чистого виробництва і відповідні
технології не відносяться до інвестиційно привабливих видів діяльності.
Зокрема, вкладати значні кошти в нашу економіку іноземні інвестори

не

поспішають. За 20 років незалежності Україна отримала 40 млрд дол. США
інвестицій, а сусідня Польща – 200 [224].
Аналіз закономірностей зміни обсягів іноземних інвестицій у навколишнє
природне середовище дав можливість спрогнозувати їх значення до 2030 р. із
урахуванням різних способів представлення закономірностей зміни за рахунок
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використання багатофакторних типів рівнянь. Окрім того, кореляційнорегресійний аналіз дає можливість оцінити існуючий стан за допомогою
рівняння регресії. Використовуючи дані величини і напрямок дії факторів, що
аналізуються, можна отримати засоби для оцінювання та відповідного
коригування поточної стратегії планування і раціонального використання
природних ресурсів. Прогнозні значення за поданими моделями різняться. Дані
розбіжності пояснюються набором різних еколого-економічних факторів, для
розробки кожного з прогнозів гравітаційної моделі, де показано стан
використання природних ресурсів на прикордонних територіях. Проведене
автором

дослідження

прикордонних

засвідчило,

територій

України

що
на

ключові
даний

екологічні

час

зумовлені

проблеми
певними

особливостями, такими як:
 повільне

впровадження

фінансових

механізмів

природоохоронної

діяльності, а також залучення коштів до місцевих бюджетів через реалізацію
транскордонних екологічних проектів;
 недосконалість чинного природоохоронного законодавства;
 відсутність механізму стимулювання інноваційної та інвестиційної
діяльності при реалізації природоохоронних заходів. Важливими чинниками
щодо

інституціонального

природокористування

у

забезпечення

контексті

та

транскордонного

збалансованого
співробітництва

є

виконання державних програм транскордонного співробітництва, а також угоди
та проекти екологічного характеру, які забезпечують найбільш комплексний
плановий підхід з питань охорони довкілля.
Подальший розвиток у прикордонних регіонах України може відбуватися
за двома сценаріями:
 прогнозний сценарій – передбачає збереження тенденцій та структури між
областями;
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 сценарій залучення коштів – передбачає заходи щодо залучення іноземних
інвестицій у прикордонні регіони України, а також розвиток інвестиційної
привабливості. Використовуючи модель для розрахунку стану навколишнього
природного середовища є можливість не лише спрогнозувати майбутні
показники, але тим самим з’являється перспектива для диверсифікації та
розвитку як регіону зокрема, так і країни в цілому. Таким чином, для
прогнозування майбутніх еколого-економічних відносин між регіонами
необхідно враховувати низку факторів, а саме - екологічні, економічні,
соціальні, адміністративні, які можуть вплинути на розвиток прикордонних та
транскордонних регіонів.
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Висновки до розділу 2
1. Проведений детальний аналіз методологічного базису формування
інституціонального забезпечення збалансованого природокористування у
цьому зв’язку висвітлює методологічні методи та принципи вивчення проблем
екологічної безпеки на транскордонних та прикордонних регіонах на
регіональних рівнях.
2. Проаналізовано, що для розв’язання проблем забезпечення екологічної
безпеки транскордонних регіонів є необхідним застосування методичного
підходу із застосуванням теоретичних засад різних сфер виробництва. Оскільки
проблема забезпечення збалансованого природокористування у контексті
транскордонного

співробітництва

потребує

проведення

змістовних

міждисциплінарних досліджень, варто врахувати методологічні підходи до
організації

даного процесу

природокористування.

Адже

з урахуванням пріоритетів збалансованого
сфера

природокористування

є

важливим

елементом економічної системи, оскільки вона реалізує освоєння природноресурсного потенціалу, залучення у процес виробництва та процес відтворення.
3.

Визначено,

що

ефективність

транскордонного

співробітництва

характеризує стан розвитку регіону, де ефективно реалізуються екологічні
проекти транскордонного співробітництва і сприяє збільшенню іноземних
інвестицій до еколого-економічних складових, а також природний потенціал
регіону визначають як сукупність усіх видів природних ресурсів певної
території, він пов'язаний з екологічною складовою і передбачає здійснення
спільних проектів ефективного використання природних ресурсів, а також
співпрацю у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо
розв’язання екологічних проблем.
4. Обґрунтовано принципи фінансування природоохоронних заходів,
цільового резервування фінансових потоків, попередній фінансовий аналіз та
прогноз оцінки ризиків, що сприятиме реалізації програм транскордонного
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співробітництва. Важливим моментом транскордонного співробітництва є
складова державної політики, яка створює можливості для розвитку
транскордонного

бізнесу,

нових

транскордонних

екологічних

економічних

проблем

та

об’єднань,

реалізації

розв’язання

транскордонних

природоохоронних заходів. Сегментом державної політики є створення
інституціонального

забезпечення

транскордонного

співробітництва

–

нормативно-правова база, узгодження механізмів взаємодії між органами влади
різних рівнів, фінансово-інвестиційна підтримка, впровадження інституцій для
реалізації транскордонних проектів у прикордонних регіонах України.
5. На основі проведених досліджень та аналітичних узагальнень
розроблено методичний підхід до аналітичного згрупування індивідуальних
індексів і показників якості щодо визначення інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування транскордонного співробітництва, а
також їх організаційно-правову структуру, виявлено організації та інститути,
які здатні контролювати виконання, забезпечувати дію і дотримання правил та
норм транскордонного співробітництва всіма суб’єктами регіонів – учасниками
у сфері природокористування. Доведено, що дієвість заходів, що зумовлюють
ефективність господарювання та процесу інституціоналізації як засобу її
досягнення, передбачає дотримання таких вимог, як безперервність і
динамічність розвитку інструментів інституціоналізації − проявляється за
наявності інститутів, які констатують на початкових етапах факт протиріч
господарювання та сприяють становленню рутини господарювання (критерій
ефективності). Адже досягається переважно
профілактичного

характеру та

орієнтації

на

у разі реалізації заходів
випереджаючу

стратегію.

Формування процесів відбувається під впливом сукупності ендогенних і
екзогенних факторів, що мають суб’єктивну та об’єктивну природу.
6. Запропоновано системну оцінку та етапи стратегічного впливу на
навколишнє

природне

середовище

програм

розвитку

транскордонного
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співробітництва Польща-Україна на 2014-2020 рр. із наведених етапів, в
Україні сформувалася відповідна нормативно-правова база щодо розвитку
транскордонного співробітництва, яка сприяє розвитку транскордонного
співробітництва у сфері природокористування, а саме - оцінка стратегічного
впливу на навколишнє природне середовище відповідно до Положення Акту
від 3 жовтня 2008 р. «Про забезпечення інформацією про довкілля і його
захист, участь громадськості в охороні довкілля та оцінці впливу на довкілля»,
цим законом зумовлюється виконання міжнародних зобов’язань держави, а
також доступ до інформації, участь у процесі прийняття рішень з питань, що
стосуються захисту навколишнього природного середовища.
7. Результати досліджень дають можливість сформувати елементи
багатофакторної

прогнозної

моделі

еколого-економічного

механізму

використання природних ресурсів на прикордонних регіонах України.
Досліджено

ступінь

зв’язку

закономірностей

зміни

обсягів

іноземних

інвестицій у навколишнє природне середовище, що дасть можливість
спрогнозувати їх значення до 2030 р. із урахуванням різних способів
представлення

закономірностей

зміни

за

рахунок

використанню

багатофакторних типів рівнянь. Окрім цього, кореляційно-регресійний аналіз
дає

змогу

оцінити

існуючий

стан

за

допомогою

рівняння

регресії.

Використовуючи ці величини і напрям дії факторів, що аналізуються, можна
отримати засоби для оцінювання та відповідного коригування поточної
стратегії планування і раціонального використання природних ресурсів на
прикордонних територіях України.
8. Проведене автором дослідження засвідчило, що ключові екологічні
проблеми прикордонних територій України на даний час зумовлені певними
особливостями, такими як повільне впровадження фінансових механізмів
природоохоронної діяльності, а також залучення коштів до місцевих бюджетів
через реалізацію транскордонних екологічних проектів;

недосконалість
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чинного

природоохоронного

стимулювання

інноваційної

законодавства;

відсутність

та інвестиційної діяльності

механізму

при реалізації

природоохоронних заходів. Важливими чинниками щодо інституціонального
забезпечення

та

транскордонного

збалансованого
співробітництва

природокористування
є

виконання

у

державних

контексті
програм

транскордонного співробітництва, а також угоди та проекти екологічного
характеру, які забезпечують найбільш комплексний плановий підхід з питань
охорони довкілля.
9. Подальший розвиток у прикордонних регіонах України може
відбуватися за двома сценаріями: прогнозний сценарій

– передбачає

збереження тенденцій та структури між областями; сценарій залучення коштів
– передбачає заходи щодо залучення іноземних інвестицій у прикордонні
регіони

України,

а

також

розвитку

інвестиційної

привабливості.

Використовуючи модель для розрахунку стану навколишнього природного
середовища є можливість не лише спрогнозувати майбутні показники, але тим
самим з’являється перспектива для диверсифікації та розвитку як регіону
зокрема, так і країни в цілому. Таким чином, для прогнозування майбутніх
еколого-економічних відносин між регіонами необхідно враховувати низку
факторів, а саме - екологічні, економічні, соціальні, адміністративні, які можуть
вплинути на розвиток прикордонних та транскордонних регіонів.
Основні результати досліджень за цим розділом опубліковано в наукових
працях [27; 42; 43; 44; 49; 50].
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РОЗДІЛ 3.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА У
СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ

3.1 Оцінювання існуючого стану транскордонного співробітництва у сфері
природокористування
Європейська інтеграція є стратегічним зовнішньополітичним аспектом
України. Вважається одним із центральних напрямів інтегрування України до
прикордонного

співробітництва.

Транскордонне

співробітництво

є

перспективним напрямом міжнародної інтеграції, який охоплює туризм
рекреацію, охорону навколишнього природного середовища, культурний обмін,
розвиток інфраструктури. Транскордонне співробітництво відкриває нові
можливості на перспективу для економічної інтеграції. На сьогоднішній день
розвиток міжнародних відносин сприяє пошуку нових напрямів транскордонної
співпраці з обох боків кордону. Розвиток України неможливий без участі у
європейських процесах, які мають важливе значення щодо залучення іноземних
інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, виходу на
нові світові ринки та забезпечення економічного, екологічного і соціального
процесу.
Для України, яка розташована в географічному центрі Європи, поки що
немає чіткої визначеності щодо ефективного розвитку як прикордонного, так і
транскордонного співробітництва. Провідними вченими Інституту регіональних
досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України досліджено й оцінено розвиток
транскордонного співробітництва, де респондентами зроблено експертне
опитування по 16 прикордонним областям України і запропоновано три
варіанти відповідей: «транскордонне співробітництво активно розвивається та
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стимулює

розвиток

регіону»,

«активність

у

сфері

транскордонного

співробітництва в регіоні знижується» та «транскордонне співробітництво не
розвивається» (рис. 3.1).

Активно
розвиваються
54%

Не розвивається
13%

Активність
знижується
33%

Рис. 3.1. Аналіз сучасного стану розвитку транскордонного
співробітництва
Джерело: [181].

Найактивніше розвивається транскордонне співробітництво у таких
регіонах, як: українсько-угорський, українсько-польський та українськословацький.

В

українсько-молдовському

й

українсько-румунському

транскордонних регіонах все ж спостерігається тенденція до зниження його
активності (відповідно на 13,3 і 11,1%). У транскордонному українськоросійському регіоні простежується тенденція до зниження активності через
наявність

збройного

конфлікту,

що

вплинуло

на

транскордонне

співробітництво українсько-білоруського регіону [181]. Аналіз опитування
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стосовно розвитку транскордонного співробітництва у відповідних регіонах
засвідчує низький рівень розвитку в економічній сфері.
Крім того, важливим залишається ефективне використання наявного
експортно-імпортного потенціалу прикордонних територій. Важливим у
дослідженні

транскордонного

співробітництва,

зокрема

прикордонних

територій, є показники експорту та імпорту. Проаналізовано, з якими
прикордонними регіонами України і сусідніх держав існує тісна транскордонна
співпраця у зовнішній торгівлі [129]. Експорт-імпорт транскордонного
співробітництва простежується у межах таких базових прикордонних регіонах:
українсько-польського
українсько-словацького

(Львівська,

Волинська,

(Закарпатська

область),

Закарпатська

області),

українсько-румунського

(Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська та Одеська області), українськоугорського

(Закарпатська

область),

українсько-молдовського

(Одеська,

Вінницька та Чернівецька області), українсько-білоруського (Волинська,
Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області) співробітництва
[196].
У сучасних умовах розвитку міжнародної економічної діяльності України
постала проблема активізації транскордонного співробітництва. За участю
України створено та функціонують на західному та південно-західному
кордонах такі єврорегіони: «Буг», «Верхній Прут», «Карпатський», «Нижній
Дунай». Територія України, що входить до єврорегіонів, – це майже 20% її
загальної площі. На ній проживає понад 22% населення країни. До складу
чотирьох єврорегіонів входять 6 областей, 100 районів, 109 міст України та
адміністративно-територіальні одиниці 7 країн Європи 198.
За показниками експорту із України до СНД, найтісніше проявляється
українсько-румунське транскордонне співробітництво. У 2009 р. найбільший
показник становив 9,8%, у 2017 р. переважало українсько-молдовське
співробітництво - 6,2%. У межах загального показника імпорту до України
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найтісніше транскордонне співробітництво проявило себе в українськорумунському

співробітництві,

що

становило

найбільший

показник

у

2009 р. - 9%, у 2017 р. експортно-імпортні показники встановили 8,5%,
співробітництво із сусідніми регіонами має тенденцію до зменшення, що
свідчить

про

недовикористання

і

занижене

дослідження

результатів

транскордонного співробітництва у прикордонних регіонах з обох боків
кордону (табл. 3.1).
Таблиця 3.1. Основні показники зовнішньої торгівлі прикордонних
регіонів із сусідніми державами
Співробітництво
із сусідніми
державами

Експорт із України
2009 р.

Імпорт в Україну

2017 р.

2009 р.

2017 р.

тис. дол.
США

%

тис. дол.
США

%

тис. дол.
США

%

тис. дол.
США

%

Українськопольське

3256

2,6

5299,4

0,4

5173,4

2,3

6656,9

2,4

Українськословацьке

1368,7

1,4

1683,4

0,7

1258,9

4,1

1568,3

4,1

Українськорумунський

3155,5

9,8

4142,4

5,7

4402,4

9

3247,3

8,5

Українськомолдовське

2617,7

3,7

2984,6

6,2

2915,9

5,1

1578,4

3,3

Українськобілоруське

3674,9

2,9

4068

4,5

8564,4

5

6976,9

2,5

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Найтісніше транскордонне співробітництво з країнами простежується у
2017 р. Серед сусідніх українських областей відзначилися такі: з експорту до
Білорусії мала Київська область (1690,4 млн дол. США), до Молдови  Одеська
(1727,5 млн дол. США), до Польщі  Львівська область (1206,3 млн дол. США).
Транскордонне співробітництво з імпорту із Польщі до Закарпатської області
становило 1011,5 млн дол. США, до Львівської обл.  1447,9 млн дол, США із
Молдови до Одеської області  967,3 млн дол. США (рис. 3.2). У структурі
експортно-імпортної діяльності Чернівецької, Вінницької, Одеської областей,
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які межують з Молдовою, занижена тенденція щодо формування економічної
співпраці з суб’єктами господарської діяльності цієї країни. Одеська область,
хоча й посідає одне з провідних місць в Україні за обсягами експортних
поставок, мало зорієнтована на цю країну, а сама Молдова більшою мірою
залежить від постачання металу та товарів з інших українських областей.
За підсумками 2017 р., експорт товарів виріс в цілому по Україні на 19,0%
(за підсумками 2016 р., зменшення сягало 4,6%). Основним чинником
формування позитивної динаміки експорту товарів упродовж 2017 р. було
зростання цін на світових ринках на певну експортну продукцію. Найбільше
зростання обсягу експортних товарів у розрахунку на одну особу відбулося у
Закарпатській області  1149,3 тис. дол. США, Київській  1002,7 тис. дол.
США, Вінницькій  768,9 тис. дол. США, в Одеській  760,9 тис. дол. США;
найменші  у Чернівецькій  165,1 тис. дол. США, Рівненській  329,9 тис. дол.
США. Відносно обсягу імпорту товарів у 2017 р. можна стверджувати, що
значна частка у загальному обсязі імпортних операцій припадала на Одеську
область  18 3406,2 тис. дол. США. Зробивши аналіз соціально-економічного
розвитку прикордонних територій України, можна стверджувати, що в країні
спостерігаються значні диспропорції прикордонного розвитку, які частково
впливають на розвиток та ефективність економіки.
Експортно-імпортні операції транскордонного співробітництва по обидва
боки кордону в основному мають тенденцію до зниження, що є результатом
недостатнього співробітництва із сусідніми державами. Мало уваги приділено
дослідженню

результатів

співробітництва,

оскільки

знаходять

своє

відображення в експорті та імпорті прикордонних регіонів України, що не
супроводжується

показниками

нарощення

транскордонного

ефекту

та

співробітництва. Нині прикордонні регіони України істотно відстають за рівнем
свого розвитку від решти регіонів країни [181].
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Рис. 3.2. Експорт та імпорт прикордонних регіонів України із сусідніми
державами у 2017 р., млн дол. США
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Усе це свідчить про те, що транскордонне співробітництво з країнами
Центральної і Східної Європи відіграє суттєву роль як чинник процесу
європейської інтеграції. Цей аспект було враховано при розробці стратегії
співробітництва України та ЄС. Проте наразі транскордонне співробітництво
розглядають лише як складову зовнішньоекономічної діяльності держави у
межах повноважень, делегованих нею на рівень місцевого самоврядування та
місцевих

державних

адміністрацій.

Це

значно

обмежує

можливості

використання такого співробітництва як інструменту територіального розвитку,
залучення до нього приватного бізнесу, недержавних організацій, без чого
воно не може бути економічно ефективним.
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Щодо формування інвестиційного забезпечення в економіку регіону, то
воно є одним із завдань регіональної політики. Як бачимо, обсяг капітальних
інвестицій в Україні та у прикордонних регіонах демонструє позитивну
динаміку за період 20102017 рр.  по всіх регіонах інвестиції збільшилися в
середньому на 26%. Високі також темпи зростання капітальних інвестицій на
одну особу, грн. При цьому лідерами за темпами приросту стали Київська,
Львівська та Одеська області. Розвиток транскордонних і прикордонних
регіонів є конкурентним і сприяє залученню іноземних інвесторів у регіони
(табл. 3.2).
Таблиця 3.2. Структура капітальних інвестицій
прикордонних областей України за роками
Область

Капітальні інвестиції,
млн грн
2010

Україна

2014

2017

189061 219420 448462

Капітальні інвестиції на одну
особу, грн
2010

2014

2017

4137,9

5122,9

10598,0

Вінницька

3545

5675

11744

2163,0

3530,5

7451,8

Волинська

1767

3390

7042

1708,5

3261,2

6790,8

Житомирська

2011

2905

7722

1567,5

2305,5

6244,4

Закарпатська

2205

2639

5624

1773,9

2101,9

4478,7

ІваноФранківська

4379

6837

9708

3178,7

4956,1

7055,2

Київська

11331

19653

34494

6611,5

11415,8

19840,4

Львівська

8830

9555

24106

3491,9

3792,1

9590,8

Одеська

9724

9361

22300

4087,7

3924,4

9394,4

Рівненська

1937

2805

6127

1683,0

2420,0

5278,8

Сумська

2188

2798

6947

1878,3

2485,0

6331,6

Чернівецька

1715

1687

2992

1902,4

1861,6

3308,6

Чернігівська

1891

2621

7351

1726,2

2490,0

7219,7

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.
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Досліджуючи особливості інвестиційних ресурсів, які надійшли з
Польщі

у

прикордонні

області

українсько-польського

транскордонного

співробітництва, слід звернути увагу на тенденцію зниження до 2015 р., які
становили 432,1 млн дол. США; у 2017 р. вони сягнули 449,3 млн дол. США.
Другим за обсягом залучених інвестицій, серед сформованих на кордоні нашої
держави став українсько-білоруський транскордонний регіон, до якого входять
Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області. В
українсько-словацькому транскордонному регіоні надходження інвестицій
поетапно збільшується до 2015 р. і становило 152,7 млн. дол. США. Дещо
складніша ситуація з українсько-словацьким транскордонним регіоном, до
якого входить одна Закарпатська область, надходження інвестиційних ресурсів
знизилися

до

нульових

показників.

Це

свідчить

про

недостатні

зовнішньоекономічні зв’язки у межах цих регіонів, зниження до нульового
рівня інвестиційної активності підприємців та поетапне зниження інвестиційноекономічної співпраці транскордонного регіону (рис. 3.3).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

449,3

0
5,9

150,3

19,8

8,5
23,3

432,1

152,7

5,1
20,3

453,9

145,9

3,5
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Рис. 3.3. Обсяги залучення інвестицій у прикордонні регіони України,
млн дол. США
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.
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Прямі інвестиції в Україну з Польщі спрямовано за галузями:
промисловість - 49%, фінансова діяльність - 30%, оптова і роздрібна
торгівля

-

12%.

З

Угорщини

інвестиції

надходять

на

фінансову

діяльність - 60,9%,  промисловість - 17,1%, транспорт та зв'язок - 5,4%. Із
Словаччини у промисловість - 39,7%, на фінансову діяльність - 19%, транспорт
та зв'язок - 11%, велику-гуртову та роздрібну торгівлю - 9%. Із Румунії  у
промисловість - 38,2%, транспорт та зв'язок - 14,2% (рис. 3.4).

21,7

815,5

815,5
Румунія
Польща
Угорщина

75,4

Словаччина

796

Рис. 3.4. Транскордонні прямі інвестиції в Україну за 2017 р.,
млн дол. США
Джерело: сформовано автором на основі даних обласних управлінь.

Як зазначають окремі вітчизняні експерти, левова частка прямих
іноземних інвестицій (зокрема транскордонних) здійснюється в ті сфери, які
швидко забезпечують одержання доходів, а саме - у первинну обробку
сировинних товарів, роздрібну та оптову торгівлю. У контексті роздрібної та
оптової торгівлі у прикордонних регіонах негативним аспектом є зростання
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частки товарів іноземного виробництва, що знецінює вітчизняні аналоги і
перешкоджає українському бізнесу ефективно розвиватися [163].
Як підтверджують дані, країни, які межують з Україною, значно
відрізняються за економічним розвитком. Найдосконаліший економічний
розвиток мала Польща, Угорщина та Словаччина, далі Румунія і Білорусь,
менш розвинутою порівняно з Україною є Молдова. Зазначимо, що показники
ВВП на душу населення та рівень середньої заробітної плати у сусідніх країнах,
які межують з Україною, значно вищий, що свідчить про соціальноекономічний розвиток, тільки ВВП на душу населення України трохи вищий,
ніж показник Молдови (рис. 3.5).
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України

Рис. 3.5. Співвідношення показників рівня соціально-економічного
розвитку України і країн прикордонного співробітництва
Джерело: складено автором на основі [150, 207].

Водночас зберігається і продовжує посилюватися асиметрія у рівнях
розвитку між суміжними прикордонними територіями України та сусідніх
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країн. Причому така нерівномірність у розвитку сягає кількох разів: залежно від
транскордонного регіону за показником валового регіонального продукту
(ВРП) на особу – у 35 разів, середньомісячної заробітної плати – у 23 рази,
середнього рівня пенсії – у 23 рази більше, кількості підприємств на 10000
осіб – у 34 рази, інвестицій на особу – у 45 разів. Низькі обсяги валового
регіонального продукту на одну особу (які є значно нижчими від значення цих
показників у середньому по Україні, наприклад, у Волинській обл. – на 33%, а у
Львівській обл. – на 29%; невисока частка прикордонних регіонів у ВВП країни
(частка Волинської обл. становить 1,4%, а Львівської обл. – 4,3%) (табл. 3.3).
Таблиця 3.3. Валовий регіональний продукт прикордонних регіонів за
роками

Область

Валовий регіональний
продукт, млн грн
2009

2014

2017

Індекс фізичного
обсягу валового
регіонального
продукту, %

Валовий
регіональний
продукт у
розрахунку на одну
особу, грн

2009

2014

2017

2009

2014

2017

85,2

93,4

90,2

19832

36904

46413

Україна

913345

Вінницька

20104

43990

59871

90,1

104,6

97,1

12145

27249

37270

Волинська

12225

24195

31688

86

101,1

95,3

11796

23218

30387

Житомирська

14731

29815

38425

88,9

103,6

98,1

11419

23678

30698

Закарпатська

12542

24120

28952

82,1

102,8

93,5

10081

19170

22989

ІваноФранківська

17241

37643

45854

89,3

97,6

92

12485

27232

33170

Київська

37548

79561

104030

89,2

99,4

94

21769

46058

60109

Львівська

35955

72923

94690

88,3

100,9

95,2

14093

28731

37338

Одеська

48647

74934

99761

86,8

98,3

95,8

20341

31268

41682

Рівненська

13469

28724

35252

86,5

102,6

93,4

11699

24762

30350

Сумська

16060

30397

41567

88,7

100,4

96,7

13631

26943

37170

Чернівецька

8484

15049

18506

88,6

98,3

94,7

9383

16552

20338

Чернігівська

14636

28156

36966

89,6

100,5

93,4

13121

26530

35196

1586915 1988544

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.
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А відтак виникає потреба в активізації процесу розвитку транскордонного
співробітництва з боку владних структур на регіональному рівні щодо
розроблення
співробітництва

стратегічних
сприяє

документів.

розвитку

Процес

регіональної

транскордонного

економіки,

залученню

інвестицій, розвитку інфраструктури, створенню робочих місць. Разом із тим
розвиток транскордонного співробітництва по обидва боки кордону - це і
спільна співпраця розвитку економіки, збереження охорони навколишнього
природного середовища та ін. Оскільки для України доречно передусім взяти за
основу об’єднання ресурсів для покращення процесу у світовій економіці, щоб
увійти в міжнародний поділ праці. Створення сприятливих умов для
рівномірного розвитку прикордонних регіонів є одним з найважливіших
завдань регіонального розвитку, який передбачає структурні та технологічні
зрушення в економіці; розвиток невеликих міст та зменшення міжрегіональних
розривів у рівнях соціально-економічного й екологічного розвитку.
Про неналежний рівень конкурентоспроможності прикордонних регіонів
України свідчать такі показники: моніторинг обсягу ВВП на особу за
20002016 рр. засвідчує про значне відставання економічного розвитку
прикордонних територій порівняно з рештою регіонів країни та регіонами,
суміжних з ними країни-членів ЄС. Якщо у 2000 р. ВВП на особу
прикордонних областей був лише на 14,6% меншим від його середнього
значення по Україні, то у 2010 р. значення цього розриву становило 35%, по
п’яти прикордонних областях було ще меншим. Динаміку показника ВВП на
особу прикордонних територій України показано на рис. 3.6.
Аналіз економічного розвитку прикордонних регіонів дає змогу оцінити
привабливість, наскільки розвинене середовище для діяльності бізнесу,
наскільки сприятливі умови для його розвитку, а також ризики, з якими
стикається бізнес при роботі у прикордонних регіонах. Рівень надходжень
інвестицій у прикордонні регіони також має вплив на рівень доходів населення,
який у свою чергу визначає його потреби.
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Середнє значення ВРП на особу по прикордонних областях України
Середнє значення на одну особу по Україні

Рис. 3.6. Динаміка ВРП на одну особу по прикордонних територіях
та по Україні загалом, тис. грн
Джерело: сформованоавтором за даними Державної служби статистики України.

Складові інвестиційного рейтингу прикордонних регіонів України та
результати розрахунків за групами показників характеризує табл. 3.4.
Показники, за якими визначався інвестиційний рейтинг прикордонних регіонів,
такі: рівень інвестиційного потенціалу (економічний розвиток, розвиток
інфраструктурний, фінансовий сектор, людські ресурси), природні ресурси –
забезпеченість землею (на душу населення, га), частка чорноземів (%
території), забезпеченість лісами (% території), водозабезпечення (% території);
трудові ресурси – частка працездатного населення (%), частка незайнятих
(вільних) працездатних (%), середньорічна заробітна плата (%). Важливу роль
при виборі регіону інвестування відіграє інфраструктурна діяльність, що
характеризується такими показниками: виробнича інфраструктура – кількість
підприємств (на 10 тис. населення), кількість підприємців (на 10 тис.
населення), протяжність автодоріг з твердим покриттям (території, км2),
протяжність

залізниць

(території,

км2),

протяжність

нафто-,

газо-,

продуктопроводів (території, км2). Важливу роль в інфраструктурному
забезпеченні

транскордонного

співробітництва

відіграє

інституційна
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інфраструктура, розвиток якої спрямовано на активізацію та підвищення
ефективності міжнародної і міжрегіональної співпраці.
Нині рейтинг інвестиційної привабливості регіонів в Україні визначають
за методикою та системою показників, запропонованими Інститутом реформ.
Вона в основному ґрунтується на використанні показників, на які регіональні
органи влади практично не можуть впливати, що зменшує можливості
практичного використання цієї методики в процесі вдосконалення регіональної
інвестиційної політики [142].
Таблиця 3.4. Інвестиційний рейтинг прикордонних регіонів України,
бали
(середньозважений показник за 20102018 рр.)
Область

Економічний
розвиток

Розвиток
інфраструктури

Фінансовий
сектор

Людські
ресурси

Вінницька

0,356

0,369

0,108

0,445

Волинська

0,372

0,261

0,046

0,439

Житомирська

0,339

0,261

0,099

0,381

Закарпатська

0,371

0,294

0,093

0,429

ІваноФранківська

0,344

0,292

0,115

0,423

Київська

0,455

0,249

0,161

0,475

Львівська

0,410

0,452

0,160

0,467

Одеська

0,474

0,373

0,184

0,448

Рівненська

0,282

0,188

0,108

0,387

Сумська

0,395

0,210

0,099

0,361

Чернівецька

0,339

0,224

0,099

0,350

Чернігівська

0,396

0,199

0,123

0,355

Джерело: розраховано автором за даними 196.

Якщо узагальнити деталі щодо способу реалізації транскордонного
співробітництва, то це передусім: відсутність чіткої концепції і стратегії в
українського уряду та урядів деяких сусідніх держав відносно реформ та
загального напряму економічного розвитку; високі мита, які практично
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зводять нанівець двосторонні зв’язки; надзвичайно завищені ціни на
транспортні перевезення; обмежувальний характер законодавства, порушення
законів та мінливість податкового й економічного законодавства; відсутність
прямого обміну та оперативного доступу до валюти сусідів (через долар та
євро); існування тіньової економіки; відсутність справжньої конкуренції тощо.
Рейтинг економічного розвитку прикордонних регіонів України демонструє
табл. 3.5.
Таблиця 3.5. Економічний розвиток прикордонних регіонів України, бали
(середньозважений бал за 20102018 рр.)
Реальний
сектор
(промисловість,
сільське
господарство,
місцевий
бюджет)

Зовнішньоекономічна
діяльність

Середні
оцінкові
бали рівня
економічного
розвитку

Місце

Вінницька

13,9

0,9

0,29

15

Волинська
Житомирська

13,8
10,8

2,0
0,8

0,33
0,26

14
19

Закарпатська

12,6

1,1

0,52

10

Івано-Франківська
Київська

10,6
11,9

0,9
1,9

0,29
0,50

16
8

Львівська

12,2

1,3

0,50

9

Одеська
Рівненська

11,5
9,7

2,8
0,9

0,49
0,25

7
25

Сумська

12,4

1,0

0,36

13

Чернівецька

10,7

1,0

0,36

20

Чернігівська

12,4

0,9

0,45

12

Область

Джерело: розраховано автором за даними 196.

Виявилося, що узгодити діяльність лише українських держадміністрацій у
межах єдиної структури нелегко. Велика територія – це негативний фактор, та
ще й в країні з нестабільними еколого-економічними взаємозв’язками.
Формування

інституціональної

та

організаційної

структури

прикордонних регіонів демонструє її тривалість (понад десятиліття) та певну

200

непослідовність. Можна навести багато об’єктивних і суб'єктивних причин
відсутності динамізму у становленні організаційної структури єврорегіону.
Це: майже перманентний процес розширення та зміни статусу окремих
територій; закономірна повільність інституціалізації асоціативного утворення,
діяльність структурних частин якого повинна прилаштовуватися до змін у
національних законодавствах країн-учасниць єврорегіону; зміни представників
країни у керівних органах асоціації; відсутність організаційно-фінансового
механізму реалізації міжрегіональних угод тощо [132, с. 116123].
При формуванні та подальшому функціонуванні транскордонних
об’єднань необхідно враховувати: по-перше, вибір території регіону з точки
зору

оптимальних

її

розмірів,

геоекономічного

та

геополітичного

розташування; по-друге, ефективність субрегіонального співробітництва щодо
України значною мірою залежатиме від того, наскільки ефективно буде
реалізовуватися концепція нової регіональної політики, що закріплена у
відповідних законодавчих актах. Суть її полягає в ефективній, з точки зору
соціально-економічної доцільності, децентралізації влади й адекватного
розподілу повноважень і фінансово-економічної бази; по-третє, однією з
умов ефективної співпраці є поступове формування соціально-економічного
середовища для активного включення у цей процес ринкових структур.
Подальші процеси співпраці, особливо, що стосуються економіки, повинні
реалізовуватися головним чином через ринкові структури.
Як свідчить аналіз транскордонного співробітництва прикордонних
територій

України,

транскордонному

участь

прикордонних

співробітництві

інституціонально-економічних

має
засадах,

регіонів

ґрунтуватися

на

спроможних

держави

у

правових

та

забезпечити

прикордонним і місцевим органам влади відповідний перелік повноважень
щодо налагодження безпосередніх відносин. Усе це зумовлює формування
чітко визначеної регіональної політики держави, яка має визначити базові
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принципи взаємовідносин між державою та регіонами, магістральні напрями
регіонального розвитку, встановлювати загальні норми і правила.

3.2. Аналіз еколого-економічного стану прикордонних територій у сфері
природокористування
Розвиток європейських інтеграційних процесів та підвищення ролі
транскордонного співробітництва все більше спонукає вітчизняних вчених до
вироблення науково обґрунтованого методу оцінювання транскордонного
співробітництва.
Нині гостро постає питання еколого-економічного стану. Сучасний стан
трансформації світової економіки перебуває під постійними загрозами, зокрема
транскордонного співробітництва, яке прослідковується у розв’язанні екологоекономічних проблем. Посилення антропогенного впливу на навколишнє
природне середовище негативно позначається на соціально-економічному
стані. Негативний вплив людини на природне середовище зростає з розвитком
інтенсифікації сільського господарства та промислового виробництва, що
призводить до порушення механізму функціонування екосистем. Зловживання
еколого-економічним принципом природокористування спричинило хімічне,
фізичне, радіоактивне забруднення довкілля. Зростають обсяги надходження до
навколишнього середовища забруднювальних речовин і відходів від зберігання,
які постійно збільшують площі, зокрема і родючих земель [73].
Забруднення природних ресурсів та нераціональне природокористування
є однією з найгостріших проблем сучасності, що потребують участі всіх держав
як на національному, так і на транснаціональному рівнях. Науковці
стверджують, що екологічні проблеми не обмежені національними кордонами,
вони мають загальнопланетарний характер [112]. Але в умовах розвитку
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ринкових відносин основне місце належить розв’язанню проблем ефективного
використання природних ресурсів. Без проведення аналізу сучасного стану
охорони навколишнього природного середовища

транскордонних регіонів

неможливо здійснити ефективне удосконалення природної діяльності з обох
боків кордону. Екологічні проблеми стають тим чинником, під впливом яких
все більше країн світу акумулюють свої зусилля у напрямі забезпечення
екологічної

політики

природокористування,

формують

та

реалізують

відповідну державну екологічну політику, основною метою якої є система так
званої колективної відповідальності за стан навколишнього природного
середовища, розв’язання існуючих екологічних проблем та запобігання їх
виникненню. Особливістю екологічної політики є використання найбільш
ефективних методів реалізації та практичних заходів у різних сферах діяльності
для досягнення цілей, що визначені в міжнародних стандартах довкілля.
У цьому контексті невід’ємною складовою збалансованого економічного
та соціального розвитку України є охорона навколишнього природного
середовища, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки життєдіяльності людини. Аналіз динаміки абсолютних та
інтегрованих показників техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище прикордонних територій свідчить про те, що екологічна ситуація у
природному довкіллі як життєво важливому середовищі для існування людини
залишається доволі складною.
Як вважає А. Гор, щоб збалансований розвиток став реальним, необхідно
переглянути традиційний підхід до формування економічної політики та
прийняти нові правила гри, які повинні бути впроваджені як на глобальному,
так і на локальному рівнях. Мається на увазі передусім можливість знайти
способи

врахування

вартості

екологічних

наслідків

управлінських

і

господарських рішень та нівелювання несправедливого оподаткування та
«регресивності». Адже «зараз ми оподатковуємо роботу і субсидуємо
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виснаження природних ресурсів – і та, і друга політика сприяють високому
безробіттю і марнотратству природних ресурсів» [5].
Стосовно екологічної ефективності, варто відмітити, що механізм
державного регулювання природокористування неспроможний на сьогоднішній
день

забезпечити

збереження

навколишнього

природного

середовища.

Екологічна ситуація з кожним роком погіршується. У стратегії ЄС щодо
України на період 2007–2013 рр. ситуацію у сфері охорони навколишнього
природного середовища проаналізовано таким чином: «Забруднення повітря
стає соціальною проблемою та проблемою з охорони здоров’я. Якість води
уражена забрудненням та існуючою каналізаційною системою, яка разом із
системою догляду за її інфраструктурою потребують вдосконалення та
спорудження

нових

потужностей.

Управління

відходами

є

важливою

проблемою, яка включає запобігання, збір, догляд, переробку та кінцеву
утилізацію. Що стосується охорони природи, важливими питаннями є легальна
і нелегальна вирубка лісу. На Україну також впливають такі транскордонні та
глобальні екологічні проблеми, як використання та захист спільних вод і
кліматичні зміни» [97, с .10].
Глобальне загострення екологічної ситуації, що спричинено деформацією
взаємовідносин людини з природою, наприкінці ХХ ст. набуло нових аспектів
розгляду, зумовлених необхідністю радикального переосмислення цільових
орієнтирів та пріоритетів подальшого розвитку суспільства. На межі тисячоліть
пріоритетом подальшого розвитку цивілізації є гармонізація взаємодій
суспільства і природи. Проте екологічна ситуація продовжує невпинно
погіршуватися, що створює реальну загрозу існуванню людства. Так,
нестримна гонитва за економічним зростанням призводить до знищення
людського і природного потенціалу. Слід зауважити, що порушення стійкості
екосистеми «людина–природа–суспільство» на сучасному етапі зумовлено як
істотним деструктивним впливом людства на стан навколишнього природного
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середовища, так і надмірним ростом продуктивних сил і збільшенням
чисельності населення на планеті.
Найбільшу частку мають підприємства промислові (добувної, харчової)
та діяльність транспорту, оскільки аналіз екологічного чинника в прикордонних
територіях дає змогу ідентифікувати наявні екологічні проблеми на основі
отриманих даних.
Щодо

рівня

територіального

забруднення

розташування

атмосферного
прикордонних

повітря
областей

відповідно

до

України,

то

простежується тенденція до збільшення рівня викидів забруднювальних
речовин від стаціонарних джерел забруднення, автотранспорту (табл. 3.6).
Таблиця 3.6. Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря
у розрізі прикордонних регіонів України за 2017 р.
Область

Кількість
підприємств

Обсяг викидів
% до
% до
тис. т
2016 р. підсумку
2584,9
84,0
100,0
155,8
130,0
6,0
5,1
109,9
0,2
10,3
111,5
0,4
3,2
65,8
0,1

Щільність
викидів на
1 км2, кг
4483,0
5880,9
255,4
346,5
251,2

Обсяг
викидів на
1 особу, кг
60,8
98,4
4,9
8,4
2,5

Україна
11295
Вінницька
447
Волинська
254
Житомирська
540
Закарпатська
207
Івано363
198,3
100,8
7,7
14240,3
143,8
Франківська
Київська
512
48,2
49,1
1,9
1713,6
27,6
Львівська
566
109,1
105,8
4,2
4997,8
43,1
Одеська
589
29,6
112,2
1,1
888,5
12,4
Рівненська
228
9,6
105,0
0,4
476,8
8,2
Сумська
345
20,3
102,6
0,8
853,3
18,5
Чернівецька
181
3,3
108,5
0,1
406,2
3,6
Чернігівська
508
31,6
85,1
1,2
989,7
30,8
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України

Зазначмо, що хоч в Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській областях
розташовано лише третину підприємств, які мають викиди в атмосферу, проте
їх вплив на стан довкілля на прикордонні регіони є значним. Найбільші викиди
забруднювальних речовин в атмосферне повітря здійснюють Івано-Франківська
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область – 198,3 тис. т., Вінницька область – 155,8 тис. т., Львівська область –
109,1 тис. т. (табл.3.7).
Проте, за висновком Світового банку: «...деякі промислові підприємства
обмежилися незначним скороченням обсягу виробництва продукції для
збереження робочих місць…, такі заходи можуть призвести до зниження
експлуатації систем контролю за рівнем викидів і спричинити менше порівняно
з обсягом виробництв зниження рівня забруднення повітря» [225].
Таблиця 3.7. Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від
стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності
за 2016 р., тис. т.
У тому числі

Область

Україна

Усі
добувна
види
сільське промисло переробна
економ
лісове
-вість і
пром
ічної
та
розробле ислов
діяльн
рибне
ння
ість
ості
господа кар’єрів
рство

транспор,
складське
господарст
-во,
поштова
та
кур'єрська
діяльність

постачан
ня
електрое
нергії,
газу,
пари та
кондицій
о-ваного
повітря

водопостачання,
каналізація,
поводження
з відходами

1414,5

14,1

60,8

3078,1

81,6

465,4
976,7
Лісостеп

Вінницька
Київська
Полтавська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька

119,8
98,2
56,2
19,8
9,0
100,2
21,7
52,3
3,0

21,4
5,5
7,5
1,2
2,3
1,7
3,1
11,2
0,6

0,2
0,1
17,6
6,5
0,9
7,3
0,6
0,3
0,1

3,8
4,5
15,5
4,1
2,0
5,4
14,6
16,5
1,6
Полісся

90,9
81,4
7,7
3,9
1,4
78,0
0,7
0,6
0,1

0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,7
0,0
1,5
0,0

2,6
3,6
7,1
2,9
1,3
5,0
0,9
1,0
0,1

Волинська
Житомирська
Закарпатська
Івано–
Франківська
Львівська
Рівненська
Чернігівська

4,7
9,3
4,9

0,9
2,6
0,0

0,5
1,0
0,1

1,8
2,7
0,6

0,4
0,5
0,6

0,0
0,0
0,0

0,2
1,6
2,9

196,7

2,1

6,3

3,0

168,6

0,1

3,5

103,1
9,1
37,1

1,7
0,8
10,9

38,7
0,4
0,6

4,6
6,5
4,7

47,5
0,6
17,4

0,1
0,0
1,2

6,7
0,4
1,4

Степ

206

Продовження таблиці 3.7.
Дніпропетровська

833,0
1,5
196,5
409,5
213,4
7,4
Донецька
981,4
1,5
162,1
327,6
486,0
0,2
Запорізька
167,0
1,3
0,8
70,7
92,6
0,2
Кіровоградська
11,8
0,7
1,9
6,2
0,2
0,0
Луганська
155,5
0,6
22,8
52,9
75,9
0,0
Миколаївська
13,9
0,8
0,1
5,8
3,1
0,1
Одеська
26,4
0,7
0,0
4,7
12,4
1,0
Херсонська
9,7
0,8
0,0
1,1
4,8
0,0
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

4,1
1,1
0,3
2,5
2,4
2,5
5,6
0,8

У розрізі галузей економіки найбільшу частку викидів забруднювальних
речовин посідає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря у прикордонних регіонах України – 168,6 тис. т (Івано-Франківська
область), другим за обсягами викидів забруднювальних речовин є добувна
промисловість – 38,7 тис. т (Львівська область), третім за обсягами викидів
забруднювальних речовин є транспорт, складське господарство, яке становить
5,6 тис. т (Одеська область) (табл. 3.7).
Основними факторами збільшення викидів забруднювальних речовин
стаціонарними джерелами є використання більш дешевих видів енергоносіїв,
зношеність або відсутність пилогазоочисних систем, також об'єктивною
причиною збільшення викидів забруднювальних речовин є значний відсоток
спрацювання

виробничого

обладнання.

Стосовно

збільшення

викидів

забруднювальних речовин від пересувних джерел також є зношеність
дорожного покриття, паливо низької якості та застарілі двигуни, затори на
дорогах, особливо в «часи пік», а також щільна забудова навколо основних
транспортних

магістралей

міста,

перегруженість

вулиць

особистим

автотранспортом, через неякісну систему громадського транспорту. Більш
якісні висновки про стан забруднення атмосферного повітря на прикордонних
територіях можна було б зробити при більш розгалуженій системі постів
спостереження за станом забруднення атмосферного повітря.
На сьогодні забруднення атмосфери шкідливими для здоров'я людини та
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стану довкілля речовинами досягло загрозливих масштабів. Зокрема, у 2016 р. в
атмосферне повітря разом із викидами потрапили такі основні забруднювальні
речовини: діоксид сірки – 1413,3 т (зокрема із стаціонарних джерел – 97,8%,
пересувних – 2,2%; загалом - 31,1 кг/особу в розрахунку на душу населення
України), оксид вуглецю – 2782,1 (36,2; 63,8; 61,1 кг/особу), оксиди азоту –
633,4 (52,6; 47,4; 13,9), неметанові леткі органічні сполуки – 325,7 (16,7; 83,3;
7,2), аміак – 22,6 т (зокрема із стаціонарних джерел – 99,9%, пересувних – 0,1%;
0,5 кг/особу) [90].
Отже, ґрунтуючись на аналізі наведеної вище інформації відносно
сучасного

стану

охорони

довкілля

в

Україні,

слід

зазначити,

що

результативність державної екологічної політики України в сучасних умовах є
низькою. Причиною забруднення атмосферного повітря у прикордонних
регіонах України здебільшого є викиди від роботи автотранспорту та технічних
засобів, у тому числі і тих, що використовують у сільському господарстві.

Рис. 3.7. Викиди забруднювальних речовин від стаціонарних та
пересувних джерел у 2010 р.
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України

208

Також

до

забруднення

можна

віднести

целюлозно-паперову

промисловість, оброблення деревини та неправильне поводження з відходами,
до стаціонарних джерел забруднення – викиди метану в атмосферне повітря.
Обсяг забруднювальних речовин від пересувних джерел свідчить, що
автотранспорт

є

одним

із

найбільших

забруднювачів

атмосфери

у

прикордонних областях. Понад 72% свинцю, 49 – окислів вуглецю, 42 –
вуглеводів і понад 25% окислів азоту від загальної кількості цих речовин по
прикордонних
автотранспорту

областях
(рис.

України

3.7).

У

потрапляють

прикордонних

у

повітря

областях

саме

країни

від

викиди

автотранспорту є основними забруднювачами повітря.
Якщо взяти для аналізу динаміку викидів шкідливих речовин в атмосферу
від стаціонарних джерел окремих населених пунктів прикордонних регіонів,
бачимо нерівномірну тенденцію по прикордонних територіях України
(рис. 3.8).

Рис. 3.8. Викиди забруднювальних речовин від стаціонарних джерел
за 2017 р.
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.
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У багатьох регіонах України і зокрема у прикордонних несприятлива
екологічна ситуація пов’язана із забрудненням атмосфери повітря, викидами
транспорту

і

промислових

підприємств.

Серед

стаціонарних

джерел

забруднення атмосферного повітря основними є теплові електростанції,
металургійні заводи, об’єднання вуглевидобування. Особливу заклопотаність
викликає забруднення повітря у містах і промислових центрах. Дуже
актуальною є проблема стаціонарних джерел, викиди від яких становлять по
Україні понад 60% загального обсягу (додаток Б 2), рис. 3.9.
Стан сфери поводження з відходами прикордонних областей України
Протягом останніх років залишаються невирішеними питання зберігання
непридатних до використання залишків пестицидів, які розташовані по всій
території України, а також незаконні звалища впливу на довкілля. Області
прикордонних регіонів України досить розрізнені за ступенем прояву проблем.
У регіонах, де переважають галузі видобувної промисловості, пріоритетним
питанням є мінеральні відходи. Збільшення обсягів утворення відходів і
зростання пов’язаної з ними небезпеки завдає значної шкоди навколишньому
природному середовищу. Динаміка показників генерування відходів в Україні
згідно з даними Державної служби статистики України свідчить загалом про
тенденцію до зростання абсолютних обсягів, їх утворення та накопичення.У
2010 р. вони становили

45% в середньому по прикордонних територіях

України (рис. 3.9, а), у 2017 р. утворення відходів зменшилось на 15%
порівняно із 2010 р. (рис. 3.9, б).
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Чернігівська
Волинська
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Чернівецька
Житомирська
50000
Сумська

0

Рівненська

Закарпатська
Івано-Франківська

Одеська

Київська
Львівська
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Утилізовано
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Вінницька
400000
Чернігівська
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Чернівецька

Волинська
Житомирська

200000
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Сумська

Утворено

Закарпатська

0

Рівненська

Утилізовано

Івано-Франківська

Одеська

Київська
Львівська

б)
Рис. 3.9. Динаміка утворених та утилізованих відходів з різних за
формою господарств за 2010 р.(а) і 2017 р. (б)
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Ефективне вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією або обмеженням
негативного впливу відходів на природне середовище та здоров’я людини,
можливе на основі спільних заходів у межах транскордонного співробітництва,
які

враховують

економічного

сучасний

розвитку

стан

економіки

прикордонних

й

регіонів.

перспективи

соціально-

Потреба

наукових

у

дослідженнях і капіталовкладеннях у сфері поводження з відходами порівняно
низька – економічна ефективність, технологічна складність заходів із
перероблення визначають взаємозв’язок основних програмних дій, цільового
керування й контролю виконання, а також залучення фінансування з різних
джерел.
Управління і використання водних ресурсів прикордонних областей
України
Усі названі вище екологічні проблеми, а саме - проблеми забруднення і
неефективного використання водних ресурсів, є особливо актуальними в царині
розвитку процесів глобалізації, інтеграції та активізації транскордонного

211

співробітництва в сучасній економіці. Деякі ресурси, які раніше мали статус
національних, зараз трансформують до статусу транскордонних. Це означає, що
є неетичним та невірним з огляду на розвиток добросусідських відносин і
стратегічного партнерства в економічній, соціальній, екологічній та інших
сферах управляти такими ресурсами лише на свій розсуд. Для сталого
управління і моніторингу використання транскордонних ресурсів необхідно
забезпечити ефективний механізм транскордонного співробітництва, що
сприятиме зміцненню національної безпеки держави в галузі економіки та
екології.

Рис. 3.10. Структура використання води у прикордонних територіях
України, млн м3
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.
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Найважливішими водними об’єктами нашої держави є річки. В Україні
налічується близько 62 118 річок, а до великих річок у межах України належать
Дніпро, Дністер, Західний Буг, Десна, Тиса, Дунай.
Економічна криза в державі, зокрема і в прикордонних територіях,
негативно вплинула на водовідведення та водоспоживання, показники яких з
кожним роком динамічно зменшуються (рис. 3.10). Як засвідчив аналіз
показників у 2017 р. водокористувачами у прикордонних територіях спожито
147,17 млн м3 свіжої води, що у 1,2 раза менше порівняно з 2000 р. Слід
відзначити, що забір води є основним показником водогосподарського
комплексу. Якщо він зменшується, то інші показники також зменшуються. Це
свідчить про розуміння важливості цього ресурсу, тенденцію до зменшення
використання свіжої води та про незадоволення попиту на водні ресурси
мешканців прикордонних територій України.
На нашу думку, варто звернути увагу на національний рівень, де потрібно
сформувати інституційні передумови інвестиційно-інноваційної трансформації,
що сприятимуть певним зрушенням у водогосподарському комплексі.
У зв’язку з цим в умовах адаптації законодавчих та підзаконних актів у
сфері водокористування необхідна низка інституційних трансформацій як на
загальнодержавному, так і на регіональному рівнях [76], зокрема:
 впровадження нових стандартів і нормативів щодо використання водних
ресурсів;
 обмін інформацією між сусідніми країнами про показники стану спільних
водних об’єктів;
 впровадження контролю за оновленим переліком шкідливих речовин
водних ресурсів на прикордонних територіях України.
Академік П. Коваленко провів етап досліджень, що засвідчили –
зменшення

водозабору

супроводжується

зниженням

безповоротного

водоспоживання і водовідведення згідно із статистичними даними [156]. Ціна
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виробництва природної води збільшується через ускладнення доступу до
джерел прісної води і збідніння традиційних джерел, чому сприяє ускладнення
технологій обробки води та підвищення рівня нормативних вимог до очищеної
води. Виникає питання щодо транскордонного квотування водного ресурсу в
межах окремих регіонів за принципом Кіотського протоколу [26]. Питання
якості води на сучасному етапі, як підкреслюють Н.А. Мікула, В.В. Толкованов,
є одним із пріоритетних напрямів роботи міжнародних організацій, таких як
ООН, Всесвітня організація охорони здоров’я та ін. Рада Європи та
Європейський Союз у ході реалізації транскордонного співробітництва досягли
значних результатів у цій сфері. Прикладом такої роботи є Гельсінська
Конвенція про транскордонні водні шляхи та озера з міжнародним статусом,
підписана у 1992 р. Її метою є контроль над рівнем забруднення
транскордонних водних шляхів та озер з міжнародним статусом, запобігання їх
забрудненню завдяки розвитку співробітництва між сторонами, що підписали
Конвенцію [5].
Водні ресурси формуються за рахунок притоку транзитних вод із
зарубіжних країн, місцевого стоку та підземних вод. Потенційні ресурси
річкових вод становлять 209,8 км2, з яких лише чверть формується в межах
України, решта надходить з Білорусі, Румунії, Молдови. Прогнозні запаси
підземних вод становлять 21 км2 [157].
У транскордонних річкових і озерних басейнах, які займають майже
половину поверхні суші, зосереджено 60% світових запасів прісної води. Їх
використання з урахуванням того, що транскордонні водні басейни належать
145 країнам, в яких проживають 40% світового населення, пов’язане з доволі
складними проблемами міждержавного розподілу водних ресурсів, їх охорони
від забруднення і виснаження. Основним джерелом питного водопостачання
для майже 29% світового населення також є системи (басейни) транскордонних
підземних горизонтів (табл. 3.8) [94, 239].
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Таблиця 3.8. Міжнародні водні об’єкти держави, які розміщені на
водозбірних територіях і межують з Україною
Назва
великих,
середніх
річок

Площа
басейну в
межах
України,
км2

Дунай

Усього малих річок у
басейні
кількість

довжина, км

Кількість
країн у
межах
басейну

32350

17612

35163

15

Румунія

Прут, Серет

17400

6289

11590

3

Румунія, Молдова

Тиса

11300

9425

18986

6

Румунія, Угорщина

Дністер

52690

14886

32272

2

Молдова

Вісла (Сан,
Сян, Вишня,
Шкло)

12640

3110

6908

2

Польща

Західний Буг

40100

3

Польща, Білорусь

Дніпро

292700

15381

67156

3

Білорусь, Росія

Прип’ять

69140

4429

20075

2

Білорусія

Десна (Сейм)

33820

1328

7610

2

Росія

Прилеглі до України
держави

Джерело: сформовано автором на основі [102, 157].

До складових, що визначають екологічну безпеку регіонів, належить стан
земельних ресурсів, які відіграють провідну роль, оскільки вони є базою для
виробництва

продовольства

та

промисловості.

Згідно

з

офіційними

статистичними даними станом на 1 січня 2018 р. земельний фонд держави
становив - 60 280,16 тис.га, з них сільськогосподарські землі - 41489,3 тис. га,
ліси та інші лісо вкриті площі - 9365,46 тис. га, забудовані землі - 3602,1 тис. га,
інші - 3421,9 тис. га, води - 2401,4 тис. га. Земельні ресурси за їх господарським
використанням не мають достатньої еколого-економічної обґрунтованості.
Надмірне антропогенне навантаження на земельні ресурси призвело до
порушення оптимальних, екологічно обґрунтованих співвідношень земельних
угідь, що негативно впливає на стійкість агроландшафту і довкілля країни та
свідчить про екологічну нестабільність. Визначено середнє значення загальної
площі сільськогосподарських угідь у прикордонних територіях порівняно з
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2000 р., яке у 2017 р. становило 1360,68 тис. га, тобто площі угідь зменшилися
на 6,74% (табл. 3.9).
Таблиця 3.9. Структура земельних угідь у прикордонних регіонах
України, тис. га
Роки
Земельні угіддя

2000

Сільськогосподарські
1367,42
угіддя

2005

2009

2012

2016

2017

2017 у
% до
2000

1374,26

1365,28

1373,89

1360,64

1360,68

6,74

Сіножаті та
пасовища

316,35

323,99

322,73

322,41

299,98

306,28

10,07

Ліси та лісовкриті
площі

603,41

607,22

613,59

576,28

570,64

570,68

32,73

Відкриті заболочені
землі

54,07

55,05

56,62

62,07

52,28

52,28

1,79

Відкриті землі без
рослинного покриву
або з незначним
рослинним покривом

23,86

23,12

22,81

21,67

21,52

21,50

2,36

Води
63,66
64,08
64,20
78,21
78,05
78,05
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України

14,39

Домінування сільськогосподарських земель негативно впливає на
мікроклімат, яке призводить до активізації процесів та опустелювання земель,
що спричиняє падіння родючості грунтів та зниження продуктивності
агроекосистем. Для більш точного визначення навантаження на земельні
ресурси додатково використовуються коефіцієнти екологічної стабільності та
антропогенної завантаженості [38; 40; 41]. Оскільки ситуація у сфері
економічних відносин щодо землекористування та охорони земель є складовою
екологічної стабільності і потребує невідкладного поліпшення у прикордонних
територіях

України,

проведено

аналіз

екологічного

стану

сільськогосподарських угідь на прикордонних територіях України за період з
1990 по 2017 р. (рис. 3.11)
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0,52
0,52
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0,51
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0,45
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Рис. 3.11. Характеристика екологічного стану сільськогосподарських угідь
у прикордонних територіях України за 1990–2017 рр.
Джерело: розраховано автором.

На нашу думку, рівень екологічної стабільності повинен бути одним із
важелів землекористування, що дасть змогу забезпечити захист навколишнього
природного середовища та агроекосистем, адже підвищення площ стабільності
угідь у загальній структурі підвищує ефективність сільськогосподарського
виробництва. Слід зазначити, що оптимізація еколого-економічної організації
на науково обґрунтованій основі дає можливість отримати певного розміру
економічний прибуток з мінімальним антропогенним навантаженням на землі
сільськогосподарського призначення прикордонних територій.
Оцінка екологічної стабільності прикордонних регіонів України
Проведено оцінювання стану землекористування на прикордонних
територіях України (рис. 3.12), де коефіцієнт екологічної стабільності країни –
0,41 нестійко стабільний. Для визначення показників землекористування
використано коефіцієнти екологічної стабільності для різних видів земельних
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угідь за методикою С.М. Волкова. Проведені розрахунки показують, що у
прикордонних регіонах України ситуація коливається від 0,45 нестійко
стабільної до 0,55 середньо стабільна і може навіть збільшитися на 15%.

Рис. 3.12. Карта екологічної стабільності прикордонних регіонів
України
Джерело: сформовано автором.

Інтенсифікація землекористування передбачає інтенсивне використання
ґрунтів, що сприятиме зростанню економічної ефективності використання
земель

сільськогосподарського

призначення.

Водночас

спостерігається

збільшення негативного антропогенного впливу, зокрема і збільшення
фізичного тиску, на ґрунт та хімізацію агровиробництва. Це призводить до
погіршення

екологічної

ситуації,

зниження

показників

екологічної
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ефективності і використання земельних ресурсів, зумовлює необхідність
пошуку

рівноваги

між

екологічною

та

економічною

ефективністю

використання земель сільськогосподарського призначення. Одним із способів
вирішення такого завдання може бути збільшення внесених органічних добрив,
що сприятиме підвищенню родючості ґрунту.
Сучасні еколого-економічні проблеми прикордонних територій України
становлять серйозну перешкоду для подальшого економічного розвитку
держави. Але з наведеного вище можна зробити висновок, що характерними
особливостями за сучасного етапу розвитку є швидке і виснажливе
використання невідновлювальних видів природних ресурсів та експлуатація
відновлювальних джерел зі швидкістю, яка перевищує можливість їх
відновлення.

Не

винятком

середовища,

використання

Основною

причиною

є

забруднення

земель

навколишнього

сільськогосподарського

виникнення

низки

проблем

природного
призначення.
у

системі

природокористування є трансформація України до ринкового типу без
сформованих механізмів інституціонального забезпечення.
Нині склалася така ситуація щодо підвищення рівня екологічної безпеки у
використанні сільськогосподарських земель, що фокусується на різних заходах:


проведення моніторингу ґрунтів на прикордонних територіях;



створення баз даних сільськогосподарських підприємств, які

впливають на навколишнє природне середовище;


проведення інвентаризації чинної нормативної бази у сфері

використання та охорони ґрунтів, а також визначення її відповідності у
вітчизняному та європейському законодавстві [187].
Лісові ресурси прикордонних регіонів України
Ліс є одним із найважливіших людських надбань, природний ресурс у
якого при формуванні оточуючого середовища існування людини незамінний,
необмежені та багатогранні екологічні, економічні і соціальні функції [16].
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Варто відмітити, що лісовий фонд, перебуваючи у державній власності, є одним
із найважливіших чинників виробництва, поряд з іншими чинниками – працею
й капіталом. Від характеру використання лісового фонду залежить рівень
соціально-економічного розвитку суспільства, а також стан навколишнього
природного середовища (табл. 3.10).
Таблиця 3.10. Основні показники лісоресурсного потенціалу прикордонних
регіонів України станом на 2017 р.
Землі лісового
фонду, тис. га
Область

Лісистість,
%

всього

вкриті
землі

Обсяги
продукції,
робіт та
послуг
лісового
господарства,
тис. грн
678,9
901,0
1993,3
777,8

Заготівля
ліквідної
деревини –
всього, тис. м3

Вінницька
13,1
26,5
361,3
639,5
Волинська
31,0
20,2
648,5
1365,1
Житомирська
33,6
12,8
1033,7
3360,3
Закарпатська
51,4
12,8
657,8
1202,0
Івано41,0
13,9
588,0
843,8
1161,5
Франківська
Київська
22,2
28,9
592,8
1039,3
1659,2
Львівська
28,5
21,8
629,1
1044,7
1178,0
Одеська
6,1
33,3
199,8
73,3
89,7
Рівненська
36,4
20,1
745,9
1233,6
1671,1
Сумська
17,8
23,8
428,1
933,0
992,3
Чернівецька
29,2
8,1
242,8
509,9
656,5
Чернігівська
20,9
31,9
667,9
914,8
1564,1
Україна
15,9
603,7
9665,60
13774,6
18913,9
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Ліси мають значну господарську цінність, однак найважливіша –
екологічна. Вони виконують водоохоронну, захисну, рекреаційну, санітарногігієнічну функції. Ліс чинить вплив на формування клімату, водного балансу і
річкового стоку, захищає ґрунти від ерозійних процесів, виступає фактором
екологічної стабільності, а також сприяє відновленню кисню (табл. 3.11).
Одним із факторів, які позитивно впливають на рівень екологічної безпеки, є
процес відтворення лісів.
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Таблиця 3.11. Площа відтворення лісів способом висівання та садіння лісу в
прикордонних регіонах України
Усього, га
Роки

Області
2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

1
2
3
4
5
6
7
8
Вінницька
1276
2791
1910
1733
1963
2147
2312
Волинська
3093
2400
2324
1781
2108
2359
2534
Житомирська
5308
4282
5332
5238
6416
7440
7921
Закарпатська
1955
1122
1157
1261
1361
1387
1412
Івано1699
1080
1890
1631
1722
1666
1734
Франківська
Київська
3437
2307
2589
2458
3753
3599
3823
Львівська
4138
2422
2297
2268
2413
2569
2654
Одеська
389
3218
2117
401
265
221
241
Рівненська
2997
3505
4115
4096
4249
4386
5216
Сумська
1921
2214
2119
1934
1935
1895
1794
Чернівецька
1391
1103
1191
1158
990
820
698
Чернігівська
2894
2656
3341
2963
3977
3946
3849
Україна
45855
56076
48902 38028
40417
42342
42651
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

%
2017 р.
до
2005 р.
9
181,1
81,9
149,2
72,2
102,1
111,2
64,1
61,9
174,0
93,3
50,1
132,9
93,1

Відмітимо, що лісовідновлювальні заходи лісових земель щороку
покривають понад 45–50% тис. га, з огляду на значні обсяги загибелі лісів,
вітчизняне використання лісових ресурсів на сьогоднішній день не зовсім
відповідає еколого-збалансованим вимогам. З економічної сторони – це
відсутність інвестицій, недофінансування лісовідновлення та лісорозведення.
Недосконалим вважається теоретико-методологічні аспекти розвитку лісового
сектору економіки та нормативно-правової бази.
За показником лісистості території, Україна належить до малолісистих
країн Європи – 15,9%. У багатьох країнах світу цей показник значно вищий (за
даними ФАО, наприклад: лісистість Фінляндії становить 58,9%, Швеції – 67,7,
Німеччини – 29, Франції – 28,7, Італії – 21,2, Канади - 26,6%) [227].
За експертними оцінками визначено, щоб досягти оптимального рівня
лісистості в Україні, який би в середньому становив 20%, потрібно засадити
лісовою рослинністю близько 2,5–3 млн га території [213].
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Рис. 3.13. Лісистіть країн, які межують з Україною, %
(регіональне та транскордонне співробітництво)
Джерело: [227].

Доцільно зауважити, що такі лісогосподарські аспекти безумовно
потрібні серед інших країн транскордонного співробітництва, оскільки Україна
є найбільш лісодефіцитною країною (рис. 3.13).
Аналіз динаміки основних показників якості компонентів довкілля
свідчить про такі проблеми, які не знайшли розв’язання:
 постійне зростання забруднення повітря, спричиненого викидами
мобільних джерел (транспортними засобами);
 скорочення запасів питної води;
 надзвичайно високий рівень розораності території країни та значне
поширення ерозійних явищ і т.д. Загалом, оцінюючи стан та ефективність
використання природних ресурсів прикордонних територій України, можна
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стверджувати, що головною проблемою є його незбалансоване використання.
Для збалансованого природокористування необхідно впровадити низку заходів,
а саме - сприяти безпечному використанню природних ресурсів, запобігати
забрудненню довкілля від промислових і сільськогосподарських підприємств.
Отже, ґрунтуючись на аналізі наведеної інформації відносно сучасного стану
охорони довкілля на прикордонних регіонах України, слід зазначити, що
результативність екологічної політики в сучасних умовах є низькою, а
екологічна політика європейських країн, які межують з Україною, значно
ефективніша.

3.3

Динаміка

інвестиційного

механізму

транскордонного

співробітництва прикордонних територій у сфері природокористування

За сучасних умов глобалізації та регіоналізації світових екологоекономічних відносин підвищується і роль регіональних утворень окремих
держав, особливо щодо спільного розв’язання транскордонних проблем
сучасного стану навколишнього природного середовища через використання
різних організаційно-економічних систем еколого-економічного механізму та
інструментів. Оскільки проблеми в екологічній сфері накопичувалися упродовж
тривалого часу, для захисту населення і територій недостатньо боротися лише
із наслідками забруднення. Вирішення цього питання лежить у площині
превентизації ризиків та загроз, що потребує значних інвестиційних,
організаційно-економічних, технічних та інших витрат [25].
У результаті неконтрольованого розвитку господарської діяльності у
прикордонних

регіонах

України

і

різкого

посилення

навантажень
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антропогенної діяльності на природу окремі природні ландшафти перестали
повною

мірою

виконувати

свої

основні

соціально-економічні

функції

(ресурсозабезпечувальну, ресурсовідтворювальну, середовищевідтворювальну).
Сучасний дестабілізувальний вплив суспільства на природне середовище
нівелює здатність екосистеми самостійно відновлюватися й долати негативне
антропогенне навантаження. Саме через це виникла необхідність визначення
певної сукупності заходів, які дадуть змогу корегувати й відновлювати
послаблені

нині

функції

природного

середовища

завдяки

створенню

раціональної та ефективної системи охорони навколишнього середовища. Нині
стає зрозумілим, що без нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення
структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення
досягнення

позитивних

результатів

у

сфері

охорони

навколишнього

природного середовища є неефективним та й взагалі за окремими екологічними
проблемними питаннями неможливим [204]
Україна нині є учасником понад 80 міжнародних конвенцій та угод,
виконання яких спрямовано на раціональне й ефективне використання стану
навколишнього природного середовища та обміну інформацією. Вже у ХХ ст.
проблема транскордонного забруднення набула особливого значення у регіоні
Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН після аварії у Байа Маре
(Румунія) у січні 2000 р. На той час вже набули чинності Конвенція ЄЕК ООН
про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (1979 р.) [118],
Конвенція ЄЕК ООН про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті (1991 р.), Конвенція ЄЕК ООН про охорону та
використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (1992 р.),
Конвенція ЄЕК ООН про транскордонний вплив промислових аварій (1992 р.),
Конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів
та їх видаленням (1989 р.) та низка інших галузевих угод. Проте жодна з них не
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передбачала міжнародно-правового механізму, який би забезпечував швидку
відповідну

компенсацію

шкоди,

спричиненої

транскордонним

впливом

промислових аварій на транскордонні водні об’єкти, а Конвенція про цивільну
відповідальність за шкоду, спричинену діяльністю, небезпечною для довкілля
(1993 р.) [119], за тих умов виявилася і наразі залишається занадто амбіційною,
відтак не знаходячи достатньої підтримки серед держав регіону і взагалі
залишаючи великі сумніви щодо перспектив набуття нею чинності [25].
ХХ ст. в історії суспільства ознаменувалося як століття швидкої еволюції,
рушійного розвитку, глобальної взаємопов’язаності фінансових ринків та
світової економіки, підвищенням залежності подальшого розвитку суспільства
від природних ресурсів. Натомість прагнення вищого рівня розвитку
національної економіки будь-якої країни викликало у світі змагання, що
призвело до тотального неконтрольованого споживання та використання
ресурсів навколишнього природного середовища, їх забруднення.
Як показують дослідження втрати через деградацію довкілля становлять
близько 5% показника валового внутрішнього продукту в Україні [22].
Зауважимо, до розвитку збалансованого природокористування належать усі
види господарської діяльності, спрямовані на зменшення і ліквідацію
негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Це
будівництво та експлуатація очисних споруд, розвиток мало- і безвідходних
технологій, охорона і відтворення флори та фауни, охорона надр, боротьба з
ерозією ґрунтів, удосконалення територіальної структури і виробництво
транспортної мережі з урахуванням екологічних вимог.
Оскільки розв’язанню проблем охорони навколишнього природного
середовища, зниженню техногенного навантаження на сільських територіях,
забезпеченню збалансованого природокористування надається все більш
державного значення, здійснення екологізації виробництва відбувається через
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реалізацію екологобезпечних та енергоефективних технологій. Адже багато
умов для сільськогосподарських підприємств не вбачають у розробці
безвідходних технологій того, щоб зробити «екологічно безпечні технології»,
які зменшують шкідливий вплив на довкілля.
Аналіз збалансованого природокористування у прикордонних регіонах
України

транскордонного

співробітництва

можна

здійснити

за

двома

напрямами:
–

визначення масштабних елементів і результатів природоохоронної

діяльності;
–

визначення її впливу на формування та оцінку кінцевих показників

роботи сільського господарства.
Адже, витрати, пов’язані з природоохоронною діяльністю, мають
включати в себе такі особливості:
– екологічні збори і платежі;
– капітальні

витрати

на

охорону

навколишнього

природного

середовища;
– поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища.
Інвестиції на запобігання таких витрат у межах цього значення слід
вважати суспільно виправданими на цьому етапі.
У

попередньому

дослідження

підрозділі

еколого-економічних

було
основ

проаналізовано
формування

актуальність

транскордонного

співробітництва України. Нижче наведемо порівняльний аналіз екологоекономічних показників з урахуванням екологічного стану прикордонних
територій України. Зауважимо, що інвестиції в основний капітал є
ефективнішим заходом, оскільки вони здебільшого спрямовані на зміну і
покращення

раціонального

використання

навколишнього

природного
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середовища. Розглянемо вплив капітальних інвестицій та поточних витрат на
охорону навколишнього природного середовища.
Розраховано середнє значення капітальних інвестицій, яке перевищує
поточні витрати у прикордонних територіях України. Як видно з рис. 3.14,
капітальні інвестиції порівняно із 2010 р. переважають на 4117,61 тис. грн, що
свідчить про позитивну тенденцію де інвестиції перевищують витрати на
навколишнє природне середовище.
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Поточні витрати

Рис. 3.14. Динаміка капітальних інвестицій та поточних витрат на
охорону навколишнього природного середовища, млн грн
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

За період з 2010 по 2017 р. тенденції зростання капітальних інвестицій та
поточних

витрат

на

охорону

навколишнього

природного

середовища
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змінювалися низхідними тенденціями, що порівняно з 2010 р. капітальні
інвестиції збільшилися на 25% у 2017 р. Динаміка поточних витрат на охорону
навколишнього природного середовища порівняно з 2017 р. збільшилися на
15%. Тенденція до збільшення інвестицій свідчить про оновлення обладнання в
природоохоронній сфері. Необхідно зазначити, що інвестиції на забезпечення
охорони навколишнього природного

середовища в цілому в Україні

перебувають на низькому рівні. Спостерігаючи за цікавою тенденцією до
збільшення інвестицій на охорону навколишнього природного середовища,
динаміка у структурі витрат має іншу тенденцію, оскільки видатки постійно
зменшуються,

у

середньому

лише

третина

всіх

витрат

у

сфері

природокористування свідчить про те, що неповною мірою відбувається
реконструкція об’єктів природоохоронної діяльності, а це за певний період
призведе до негативних впливів на довкілля.
Кожного року виділяють інвестиції на очищення та витрати на охорону
водних ресурсів як держави, так і прикордонних регіонів України. На рис. 3.15
показано, що капітальні інвестиції на очищення води зменшилися у 2014 р. на
45,6% порівняно з 2006 р. Щодо поточних витрат на охорону водних ресурсів,
то вони теж зменшилися, оскільки така тенденція свідчить про покращення
стану води.
У динаміці фактичної величини капітальних інвестицій та поточних
витрат на очищення зворотних вод у прикордонних регіонах у період з 2006 по
2017 р. спостерігається висхідна тенденція. У 2006 р. номінальна вартість
капітальних інвестицій становила 7125104 млн грн, у 2017 р. вони зменшилися
на 7 100052 млн грн, а поточні витрати на очищення зворотних вод у
середньому по прикордонних регіонах України зменшилися у 2013 р. порівняно
з 2006 р. на 53 194 457 млн грн (рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Капітальні інвестиції та поточні витрати на очищення зворотних
вод, млн грн
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат на очищення
зворотних вод, охорону навколишнього природного середовища у розрізі
прикордонних регіонів України є надзвичайно актуальним, що пов’язано з
певними територіями природно-заповідного фонду та активною тенденцією до
залучення коштів у рамках виконання міжнародних угод і конвенцій з обох
боків кордону.
Зазначимо, що найбільша частка коштів, виділена у 2017 р., становила у
Львівській області - 54101,3 тис. грн, кошти, виділені на підтримку природних
ландшафтів, заповідних фондів, - у Рівненській області – 4321,5 тис. грн, в
Івано-Франківській області – 6547,0 тис. грн (певну суму коштів було
спрямовано

на

реконструкцію

полігонів

твердих

побутових

відходів,

переоснащення обладнання системи водовідведення). Зовсім не отримали
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фінансування з Державного фонду за період з 2014 по 2017 р. такі області, як:
Вінницька, Волинська, Закарпатська (табл. 3.12).
Таблиця 3.12. Динаміка обсягів фінансування природоохоронних заходів
прикордонних територій України за період 2014-2017 рр., тис. грн
Обсяг фактичних видатків
Область

з Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища
2014 р.
3200,0
-

2015 р.
-

2016 р.
-

2017 р.
-

з Обласного фонду охорони
навколишнього природного
середовища
2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

6210,6
396,2
9732,5
1278,6

6794,3
180
11640,4
2336,5

32515,9
3174
2044
7328,4

Вінницька
Волинська
Житомирська
Закарпатська
ІваноФранківська
Київська
Львівська
Одеська
Рівненська
Сумська
Чернівецька
Чернігівська

-

16700,4

8970,0

6547,0

50437,3

56593,4

103487,8

14695,3
11000,6
1929,1
-

2528,2
36979,8
1558,3
830,0
1401,8
7283,1

1447,7
70710,7
3584,5
247,9
-

1154,3
54101,3
4321,5
164,4
-

45742,4

229057,7

214378,3

193213,6

45580
11884,7
8179,2
6021
4846,5
1815,8
7107,3
349976,
3

31309,9
35511,1
53114,7
7537,3
10163
2511,5
16822,9

Україна

4508,4
12783,3
14809,1
5467,4
694,2
1543,7
3892,8
707422,
9

39321,5
5432
3512
8423,1
122541,
2
28342,4
38432,3
59231,8
8332,4
12321
2833,9
18432,5

655371

703417

Джерело: розраховано автором на основі даних регіонів, по яких у статистичних джерелах
зазначається інформація видатків.

До коштів, які виділяють з Обласного фонду охорони навколишнього
природнього середовища, входили такі показники на природоохоронні заходи,
як реалізація регіональних програм, збереження та відновлення природних
ресурсів на прикордонних регіонах України, розвиток транскордонного
співробітництва у сфері екологічної політики, охорона довкілля та моніторингу.
Як видно із табл. 3.12, до Обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища було спрямовано 65% коштів, але, якщо взяти для
порівняння 2014 р., то лише 15% сплачено підприємствами податків за
скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти, викиди забруднювальних
речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами тощо.
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Позитивне розв’язання еколого-економічних проблем на прикордонних
територіях України потребує удосконалення впровадження структури нових
технологій, які сприятимуть повному використанню природних ресурсів,
удосконалення методів раціонального використання природних ресурсів з
метою охорони навколишнього природного середовища. При цьому вони
можуть забезпечувати постійне зменшення екологічних втрат, оптимізувати їх
на

значно

нижчому

рівні.

Важливим

етапом

комплексного

природокористування на прикордонних територіях є розробка сучасного
механізму

фінансово-інвестиційного

забезпечення

у

сфері

природокористування. Проблема полягає в тому, щоб забезпечити цей механізм
потрібно

поєднувати

комплекс

кредитних

та

фіскальних

підйомів

стимулювання у сфері природокористувачів до реалізації програм і проектів
транскордонного співробітництва.
Таким чином, збільшення надходжень від екологічних податків та
дотримання принципу їх цільового природоохоронного використання слід
розглядати як необхідний курс держави на збереження комфортних чи
прийнятих для життєдіяльності населення природних умов. Екологічне
податкове навантаження у європейських країнах націлено на реалізацію такої
мети. Завдання України у цьому значно складніші, оскільки питомі, а тим
більше валові, показники надходжень від екологічних податків є значно
меншими, ніж європейські.
Суспільні відмінності у справлянні екологічних податків між Україною та
країнами ЄС полягають у низьких ставках оподаткування, незначній участі
екологічних податків у формуванні загальних податкових надходжень
(природно-ресурсні платежі в країнах ЄС не перевищують 20% загальної суми
екологічних податків, тоді як в Україні сягають ¾), принципах оподаткування
(у країнах ЄС об’єктом оподаткування є переважно результати економічної
діяльності – вироблена електроенергія, використане моторне, енергетичне
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паливо, пройдені транспортними засобами кілометри, акцизи, збори при
реалізації транспортних засобів, великої побутової техніки; в Україні об’єктом
оподаткування

є, насамперед,

екодеструктивні

емісії

та

втручання

у

навколишнє природне середовище – викиди, скиди забруднювальних речовин,
розміщення відходів, фактично вилучені з природного середовища обсяги
природних ресурсів).

Рис 3.16. Взаємозв’язок інвестицій на екологічний податок та витрати на
охорону навколишнього природного середовища прикордонних територій
за період 1990-2017 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

В Україні, відповідно до п. 14.1.57 Податкового Кодексу він є
загальнодержавним обов’язковим платежем, що справляється за фактичними
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обсягами

викидів

забруднювальних

у

атмосферне

речовин,

повітря,

розміщенням

скидів

відходів,

у

водні

об’єкти

фактичним

обсягом

радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичним
обсягом

утворених

радіоактивних

відходів

та

з

фактичним

обсягом

радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р. [174].
Однак, як свідчить графік на рис. 3.16, інвестиції на навколишнє
природне середовище (тис. дол. США) мають полономінальну лінію тренда,
тобто інвестиції знижуються. Рівняння інвестицій у=-52,262х2+94,377х+7466,6,
рівень достовірності апроксимації R2=0,6424 майже не мають впливу на
екологічний податок, витрати підприємств на охорону та раціональне
використання природних ресурсів. Спостерігаючи за динамікою, екологічний
податок порівняно з 1990 р. збільшився у 2017 р. і становив 64441,92 тис. грн за
рахунок витрат підприємств на охорону та раціональне використання
природних ресурсів, які теж зросли у 2017 р. і становили 403203,5 тис. грн.
(рис. 3.16). Зауважимо, що понад 69% екологічного податку країни припадає на
платежі за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин від
стаціонарних та пересувних джерел забруднення, 27% – за розміщення відходів,
3% – за скиди забруднювальних речовин у водойми. Розглянемо рейтинг
прикордонних регіонів фінансового забезпечення екологічної сфери (рис. 3.17).
Як бачимо, до першої категорії належать Київська (значення індексу
становить 0,356), Чернігівська (0,227), Івано-Франківська (0,206) області.
Найнижчі показники у Житомирської (значення показника 0,08), Чернівецької
(0,098) і Львівської областей (0,113), рис. 3.17.
На сучасному етапі обсяги фінансового забезпечення екологічної сфери
регіону поступово зростають, однак таке зростання не вказує, що ці обсяги є
достатніми.

233

0,139

Чернігівська

Вінницька
0,5

0,227

0,4

Чернівецька

0,3

0,098

Волинська

0,151

Житомирська
0,08

0,2
0,1
Сумська

Закарпатська

0

0,173

0,114

Рівненська

Івано-Франківська

0,5

Одеська

Київська

0,206

Львівська
0,197

0,356
0,113

Рис. 3.17. Рейтинг регіонів за рівнем фінансового забезпечення
екологічної сфери прикордонних регіонів станом на 2015 р.
Джерело: [90, 196].

На фінансування заходів з охорони навколишнього природного
середовища також можуть використовуватися власні кошти підприємств,
установ та організацій (реалізацію інноваційних проектів, розробку нормативів,
здійснення організаційних заходів, використання відновних видів природних
ресурсів у виробничих цілях). Оскільки розробка відповідних засобів
економічного стимулювання та їх законодавче закріплення дали б можливість
розв’язувати цю проблему з урахуванням передусім екологічних пріоритетів
[193, 259-266; 195, c. 498]
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Рис. 3.18. Взаємозв’язок інвестицій на кількість підприємств та обсяг
викидів забруднювальних речовин у розрахунку на 1 особу в
прикордонних територіях України за період 1990-2017 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

Спостерігаючи за динамікою інвестицій на навколишнє природне
середовище (тис. дол. США), маємо лінійну лінію тренда, тобто інвестиції
знижуються. Рівняння інвестицій у=-637,3х+9295,8, рівень достовірності
апроксимації має середнє значення коефіцієнта детермінації R2=0,5982. На
основі оціненого регресійного рівняння можемо зробити висновок: зростання
інвестицій на навколишнє природне середовище на 35% має своїм впливом
досягти збалансованого рівня та зниження обсягів викидів у розрахунку на 1
особу (рис. 3.18). Зауважимо, що надходження іноземних інвестицій для
розвитку економіки певних регіонів є основним важелем привабливості як для
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регіону, так і для держави, зокрема від надходження капіталу залежить не лише
еколого-економічне, але і соціальне становище держави. Вважається, що для
стабільного економічного зростання країни річний приріст інвестицій повинен
становити 19–25% від ВВП, а в період реформування економіки – 25–30% [113,
с. 16].

Рис. 3.19. Взаємозв’язок капітальних інвестицій на навколишнє природне
середовище та валовий регіональний продукт у прикордонних територіях
за період 1990-2017 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

За

допомогою

кореляційного

аналізу

з’ясовано

зв’язки

між

статистичними характеристиками показників: інвестиції на навколишнє
природне середовище, (тис. дол. США) зумовлені валовим регіональним
продуктом (млн грн.) і інвестиції за допомогою коефіцієнта детермінації:
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інвестиції на навколишнє природне середовище (тис. дол. США) показано
рівнянням у=-637,3х+9295,8, рівень достовірності апроксимації R2=0,5982.
Валовий регіональний продукт у=161,35х2+3029,1х-134,77, рівень достовірності
апроксимації R2=0,9767. Це дає підстави вважати, що валовий регіональний
продукт залежить від величини інвестиції на навколишнє природне середовище
на прикордонних територіях (рис. 3.19).

Рис. 3.20. Взаємозв’язок капітальних інвестицій на раціональне
використання природних ресурсів, площа відтворення лісів за регіонами та
коефіцієнт екологічної стабільності за період 1990-2017 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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Щодо структури капітальних інвестицій на охорону навколишнього
природного середовища за досліджуваний період спостерігається скорочення.
На сучасному етапі обсяги капітальних інвестицій та поточних витрат на
охорону

навколишнього природного середовища у прикордонних територія

України перебувають на низькому рівні, оскільки є потреба збільшити
інвестиції на державному рівні, стимулювати притік іноземних інвестицій на
навколишнє природне середовище у прикордонні регіони України для розвитку.
Зарубіжний досвід свідчить про високу ефективність вкладень в
екологічні програми та проекти транскордонного співробітництва. Оскільки
очистка стічних вод, переробка відходів, відновлення лісових ресурсів можуть
бути прибутковим для прикордонних територій.
Україна, поставивши за мету інтеграцію до ЄС, має бути готовою до
збільшення витрат на екологізацію економіки. Разом з тим фінансування
природоохоронної сфери наразі залишається недосяжним порівняно із
європейськими показниками. На жаль, дотепер продовжує діяти залишковий
принцип

фінансування

природоохоронної

діяльності.

Світова

практика

натомість свідчить про високу ефективність вкладень у природоохоронні
проекти, які дають економіці ефект за відвернуту шкоду, у 10–15 разів
перевищуючий ці вкладення. Переробка відходів, очистка стічних вод,
рекультивація земель за сприятливого інвестування можуть бути серйозним
джерелом прибуткової частини бюджету, а їх екологічна та соціальна
значущість не викликає сумнівів [111].
Відомо, що Європейський Союз висуває до країн, які претендують на
входження до нього, великий перелік вимог якості в різних сферах
життєдіяльності, багато з них стосуються досягнення певного рівня фінансового
забезпечення політики щодо охорони довкілля. Фінансування інтеграційних
програм вимагає від країн-кандидатів виділення, як правило, у 2–3 рази більше

238

засобів на охорону навколишнього середовища в період вступу до ЄС порівняно
з попередніми роками [125, с. 603].
Результативністю комплексного аналізу прикордонних регіонів України у
сфері природокористування є збереження біорізноманіття і середовища
існування людини, що забезпечується за рахунок капітальних інвестицій та
поточних витрат, які дадуть можливість випередити зникнення цінних видів
унікальних агро- та лісоландшафтів, а також водно-болотних угідь.
Як свідчить проведене дослідження, порівняно з потенційною потребою в
інвестуванні сфери природокористування, наявні інвестиційні ресурси є
незначними

за

обсягом

та

використовуються

неефективно.

Інвестиції,

спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, вкрай обмежені
відносно накопичених проблем у сфері охорони й відновлення якості довкілля
природних ресурсів, відтворення національного природного багатства країни,
розмірів економічних збитків, заподіяних природі та екологічних втрат для
суспільства,

перспектив

збалансованого

природокористування.

Сфера

природокористування потребує значних вкладень інвестицій для досягнення
збалансованого

стану,

подолання

екологічної

кризи

та

раціонального

використання природно-ресурсного потенціалу України. Частка інвестицій на
раціональне використання природних ресурсів та охорону навколишнього
природного середовища у ВВП країни становить вкрай незначну величину у
розмірі 0,2–0,3% ВВП [195].
Але варто звернути увагу на проект розробки програми фінансовоінвестиційного забезпечення на прикордонні регіони України. Оскільки
пріоритети

комплексного

природокористування

корелюють

з

базовими

положеннями міжнародних угод, що створюють позитивне інституціональне
забезпечення для залучення іноземних інвестицій, слід звернути увагу також і
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на

залучення

інвестиційного

забезпечення

на

регіональному

рівні

у

прикордонних територіях України.
Таблиця 3.13. Кореляційно-регресійний аналіз залежності іноземних
інвестицій від екологічних чинників прикордонних територій України
№

Рівняння регресії

Інтерпретація

1

У = - 52,262 х2 + 94,377х1+7466,6х2
у – інвестиції на навколишнє природне
середовище, тис. дол. США; х1 – екологічний
податок, тис. грн;
х2 – витрати підприємств на охорону та
раціональне використання природних ресурсів,
тис. грн
2
R = 0,6424

Підвищення ставки
екологічного податку. Це
свідчить про прагнення
України до інтеграції та
входження на світові ринки
товарів і послуг

2

у = - 235,42х2+1134,6х+32128
у – інвестиції на раціональне використання
природних ресурсів, тис. дол. США; х2 – площа
відтворення лісів за регіонами тис. га; х –
коефіцієнт екологічної стабільності
R2 = 0,3642

Зростання площі відтворення
лісу за регіонами (тис. га)
зумовлює зростання
інвестицій на раціональне
використання природних
ресурсів на 1134,4 тис. дол.
США

з/п

3

у = -52,262х2+94,377х+7466,6
у – інвестиції на навколишнє природне
середовище, тис. дол. США; х2 – екологічний
податок, тис. грн; х – валовий регіональний
продукт, млн. грн.
R2 = 0,6424

Джерело: розрахунки автора.

Підвищення екологічного
податку, збільшаться
інвестиції на 94,377 тис. дол.
США, а зростання валового
регіонального продукту
сприятиме зростанню
інвестицій на 7466,6 дол.
США. Тобто, валовий
регіональний продукт на
прикордонних територіях
України є вагомим чинником,
який виступає для активізації
інвестицій
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Зважаючи на актуальність розробки структурної еколого-економічної
системи на основі економічних пріоритетів та забезпечення інвестиційної
привабливості на прикордонних територіях України, проведено оцінку
структури інвестицій на навколишнє природне середовище та раціональне
використання природних ресурсів за період з 1990 по 2017 р. на їх
загальноекономічну ефективність.
Коефіцієнт детермінації R2 = 64 свідчить про те, що на 64% значення
результативності інвестицій на навколишнє природне середовище визначається
саме значеннями цієї пояснювальної змінної. Враховуючи велику кількість
чинників, які впливають на інвестиційну привабливість прикордонних
територій України (табл. 3.13), отриманий результат вважається доволі
значним. Оскільки обчислене значення коефіцієнта детермінації показує, що
дійсно було виявлено один із головних чинників впливу іноземних інвестицій
на охорону навколишнього природного середовища прикордонних регіонів
України.
На основі проведеного кореляційного аналізу було доведено, що
достатній рівень впливу на обсяг іноземних інвестицій на екологічний податок,
витрати підприємств на охорону та раціональне використання природних
ресурсів, обсяг викидів у розрахунку на 1 особу свідчить про помірний прямий
взаємозв'язок між цими еколого-економічними чинниками. Загалом при
дослідженні основних позитивних та негативних факторів інвестиційної
привабливості прикордонних територій України було встановлено, що вдале
географічне розташування прикордонних регіонів, помірний клімат – це базові
позитивні чинники, а також усунення низки недоліків, таких як недосконала
законодавча база, високий рівень інфляції, недосконале залучення іноземних
інвестицій на розвиток прикордонних територій України. Інвестиційний
механізм раціонального природокористування слід розглядати як економічне
явище,

яке

відображає

сучасний

стан

привабливості

об'єктів
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природокористування щодо вкладення та розроблення новітніх технологій
інвестиційної або інноваційної діяльності з різних джерел інвестування та їх
походження на різноманітних рівнях управління.
Найпростішою формою залучення іноземного капіталу є спільні
підприємства, які за формою комерційної організації в переважній більшості
являють собою акціонерні товариства. У чинній редакції закону [162].
Інвестиції є основним чинником еколого-економічного зростання. Вони
забезпечують структурну перебудову економіки на прикордонних територіях,
адже це перехід на новий інноваційний рівень розвитку, розв’язання проблем
зайнятості, розвиток соціальної сфери, тому найважливішим завданням для
регіонів є формування важелів для активізації інвестиційних процесів на
регіональному рівні. Стратегічною метою формування механізмів виступає
залучення інвестиційних ресурсів на охорону навколишнього природного
середовища.
Завдання формуються на основі цілей механізму і полягають у
дотриманні вигідних регіону пропорцій у джерелах інвестиційних засобів,
напрямах вкладень і

видах цінностей.

Критерії

механізму покликані

забезпечити реалізацію стратегічної і тактичних цілей важелів, стимулів, що
застосовуються

органами

регіонального

управління

та

місцевого

самоврядування в межах їх повноважень з метою форсування на цій території
умов для розширеного відтворення і забезпечення еколого-економічного
розвитку. Інвестиціями в екологічному спрямуванні на даний час можуть
слугувати відрахування екологічних платежів, страхових компенсацій, які
можуть бути в екологічних фондах, оскільки такі фонди повинні бути створені
на підприємствах-забруднювачах (рис. 3.21).
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СТРУКТУРА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Завдання: підвищення привабливості прикордонних
регіонів України
Методи: планування, прогнозування, фінансування,
координація і контроль
ІНСТРУМЕНТИ
Фіскальні
- Пільгове

оподаткування;
- Міжнародне
кредитування;
- Екологічне
страхування

Монетарні
- Субсидіювання
і розробка
облігаційних
програм
розвитку ТСК;
- Пільгове
кредитування

Адміністративні
важелі:
- розробка і
прийняття указів,
угод та
розпоряджень;
- застосування
системи санкцій
(штрафи і пені) та
обмежень

Структурні
- Державна
підтримка при
залученні
інвестицій у
перспективні види
економічної
діяльності

Стратегічний вибір
за критерієм
Нормативно-правове
та інституціональне забезпечення:
- розробка і прийняття нормативноправових актів;
- прийняття державних програм;
- система реалізації та дотримання
інвестиційного законодавства щодо
іноземних інвесторів

Регіональні
- Спеціальні
програми
сприяння
експорту;
- проекти
розвитку ТКС.

Економічні
важелі:

- податки, митні

збори та соціальні
платежі;
- кредитні та
облікові ставки;
- міжнародні
гранти

Рис. 3.21. Структурно-концептуальна схема залучення інвестицій
у розвиток прикордонних територій України

Джерело: авторська розробка.
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Висновок до розділу 3
1. Доведено, що при формуванні та подальшому функціонуванні
транскордонних об’єднань необхідно враховувати: по-перше, вибір території
регіону

з

точки

геополітичного

зору

оптимальних

розташування;

її

по-друге,

розмірів,

геоекономічного

ефективність

та

субрегіонального

співробітництва щодо України значною мірою залежатиме від того, наскільки
ефективно буде реалізовуватися концепція нової регіональної політики, що
закріплена у відповідних законодавчих актах. Суть її полягає в ефективній, з
точки зору соціально-економічної доцільності, децентралізації влади й
адекватного розподілу повноважень і фінансово-економічної бази; по-третє,
однією з умов ефективної співпраці є поступове формування соціальноекономічного середовища для активного включення у цей процес ринкових
структур.
економіки,

Подальші
повинні

процеси

співпраці,

реалізовуватися

особливо,

головним

чином

що

стосуються

через

ринкові

структури.
2. Проаналізовано,

що

невід’ємною

складовою

збалансованого

економічного та соціального розвитку України є охорона навколишнього
природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини. Аналіз динаміки
абсолютних та інтегрованих показників техногенного навантаження на
навколишнє природне середовище прикордонних територій свідчить про те, що
екологічна ситуація у природному довкіллі як життєво важливому середовищі
для існування людини залишається доволі складною.
3. Обґрунтовано тенденцію до збільшення інвестицій, які свідчать про
оновлення обладнань в природоохоронній сфері. Необхідно зазначити, що
інвестиції на забезпечення охорони навколишнього природного середовища в
цілому в Україні перебувають на низькому рівні. Спостерігаючи за цікавою
тенденцією до збільшення інвестицій на охорону навколишнього природного
середовища, динаміка у структурі витрат має іншу тенденцію, оскільки видатки
постійно зменшуються, у середньому лише третина всіх витрат у сфері
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природокористування свідчить про те, що неповною мірою відбувається
реконструкція об’єктів природоохоронної діяльності, а це за певний період
призведе до негативних впливів на довкілля.
4. Проведене дослідження, порівняно з потенційною потребою в
інвестуванні сфери природокористування, наявні інвестиційні ресурси є
незначними за обсягом та використовуються неефективно. Інвестиції,
спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, вкрай
обмежені відносно накопичених проблем у сфері охорони й відновлення якості
довкілля природних ресурсів, відтворення національного природного багатства
країни, розмірів економічних збитків, заподіяних природі та екологічних втрат
для суспільства, перспектив збалансованого природокористування. Сфера
природокористування потребує значних вкладень інвестицій для досягнення
збалансованого

стану,

подолання

екологічної

кризи

та

раціонального

використання природно-ресурсного потенціалу України. Частка інвестицій на
раціональне використання природних ресурсів та охорону навколишнього
природного середовища у ВВП країни становить вкрай незначну величину у
розмірі 0,2–0,3% ВВП
5. Доведено, що для збалансованого природокористування необхідно
впровадити низку заходів, а саме: сприяти безпечному використанню
природних ресурсів, запобігати забрудненню довкілля від промислових і
сільськогосподарських підприємств. Отже, ґрунтуючись на аналізі наведеної
інформації відносно сучасного стану охорони довкілля на прикордонних
регіонах України, слід зазначити, що результативність екологічної політики в
сучасних умовах є низькою, а екологічна політика європейських країн, які
межують з Україною, значно ефективніша.
6. Встановлено,

що

розв’язання

еколого-економічних

проблем

на

прикордонних територіях України потребує удосконалення впровадження
структури

нових

технологій,

які

сприятимуть

повному

використанню

природних ресурсів, удосконалення методів раціонального використання
природних ресурсів з метою охорони навколишнього природного середовища.
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При цьому вони можуть забезпечувати постійне зменшення екологічних втрат,
оптимізувати їх на значно нижчому рівні. Важливим етапом комплексного
природокористування на прикордонних територіях є розробка сучасного
механізму

фінансово-інвестиційного

забезпечення

у

сфері

природокористування. Проблема полягає в тому, щоб забезпечити цей механізм
потрібно

поєднувати

комплекс

кредитних

та

фіскальних

підйомів

стимулювання у сфері природокористувачів до реалізації програм і проектів
транскордонного співробітництва.
Основні результати досліджень за цим розділом опубліковано у наукових
працях [28; 29; 31; 32 та ін.].
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РОЗДІЛ 4.
СУЧАСНА МОДЕЛЬ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЄВРОРЕГІОНУ
«БУГ»: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ЗРІСТ
4.1. Аспекти еколого-економічного розвитку Карпатського регіону
Особливість прикордонних регіонів України пов'язана з тим, що на
невеликій протяжності кордону вони межують із кордонами семи держав.
Протяжність кордону України становить 7686 км, у тому числі з РФ – 2063,
Білоруссю – 1084, Молдовою – 191, Румунією – 625, Польщею – 529,
Угорщиною

–

135,

із

Словаччиною

–

99

км.

Специфіка

розвитку

транскордонного співробітництва в Україні відрізняється у її східних та
західних прикордонних регіонах. Як свідчить європейський досвід, варто
використовувати для єврорегіонів, розташованих на західних кордонах
України, світовий досвід, а для східних – необхідно відпрацювати концепцію
транскордонних зв’язків, зважаючи на промислові пріоритети розвитку.
Транскордонний регіон має визначену територію, населення, систему
розселення,

економічну,

екологічну,

соціальну,

політичну,

культурну

підсистеми, формується, функціонує та розвивається (рис. 4.1). Єврорегіони є
одними з поширених форм транскордонного співробітництва у прикордонних
регіонах України. Згідно із Законом України (від 24 червня 2004 р. № 1861-IV)
«Про транскордонне співробітництво» поняття «єврорегіон» являє собою
організаційну форму співробітництва адміністративно-територіальних одиниць
європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх
угод про транскордонне співробітництво [193].
Україна бере участь у створенні єврорегіонів з 1993 р. Участь в
єврорегіонах сприяє розширенню взаємовигідного торговельно-економічного
співробітництва, дає можливість прикордонним адміністративним одиницям
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самостійно виходити на європейські структури для отримання технічної та
фінансової

допомоги

з

метою

реалізації

проектів

транскордонного

співробітництва, а відтак сприяє європейській інтеграції нашої держави [36].

Рис. 4.1. Єврорегіони за участю регіонів України
Джерело: [146].

На території таких прикордонних областей, як Вінницька, Волинська,
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська,
Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Донецька, створено дев’ять єврорегіонів
– «Буг», «Верхній Прут», «Дністер», «Дніпро», «Карпатський», «Нижній
Дунай», «Слобожанщина», «Донбас» та «Ярославна», п’ять єврорегіонів
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створено з державами-членами ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина)
(табл. 4.1).
Таблиця 4.1. Прикордонні регіони транскордонного співробітництва
Єврорегіон

Країниучасниці

Регіони-учасники

1

2

3
Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська
та Чернівецька області
Підкарпатське
воєводство
Кошицький,
Пряшівський краї
Області Боршод-АбауйЗемплен, Гайду-Бігар,
Гевеш, Яс-НадькунСолнок, СаболчСатмарБерег; міста з
обласним статусом:
Мішкольц, Дебрецен,
Егер, Ніредьгаза
Округи Сату Маре,
Марамуреш, Бігор,
Сучава, Ботошань,
Зілаг, Харгіта
Волинська область
Люблінське воєводство

Україна
Польща
Словаччина

Карпатський
Угорщина

Румунія
Україна
Польща
Буг

Рік
створення

Напрями
діяльності

4

5

1993

Розширення
напрямів
співробітництва
відповідно до
екологоекономічних
потреб,
розвиток
економічного та
фінансового
співробітництва,
розроблення
спільних
проектів щодо
двостороннього
співробітництва

1995
Білорусь

Брестська область

Україна
Республіка
Молдова

Одеська область
Райони Кагул та
Кантемир

Нижній Дунай
1998
Румунія

Повіти Бреїла, Галац,
Тульчя

Спільна
співпраця в
екологічній,
соціальній
сферах;
співпраця
органів
місцевого
самоврядування
Інтеграція
транспортної
інфраструктури
прикордонних
регіонів;
досягнення
гармонійного і
збалансованого
розвитку
економіки
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Україна

Верхній Прут

Республіка
Молдова

Чернівецька та ІваноФранківська області
Белцький, Єдинецький
повіти; Фалештський,
Єдинецький,
Глоденський,
Окницький,
Ришканський та
Бриченський райони

Румунія

Ботошанський,
Сучавський повіти

Україна

Чернігівська область

Росія

Брянська область

Дніпро

Дністер

Продовження таблиці 4.1.

2000

2003
Білорусь

Гомельська область

Україна

Вінницька область

Республіка
Молдова

Райони Окниця,
Сорока, Флорешти,
Шолданешти, Резіна та
Дондушень

2012

Джерело: [161] доповнено автором.

Попередження
про забруднення
басейнів Дунаю,
Прут, Дністра і
Чорного моря;
збільшення
кількості
екологічно
чистих
виробництв;
розвиток
туризму і
рекреаційної
діяльності
Спільна
співпраця щодо
раціонального
використання та
поліпшення
навколишнього
природного
середовища;
розвиток
співробітництва
між установами,
організаціями та
суб’єктами
господарської
діяльності
Реалізація
спільних
транскордонних
інвестиційних
проектів;
здійснення
спільних
проектів з
охорони
довкілля,
екологічного
оздоровлення
басейну річки
Дністер

На сьогоднішній день триває робота над проектами єврорегіонів «Сян»
(Львівська область України і Підкарпатське воєводство Польщі), «Дністер»
(Вінницька, Одеська області України та 15 прикордонних районів Молдови).
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Серед основних завдань єврорегіону є такі: розвиток і вдосконалення
торговельних

та

економічних

відносин;

розробка

нових

проектів

співробітництва; розвиток і спільне впровадження передових технологій;
практична реалізація сучасних механізмів та заходів загальноєвропейської
безпеки; запобігання забрудненню басейнів Дунаю, Дністра та Чорного моря;
попередження та ліквідація наслідків промислових аварій і стихійних лих;
збільшення екологічно чистих виробництв; активізація та гармонізація
діяльності у сферах науки, культури, освіти, спорту, розвитку національних
меншин, молодіжної політики; модернізація системи охорони здоров’я
населення. Ці та інші особливості єврорегіонів за участю областей України
будуть використовуватися нами при дослідженні можливостей і бар’єрів
побудови розвитку конкурентних переваг суб’єктами господарювання на
прикордонних територіях. З метою проектування можливих варіантів розвитку
інституціонального забезпечення збалансованого природокористування на
прикордонних територіях України, варто згрупувати за певними критеріями:
взаємовідносини між Україною і країн-сусідів, рівень еколого-економічного
розвитку регіону, регіональні пріоритети транскордонної співпраці. Такий
поетапний підхід дає змогу розділити їх на дві групи: до першої групи входять
виключно прикордонні регіони України, які межують із Західними регіонами,
це – Львівська, Закарпатська, Волинська, Чернівецька та Івано-Франківська, а
також Підкарпатське, Люблінське воєводство Польщі, повіти Словаччини,
Румунії та Угорщини, Брестська область Білорусі.
Відмітимо,

що

важливими

економічними

важелями

утворення

єврорегіонів є нарощення потенційних можливостей регіону за рахунок
надходження інвестицій на екологічні проекти, а також можливостей створення
додаткових робочих місць внаслідок створення сучасної інфраструктури [31,
194, 274]. До другої групи включено східні та північні прикордонні регіони
України, це - Рівненська, Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська,
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Харківська, Луганська, Донецька, Вінницька області України, а також
Гомельська область Білорусі, Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька,
Ростовська області Росії та повіти Молдови. Північні та східні єврорегіони за
участю областей України створені дещо пізніше, проте їх функціонування
характеризується більшою динамічністю [24;147; 148]. Це пояснює основну
причину повернення колишніх республік до практики двосторонніх угод,
ефективність співробітництва в яких часто визначається не економічною
доцільністю, а політичними та інституціональними чинниками. Загальним
результатом

двосторонніх

регіональних

угод

стало

утворення

ряду

преференцій, застосування яких не завжди має послідовний характер [24, 148],
проте це знизило ефективність функціонування єврорегіонів і не дозволило
партнерам отримати більш переконливий позитивний ефект.
На сьогоднішній день потенціал регіонального співробітництва України
та ЄС задіяне недостатньо. Так, за участю українських областей єврорегіони
(Карпатський, Буг, Верхній Прут та Нижній Дунай) порівняно з іншими
аналогічними

структурами

ЄС

недостатньо

використовують

потенціал

транскордонного співробітництва для нівелювання впливу периферійного
розміщення на соціально-економічний розвиток прикордонних територій,
підвищення конкурентоспроможності їх економік та покращення життєвого
рівня мешканців. Крім того, єврорегіональні структури за участю областей
України і досі не стали організаційно-фінансовою платформою координації
транскордонного співробітництва в системі регіонального менеджменту, як це
притаманно країнам ЄС [36].
Варто зауважити, що в рамках самого ЄС існують значні відмінності в
організації соціальної сфери та особливостях надання соціальних послуг.
Навіть система вищої освіти у межах Євросоюзу може бути як безкоштовною,
так і платною. Певне значення для ринкового механізму має функціонування
«Карпатського» єврорегіону, який уже понад 20 років продовжує відігравати

252

роль організатора і координатора міжрегіонального та транскордонного
співробітництва у найрізноманітніших сферах економічного й суспільного
життя. Зокрема, саме через інституції «Карпатського» єврорегіону Закарпатська
область встановила партнерські зв‘язки з низкою регіонів Угорщини,
Словаччини, Румунії та Польщі. З деякими із цих регіонів розробляються і
реалізуються конкретні програми співпраці [194; 221].
Розвиток транскордонного співробітництва (ТС) визначається як один із
сучасних ефективних напрямів реалізації екологічної політики держави. Чіткий
механізм транскордонного співробітництва є необхідною передумовою його
дієвості та результативності. Карпатський регіон став важливим інструментом
співробітництва місцевих і регіональних влад України не лише з окремими
державами, але й всього Євросоюзу [68]. У Карпатський регіон входить чотири
області – це Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька.
Карпатський регіон займає близько 56,7 тис. км2, що становить 9,4% території
України, населення становить майже 6,4 млн осіб, а це 12% населення всієї
України. Основною метою, наприклад створення в 1993 р. Карпатського
регіону, було налагодження добросусідських відносин, забезпечення соціальної
стабільності, сприяння еколого-економічному розвитку на прикордонних
територіях країн-членів, співробітництво з національними інституціями та
організаціями та ін. [216].
Основними видами співпраці в Карпатському регіоні є: туризм та
рекреація (74,6%), розвиток транспорту (60,7%), культурна співпраця (67,0%)
[5]. Зазначимо, що на розміщення населення значною мірою впливають
екологічні та економічні чинники, але не менш важливим є вплив площ
територій. У підсумку, кількість населення в областях Карпатського регіону
неоднакова (табл. 4.2 ). У більшості областей населення сільське переважає
міське, зокрема в таких областях, як Івано-Франківська, Закарпатська,
Чернівецька. Щільність населення наближається до європейського рівня.
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Таблиця 4.2. Територія і кількість наявного населення Карпатського
регіону станом на 2017 р.
У тому числі

Щільність
населення
на 1 км 2,
осіб

Область

Територія,
тис. км2

Кількість
населення,
тис. осіб

міське

сільське

Україна

603,5

42386,4

29371,0

13015,4

69,2

Карпатський
регіон

56,607

6 071,9

3 004,3

3 067,6

404

Львівська

21,831

2529,6

1542,1

987,5

112,2

ІваноФранківська

13,927

1377,5

606,2

771,3

92,2

Закарпатська

12,753

1258,1

465,5

792,6

Чернівецька

8,096

906,7

390,5

516,2

92,3
107,3

Польща

312 679

35 800

28 500

7 300

120,9

17,845

2128

1 448

680

118

49,036

5 825

3 452

2 373

111

6,756

825

487

338

82

Підкарпатське
воєводство
Словаччина
Кошицький
край

Пряшівський
9,12
845
521
324
91
край
Джерело: сформовано автором за даними статистики України, Польщі, Словаччини.

Середньомісячна заробітна плата в областях Карпатського регіону є
нижчою, ніж у середньому по Україні. Найвищий рівень середньомісячної
заробітної плати у 2017 р. був у Львівській області – 6391 грн, або 206,4 євро,
найнижчий  у Чернівецькій області – 5621 грн, або 744,1 євро (табл. 4.3). У
країнах Карпатського регіону частка заробітної плати коливалося від 66 до
87%, зокрема у Румунії, Польщі – 77%, Угорщині, Словаччині – 74% [227]. У
середньому оплата години праці в Україні становила 1,1 євро, у країнах ЄС28
– 25 євро. У країнах Карпатського єврорегіону цей показник нижчий: у
Словаччині – 10 євро, Польщі – 8,6, Угорщині – 7,5, Румунії – 5 євро. Для
порівняння: у Данії – 41,3, Швеції – 37,4, Франції – 35,1, Німеччині – 32,2 євро
[227].
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Таблиця 4.3. Середньомісячна заробітна плата в областях
Карпатського регіону за роками, грн
Роки
Область
2013
Україна
Карпатський
регіон

3265
10 505

2014

3480
11 158

2015

4195
13 479

2016

2017

5183
16 887

7104
24 441

Львівська

2789

2961

3646

4559

6391

ІваноФранківська

2679

2875

3402

4202

6074

Закарпатська

2553

2744

3381

4298

6355

Чернівецька

2484

2578

3050

3828

5621

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Рівень

соціально-економічного

розвитку

Карпатського

регіону

визначається як середній за величиною валового регіонального продукту у
розрахунку на одну особу (грн), де Львівська область є лідером і цей показник
становить 48345 грн, а Чернівецька область має найнижчі показники в Україні
 26347 грн. Рівень рентабельності (сільського та лісового господарства) має
найвищі показники  19,7%, найнижчі показники в Івано-Франківській області
 10,8%. Капітальні інвестиції, де Закарпатська область має найвищі в
Карпатському регіоні, найнижчі показники в Чернівецькій області (табл. 4.4).
Покращення економічних показників відбувається завдяки розвитку
малого та середнього бізнесу, надходження інвестицій, покращення умов
проживання, забезпечення добробуту населення. Основним чинником, який би
сприяв зростанню показника валового регіонального продукту ВРП в
Карпатському регіоні, є інвестиції, як показує динаміка інвестицій у період за
20132017 рр.

255

Таблиця 4.4. Соціально-економічні показники розвитку
Карпатського регіону за роками
Роки
2013
2014
2015
2016
2017
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн
Україна
58321
33473
36904
46413
55899
Карпатський
81157
91685
113835
131631
141 688
регіон
Львівська
48345
24937
28731
37338
45319
Івано39342
24022
27232
33170
37220
Франківська
Область

Закарпатська

17044

19170

22989

25727

27654

Чернівецька

15154

16552

20338

2336

26347

Україна
Карпатський
регіон
Львівська
ІваноФранківська
Закарпатська
Чернівецька

1522657

1586915

1988544

2385367

2567844

131 682

149735

188002

219 875

246496

63329

72923

94690

114842

135321

33196

37643

45854

51404

53541

21400
13757

24120
15049

28952
18506

32390
21239

34213
23421

Валовий регіональний продукт, млн грн

Рівень рентабельності, %
(сільського та лісового господарства)
Україна
Карпатський
регіон
Львівська
ІваноФранківська
Закарпатська
Чернівецька

30,5

37,2

41,7

32,4

22,4

52,4

58,6

74,2

57

11,8

9,6

11,8

20,3

15,7

9,8

12,9

18,6

8,6

10,8

12,5
18,3

15,8
20,3

19,5
24,3

16,5
11,6

19,7
-16,1

30,1

Капітальні інвестиції, %
Україна
88,9
75,9
98,3
118,0
122,1
Карпатський
496,9
352,5
373,9
463,3
375,8
регіон
Львівська
81,4
88,5
106,5
130,7
126,0
Івано87,6
126,9
110,2
65,3
132,1
Франківська
Закарпатська
87,1
94,6
114,1
93,9
132,4
Чернівецька
96,4
63,9
132,4
85,9
106,4
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

капітальні інвестиції збільшилися на 14,4% загалом по регіону. Тенденція
надходження інвестицій свідчить про те, що упродовж останніх років державне
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регулювання приділяє мало уваги залученню інвестицій у регіон, не сприяє
розвитку науково-технічного потенціалу, відповідно все це впливає на
погіршення показника валового регіонального продукту Карпатського регіону.

105,4
96,2

Чернівецька

116,9
100
Закарпатська
Регіони

100,8
84,2
105,4
115,5
115,3

Івано-Франківська

106,5
Львівська

106,7
101,6
0

50

100

150

%

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Переробна промисловість
Добувна промисловість

Рис. 4.2. Основні галузі промисловості Карпатського регіону
за 2017 р.
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Основним розвитком Карпатського регіону повинна бути соціальна
спрямованість

із

дотриманням

економічної

та

екологічної

рівноваги

навколишнього природного середовища. У Карпатському регіоні, як і в
більшості областей України, спостерігається великий рівень безробіття. Ця
проблема стосується особливо сільської місцевості. З наведених вище
соціально-економічних

показників

можна

зробити

висновок,

що

саме

сповільнює розвиток Карпатського регіону: критичний демографічний стан,
збільшується частка безробітного населення, господарські взаємозв’язки
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розбалансовані. Невтішна статистика і з міграції, за межі України виїздить
велика частина працездатного населення в пошуку роботи.
Основні галузі промисловості Карпатського регіону мають майже
однакову тенденцію використання за регіонами у відсотковому значенні. Якщо
розглянути структуру промислового комплексу Карпатського регіону: у
Львівській області переважає деревообробна, легка, хімічна, нафтовидобувна,
харчова галузі промисловості, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька
області мають схожі спеціалізації, основу яких становить лісопромисловий
комплекс. Економічно обґрунтованим і перспективним для регіону є розвиток
народних промислів – вишивання, виготовлення художніх виробів з лози,
дерева, різьблення по дереву, гончарство. Оскільки цей напрям промисловості
створює умови для зайнятості населення та отримання доходу в основному в
гірських та передгірських регіонах (рис. 4.2).
У Карпатському регіоні характерні економічні, соціальні та екологічні
особливості. Найбільший тиск на природу і навколишнє середовище в регіоні
створюють [228, 82]:
 автотранспортна і залізнична галузі;
 сільськогосподарське виробництво;
 потужні джерела електромагнітних полів;
 науково необґрунтована вирубка лісів, яка супроводжується появою цілої
низки проблем (ерозія, руйнування родючості шару ґрунту).
Важливою складовою є екологічні проблеми, пов’язані з багатьма
чинниками, основними з яких є погіршення охорони навколишнього
природного середовища Карпатського регіону, такі як: неналежне ставлення до
використання природних ресурсів, незбалансованість розвитку певних сфер
економіки та промисловості, усі ці чинники призводять до нераціонального
природокористування і погіршення природного середовища. Карпатський
регіон на відміну від інших регіонів України (таких як Донбас, Придніпров'я),
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немає поширеного забруднення загальноплощинного характеру. Але в певних
місцях сформувалися стабільні вогнища загрозливого екологічного стану
(наприклад, у межах Дрогобицької агломерації — Дрогобич, Борислав,
Стебник,

Трускавець,

де

розвинуті

гірничо-хімічна,

нафтопереробна,

лакофарбова та інші галузі промисловості ставлять під загрозу розвиток
рекреаційного господарства; аналогічна ситуація склалася і в межах ЛьвівськоВолинського вугільного басейну, в зонах впливу Яворівського і Роздільського
ВО «Сірка», Калуського ВО «Оріана») [80, 81]. У цьому ж контексті і такі
чинники, як екологічна незбалансованість структури сільгоспугідь, ігнорування
екологічної місткості та ерозійної стійкості ландшафтів, надмірна розораність
території, нераціональне ведення лісового господарства без урахування
екологічних функцій лісів.
У земельному фонді Карпатського регіону станом на 01.01.2018 р.
домінують сільськогосподарські землі, які займають площу 2 811,7 тис. га, ліси
та інші лісовкриті площі становлять 2 304,1 тис. га, забудовані землі  344,8
тис. га, землі під  водою 103,6 тис. га, відкриті заболочені землі  37,2 тис. га
(табл. 4.5).
Зазначена характеристика земельного фонду Карпатського регіону дає
змогу стверджувати, що в його межах домінують сільськогосподарське та
лісогосподарське землекористування, що доповнюється природоохоронним і
рекреаційним потенціалом.
Оцінка екологічного стану земельних угідь у Карпатському регіоні за
розрахунками коефіцієнта розораності становить 2,25, оскільки рівень
розораності земель Україні є найвищим показником у світі і займає понад
51,2% сільськогосподарських угідь, коефіцієнт екологічної стабільності
коливається в середньому від 0,55 (середньостабільний) до 0,58 (стабільний).
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Висока забрудненість ґрунтів регіону мінеральними добривами і
пестицидами, до чого значною мірою призводить галузева спеціалізація
сільського господарства.
Таблиця 4.5. Структура земельного фонду Карпатського регіону, тис. га
Сільськогосподарсь
кі угіддя

Ліси та
інші
лісовкриті
площі

Забудова
ні землі

Україна

60354,9

41489,3

10674,9

3597,8

Карпатський
регіон

5660,7

2 811,7

2 304,1

344,8

103,6

37,2

Львівська

2183,1

1260,8

694,7

144,4

42,8

32,5

ІваноФранківська

1392,7

629,9

635,9

77,5

23,8

2,6

Закарпатська

1275,3

451,3

723,6

63,3

18,2

0,9

Чернівецька

809,6

469,7

249,9

59,6

18,8

1,2

Область

Усього
земель

Землі
Відкриті
під
заболочені
водою
землі

2425,
0

1089,4

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.

Площа забруднених сільськогосподарських угідь у Карпатському регіоні
становить 27,6 тис. га (Івано-Франківська і Чернівецька області). Проведені
розрахунки дають можливість екологічно оцінити збалансований рівень
земельних угідь (табл. 4.6).
В окремих прикарпатських областях сформувалися стабільні території
загрозливого екологічного стану. В останні роки значно зросла загроза
виникнення екологічно небезпечних техногенних аварій і катастроф. За
забрудненістю повітря і вод Карпатський регіон, за даними В. Гобели, займає 4те, а за забрудненістю ґрунтів мінеральними добривами і пестицидами –
відповідно 1-ше і 2-ге місця в Україні [66, 143].
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Таблиця 4.6. Оцінка екологічного стану земельних угідь
Карпатського регіону станом на 01.01.2018 р.

Область

Сільськогосподар
ські
угіддя,
тис. га

Рілля,
тис. га

Загальна
площа
екологічн
ої мережі,
тис. га

1

Коефіцієнт
розораності

2

3

4

5

6

7

Україна

41489,3

32544,3

18767,3

0,74

463,9

0,52

Карпатський
регіон

2 811,7

1 721,7

2182,7

2,25

27,6

0,58

Львівська

1260,8

793,4

148,6

0,64

-

0,55

ІваноФранківська

629,9

397,1

947,4

0,51

9

0,60

451,3
469,7

200,4
330,8

983,1
103,6

0,42

-

0,74

0,68

18,6

0,52

Закарпатська
Чернівецька

Площа
забрудне Коефіцієнт
них
екологічної
с/г угідь, стабільності
тис. га

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України і
Міністерства екології та природних ресурсів України.

Водні ресурси використовують вкрай нераціонально, неекономно і, крім
того,

відбувається

значне

їх

забруднення

як

промисловими,

так

і

сільськогосподарськими стоками та відходами. Найбільшими забруднювачами
поверхневих та підземних вод слід вважати населені пункти, оскільки в них, як
правило, відсутні очисні споруди та каналізація. Карпатський регіон
залишається найнебезпечнішим із точки зору таких процесів, як паводки.
Загроза паводків найближчими роками має тенденцію до збільшення. Щороку
внаслідок затоплень страждають усі області Карпатського регіону. Тому
основним шляхом створення безпечних умов функціонування даного регіону є
проведення протипаводкових робіт для утримання ґрунтів, укріплювання дамб
та інших захисних споруд.
Важливою проблемою Карпатського регіону, що у перспективі може
гальмувати розвиток його рекреаційної сфери, є несприятлива екологічна
ситуація, пов’язана з багатьма чинниками: незбалансованістю розвитку
окремих галузей економіки і промисловості, неналежним ставленням до
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природних ресурсів та довкілля тощо. На думку фахівців, усе це призвело до
інтенсивного природокористування, нераціонального природокористування,
погіршення природного навколишнього середовища загалом. Забрудненість
середовища безпосередньо залежить від дії забруднювальних джерел та
факторів, які негативно впливають на стан здоров’я населення, на показники
смертності та дитячої захворюваності [143].
Екологічна ситуація показує, що для більшої частини Карпатського
регіону характерними є значна забрудненість навколишнього природного
середовища. В окремих прикарпатських областях сформувалися стабільні
території

загрозливого

екологічного

стану.

Актуальними

аспектами

є

відповідна теоретико-методологічна розробка та належна практична реалізація
транскордонного еколого-економічного співробітництва Карпатського регіону,
які

б

відповідали

здійсненню

збалансованого

природокористування,

пов’язаного зі створенням цілісного еколого-економічного механізму та
інституціонального

забезпечення.

Ключовою

сферою

транскордонного

співробітництва сусідніх країн є питання, пов’язані з охороною навколишнього
природного середовища на прикордонних територіях, оскільки саме вони
створюють необхідні умови для нормального існування розвитку суспільства.
Непроста

екологічна

ситуація,

актуальність

проблем

раціонального

природокористування вимагають обов’язкових зусиль усіх його учасників по
обидва боки кордону. Про стан екологічної ситуації у прикордонних регіонах
обох країн свідчать дані стосовно чистоти повітря, обсягу забруднення ґрунтів,
витрат на охорону навколишнього середовища, інвестиції на навколишнє
природне середовище з боку місцевих і регіональних влад прикордонних
територій (табл. 4.7).
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Таблиця 4.7. Екологічні показники транскордонних регіонів
Викиди
забруднювальних
речовин в атмосферне
повітря за роками, тис. т

Національні
регіони
Закарпатська область
України
Львівська область
України
Івано-Франківська
область Україна
Чернівецька область
Україна
Підкарпатське
воєводство Польщі
Кошицький край
Словаччини
Пряшівський край
Словаччини

Скиди забруднених стічних вод за роками, млн м3

2005

2010

2013

2015

2016

2017

2017 р.
до
2005 р.

2005

2010

2013

2015

2016

2017

2017 р.
до 2005
р.

65,9

87,3

69,2

60,5

55,8

50,7

15,2

13,0

7,8

2,4

2,1

1,9

1,5

11,5

187,6

246,3

238,4

209,6

189,3

178,0

9,6

193,3

59,3

43,5

39,4

34,4

29,2

164,1

196,4

169,2

202,9

223,9

196,7

198,3

1,9

25,5

15,5

2,4

1,9

1,5

1,4

24,1

45,9

39,8

20,7

3,2

30,0

33,4

12,5

13,4

7,6

3,5

2,3

2,1

1,9

11,5

30,6

23,1

19,8

17,8

16,9

15,5

15,1

5,3

1,0

1,3

1,5

1,4

1.2

0,2

170,2

127,8

134,1

144,2

150,5

146,3

23,9

12,5

1,0

1,9

10,5

8,5

6,8

5,8

21,4

16,4

16,4

18,9

18,9

20.2

1,2

2,5

0,7

0,4

0,9

0,7

0,8

1,7

Джерело: сформовано автором за даними статистики України, Польщі, Словаччини.

Найбільший екологічний показник викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря був у прикордонному
регіоні Івано-Франківської області (Україна) у 2017 р. і становив 198,3 тис. т, у транскордонному регіоні Кошицького краю
(Словаччина) у 2017 р.  146,3 тис. т. Стаціонарні джерела забруднення в Польщі сконцентровано в поясі Пулави–Люблін–
Богданка–РейовецьФабричний–Холм. Обтяжливі для довкілля джерела емісії розміщено у кількох інших польських містах:
Замостя, Красник, Біла-Підляська і Радзинь-Підляський. У Підкарпатському воєводстві можна виділити три пояси зі
стаціонарними джерелами забруднення повітря: Дембиця–Ропчице–Ряшів–Ланьцут–Пшеворськ, Мелець–Тарнобжег–
СтальоваВоля, Ясло–Коросно–Сянок, а також кілька точкових джерел: Ніско, Лежонськ і Пшемисль [103, 227].
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Проблеми

транскордонних

забруднень

природних

ресурсів

та

нераціонального природокористування – одні із найбільш нагальних і гострих
проблем сучасності, що потребують участі всіх держав як на національному,
так і на транснаціональному рівнях, особливо держав-сусідів. Науковці
справедливо стверджують, що екологічні проблеми не обмежені національними
кордонами,

вони

мають

загальнопланетарний

характер.

Взаємозв’язок

екологічних проблем транскордонного співробітництва з економічними та
соціальними свідчить про необхідність рівноцінного врахування кожного
фактора при розробці програм транскордонного співробітництва. Зважаючи на
те,

що

європейський

вектор

зовнішньої

політики

України,

зокрема

співробітництво та вступ до Європейського Союзу (ЄС), є пріоритетним,
сьогодні в Україні необхідно розробити таку теоретико-методологічну основу й
відповідні

практичні

заходи,

які

б

забезпечили

позитивні

зрушення

євроінтеграційного вектора розвитку в Україні. Саме тому особливо важливими
й актуальними аспектами в цьому напрямі є відповідна теоретикометодологічна розробка і належна практична реалізація транскордонного
еколого-економічного співробітництва Карпатського регіону, які б відповідали
вимогам ЄС. Вивчення еколого-економічних чинників у прикордонних регіонах
України та сусідніх держав ЄС набирає особливого значення, оскільки
європейський вектор зовнішньої політики України, зокрема співробітництво та
вступ до ЄС, є пріоритетними.
Можна дійти висновку, що населення Карпатського регіону сьогодні
проживає в умовах соціально-економічного дискомфорту, тут накопичилося
багато екологічних, економічних та соціальних проблем, розв’язання яких
потребує зусиль як з боку держави, так і громадськості. Визначальними у
розв’язанні існуючих між людською діяльністю та природою протиріч мають
стати всі методи і засоби, з допомогою яких можна формувати екологічну
культуру та екологічну свідомість населення [190; 194].
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Напрями

4.2.

удосконалення

інституціонального

забезпечення

збалансованого природокористування єврорегіону «Буг»
З

1996

р.

єврорегіон

«Буг»

є

членом

Асоціації

європейських

прикордонних регіонів і має значний вплив на розвиток прикордонних регіонів
Європи, до його складу входять Волинська область України, Люблінське
воєводство Польщі та Брестська область Білорусі. Площа області становить
20,1 тис. км2 загальної території України. Географічне розміщення Волинської
області

належить

до

регіонів

із

відносно

збереженими

природно-

територіальними екосистемами. Але відбуваються значні відмінності в
освоєності у різних частинах області. Основні фізико-географічні особливості
ландшафтів Волинського Полісся – це рівнинність, значний розвиток
льодовикових форм рельєфу, високе залягання ґрунтових вод, значні показники
густини річкової мережі, перезволоженість та заболоченість, а також широкий
розвиток долинних ландшафтів, територіальне охоплення басейнів двох річок
(р. Західний Буг та р. Дніпро), що позитивно впливає на екологічну стійкість і
гнучкість природних комплексів регіону; відсутність у суміжних регіонах
потужного транскордонного забруднення довкілля; наявність значних за
територіальним охопленням особливо охоронних (заповідних) територій у
прикордонних регіонах сусідніх держав (Польщі та Білорусі) [147].
Основною

метою

діяльності

об’єднання

є

розвиток

співпраці

прикордонних територій у таких напрямах, як: транспорт, зв’язок; освіта,
охорона здоров’я, культура, спорт і туризм; охорона та поліпшення довкілля;
ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих; розвиток співпраці
між суб’єктами господарської діяльності [148]. Нами проаналізовано соціальноекономічні та екологічні показники Волинської області, яка входить до
єврорегіону «Буг» (табл. 4.8).
У Волинській області валовий регіональний продукт формується за
рахунок енергоресурсних виробництв, зокрема: ПАТ «Володимир-Волинська
птахофабрика» (тверді речовини, сполуки азоту, оксид вуглецю, метан), ПАТ
«Гнідавський цукровий завод» (тверді речовини, сполуки азоту, оксид вуглецю,
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Таблиця 4.8. Соціально-економічні та екологічні показники
Волинської області
Показник

2012 р.

2017 р.

2017 р. до
2012 р., %
100,0
259,8

Площа, тис. га
2014,4
2014,4
Валовий регіональний продукт, млн грн
20005
51972
Частка валового регіонального продукту в
1,4
1,7
+ 0,4 п.
загальному його обсязі в Україні, %
Чисельність наявного населення, на кінець року,
1041,5
1038,5
99,7
тис. осіб
Обсяг заробітної плати, млн грн
2339
5849
250,1
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього
2,9
19,3
у 6,66 раза
природного середовища, млн грн
Поточні витрати на охорону навколишнього
67,4
170,8
253,4
природного середовища, млн грн
Обсяг виробництва продукції сільського
6183,5
6872,1
111,1
господарства у постійних цінах 2010 р., млн грн
у т.ч. продукції рослинництва
3485,2
4121,6
118,3
продукції тваринництва
2698,3
2750,5
101,9
Площа сільськогосподарських угідь, тис. га
1048,7
1047,5
99,9
Посівна площа сільськогосподарських культур,
527,6
566,1
107,3
тис. га
Урожайність зернових і зернобобових культур,
34,1
40,1
117,6
ц/га
Площа мисливських угідь, тис. га
1562,5
1505,4
96,3
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
323,2
901,0
278,8
лісового господарства, млн грн
Заготівля ліквідної деревини, тис. м3
1021,8
1365,1
133,6
Площа відтворення лісів, га
4200
6174
147,0
Загальні обсяги експорту товарів, млн дол. США
628,8
689,3
109,6
Загальні обсяги імпорту товарів, млн дол. США
1089,0
1335,0
122,6
Обсяг викидів забруднювальних речовин в
6,6
5,1
77,3
атмосферу, тис. т
Витрати на заходи, спрямовані на зменшення
викидів у атмосферне повітря, тис. грн
74,1
281,4
279,8
(фактично витрачених)
Обсяги зменшення викидів забруднювальних
речовин в атмосферне повітря після
42,6
34,1
80,0
впровадження повітроохоронних заходів, т/рік
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом
17061,5
9350,0
54,8
експлуатації, у спеціально відведених місцях чи
об’єктах (місцях видалення відходів), т
Кількість біосферних заповідників, од.
3
4
133,3
Площа національних природних парків, тис. га
91,3
124,7
136,6
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.
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метан), ТзОВ «Птахокомплекс Губин» (тверді речовини, сполуки азоту, оксид
вуглецю, метан), оскільки ці підприємства є найбільші забруднювачі повітря, де
і відбувається неналежна переробка промислових відходів, низький рівень
технологічного

оновлення

виробництва.

Щодо

сільськогосподарської

діяльності, то вона пов’язана з життям базового населеного пункту і
вирішальною мірою впливає на формування його соціальної та виробничої
інфраструктури. Виробництво сільськогосподарської продукції, на відміну від
промислової, являє собою процес прямого природокористування.
1200
1079,8
1000

800

тис. га

697,4
600

400
238
170,7

200

0
сільськогосподарське

рекраційне

водогосподарське

лісогоподарське

Рис. 4.3. Класифікація видів природокористування Волинської області
за 2017 р.
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України та форми 6зем за відповідний рік.

Проаналізовано

тенденцію

видів

природокористування

Волинської

області за 2017 р. Оскільки сільськогосподарське природокористування
становить 1079,8 тис. га, область має специфічне геополітичне розташування та
значний природно-ресурсний потенціал (рис. 4.3). Проблемою на сьогоднішній
день є всебічний аналіз збалансованого природокористування.
Для вдосконалення необхідно в певних межах використати природний
потенціал даного регіону. Адже подальші дослідження змістовно розглядати
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щодо

раціонального

навколишнього

використання

природного

природних

середовища,

що

і

ресурсів

та

забезпечить

охорони
зростання

соціального стану населення прикордонних територій України, оскільки
зумовить надходження інвестицій у зростання привабливості регіону. Для
розрахунку показників було сформовано різний набір факторних величин та
проміжок часу для визначення найбільш значних чинників впливу на
екологічний

стан

регіону.

Нами

запропоновано

розрахувати

еколого-

економічну та соціальну прогнозну модель розвитку регіону, яка передбачає
взаємозв’язок між економічним, екологічним та соціальним індексами
збалансованого природокористування (табл.. 4.9).
Таблиця 4.9. Математична модель індексів, що характеризують
еколого-економічний та соціальний рівень збалансованого розвитку
Волинської області
Показник
1
Індекс
інвестиційної
діяльності
Індекс
господарської
діяльності
Індекс фінансового
забезпечення
регіону
Індекс
зовнішньоекономіч
ної діяльності
Індекс
економічного
розвитку

Лінійні рівняння
2
Рівень економічного розвитку регіону

Коефіцієнт
детермінації
R2
3

Х5=0,00026Е1-0,082Е2-0,0062Е3+0,00254Е4+0,0023Е5+0,812

0,8813

Х6=0,0008Е6-0,00012Е7-0,0006Е8+0,00052Е9+0,0005Е10+0,112

0,4651

Х7=0,002Е11+1,43Е12-1,35Е13+1,72

0,5721

Х8=0,002Е14-0,0004Е15-0,00007Е16+0,0004Е17-0,0012Е18-0,002Е19+0,1321

0,9921

Х2=0,2121Х5+0,162Х6+0,154Х7+0,321Х8+0,0003

0,9782

Рівень екологічного розвитку регіону
Індекс
антропогенного
навантаження
Індекс зниження
навантаження

Х9=0,585N1+0,0053N2-1,423N3+0,0005N4+0,045

0,9223

Х10=0,0326N5-0,5448

0,7412
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Продовження таблиці 4.9.
Індекс природноресурсного
потенціалу
Індекс
екологічного
розвитку

Х11=0,89

1,001

Х3=0,483*Х9+0,39*Х10+0,4432

0,9657

Рівень соціального розвитку регіону
Індекс
демографічного
стану
Індекс соціальної
інфраструктури

Х1 = -0,0047S1-0,102S2+0,015S3+0,101S4+0,37S5+6,45
Х2=0,00186S6+0,00112S7+0,0446S8+0,0167S9-0,0112S10+0,1616
Х3=0,002S11+0,0005S12-0,0087S13-0,0002S14-0,0109S15+0,76
Х4=0,003S16+0,0075S17-0,0091S18-0,0104S19+0,0067S20-0,0257S21+0,32217

Індекс освіти
Індекс стану
здоров’я
Індекс соціального
розвитку

Х1=0,0321Х1+0,0871Х3+0,0823Х4+0,0861

0,9993

0,6125
0,9972
0,9261
0,9732

Джерело: розрахунки автора

Перевіримо надійність даної моделі. Для перевірки потрібно виконати
такі дії [137]:
1)

перевірити значущість коефіцієнта кореляції. Даний параметр

відповідає за адекватність моделі. Перевірку проводять за допомогою Fкритерію Фішера. Перевіряють гіпотезу, чи можливий варіант, коли
;
2)

перевірити істотність коефіцієнтів регресії за допомогою t-критерію

Стьюдента. Перевіряють гіпотезу, чи можливий варіант

для кожного

можливого j;
3)

для цього потрібно обрахувати залишки моделі

, тобто

різницю значень, отриманих за моделлю, із реальними даними, відносну
похибку

, середньоквадратичну помилку дисперсії збурень
,

вибіркові

коефіцієнт

та коефіцієнт кореляції

детермінації
. Спираючись на ці

розрахунки, можна перевірити точність прогнозу (табл. 4.10).
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Таблиця 4.10. Перевірка адекватності моделі
Індекс
Критерії

економічного
рівня

екологічного
рівня

соціального
рівня

Фішера
685,25
6287,71
Стьюдента
65,21
163,12
Джерело: розрахунки автора.

598,2
16,44

збалансованого
природокористування
регіону
8,34
27,85

Для побудови прогнозу за допомогою методу найменших квадратів
розрахували лінійну багатофакторну модель за трьома складовими (економічна,
екологічна та соціальна) рівняння має вигляд:
Х2=0,2121Х5+0,162Х6+0,154Х7+0,321Х8+0,0003;
Х3=0,483Х9+0,39Х10+0,4432;
Х1=0,0321Х1+0,0871Х3+0,0823Х4+0,0861;
Y=1,0281Х10,2321Х20,1216Х3+0,118.

Адже результати математичного моделювання та значення прогнозу щодо
розвитку Волинської області до 2025 р. наведено в рис. 4.4
Прогноз параметрів моделі (рис. 4.4) свідчить, що при збереженні
існуючих у 2018 р. тенденціях рівень економічного та соціального розвитку
регіону буде стабільно зростати і в 2025 р. буде становити 0,36-соціального,
0,31-економічного рівня розвитку, невтішна екологічна складова розвитку
регіону за даними прогнозної моделі у 2025 р. буде становити 0,31. У
Волинській області завдяки валовому регіональному продукту переважає
економічний рівень розвитку, екологічний рівень має тенденцію до зниження,
оскільки підприємства, які мають викиди шкідливих речовин в атмосферне
повітря, і не проводять належної переробки промислових відходів, що
сприятиме екологічній безпеці.
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Рис. 4.4. Динаміка індексу збалансованого природокористування
Волинської області
Джерело: розраховано автором.

Із прогнозної моделі можна зробити висновок, що проведено математичні
розрахунки, де завданням було проаналізувати оцінку та подальший стан
розвитку даного регіону, а також встановлено кореляційні зв’язки між
економічною, екологічною та соціальною складовою рівня розвитку. Як
показує аналіз, взаємозв’язок між складовими існує, що свідчить про позитивну
тенденцію розвитку, адже дає змогу зробити узагальнення для подальшого
дослідження

із

збалансованого

використанням

інституційних

природокористування.

Загалом

аспектів

щодо

розвитку

природокористування

у

Волинській області не має збалансованого використання, що свідчить про
відсутність у державі дієвої природоохоронної політики.
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Проаналізовано еколого-економічний стан сусідніх країн, які входять в
єврорегіон «Буг» - Польщі (Люблінське воєводство) та Білорусі (Брестська
область).
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Рис. 4.5. Динаміка забруднювальних речовин в атмосферне повітря
(УкраїнаПольщаБілорусь)
Джерело: сформовано автором за даними статистики України, Польщі, Білорусі.

Як показує динаміка, серед транскордонних регіонів у 2017 р. Брестська
область (Білорусь) найбільша щодо викиду забруднювальних речовин в
атмосферне повітря  173,4 тис. т, Волинська область (Україна)  37,9 тис. т
(рис. 4.5).
Специфікою цих регіонів є порівняно значна частка натурального
мінерального пилу в загальному запиленні повітря. Це явище стосується
передусім Люблінської та Волинської височин. До основних штучних джерел
забруднення

повітря

належать

стаціонарні

(промислові

підприємства,

теплоцентралі) та мобільні (транспорт). Стаціонарні джерела забруднення в
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Польщі

сконцентровано

в

поясі

Пулави–Люблін–Богданка–Рейовець-

Фабричний–Холм [134, 103, 275].
Найбільше забруднюють повітря підприємства обробної промисловості,
паливно-енергетичного

комплексу,

видобувної

промисловості,

а

також

негативно впливають на стан атмосфери викиди підприємств будівництва та
сільського господарства. У багатьох областях країни викиди автотранспорту є
основними забруднювачами повітря. Значної екологічної шкоди зазнають
ґрунти внаслідок їх забруднення викидами промисловості, невмілого або
надмірного використання в аграрному секторі засобів хімізації, а також
забруднення значних площ внаслідок аварій та на інших надзвичайних
ситуацій.
Хорошим орієнтиром для проведення необхідних заходів із захисту
атмосферного повітря на прикордонних регіонах України є діюча в Польщі з 1
листопада 2015 р. Національна програма захисту повітря до 2020 р. (з
перспективою до 2030 р.) [260]. На нашу думку, варто було б зазначити спільні
проекти із захисту атмосферного повітря, які будуть у майбутньому
виконуватися у прикордонних регіонах Польщі щодо покращення якості
атмосферного повітря у Волинській області України та ініціювати реалізацію
моніторингових

практик

щодо

охорони

навколишнього

природного

середовища. Екологічні проблеми водних ресурсів, що розташовані на
прикордонних територіях, є ключовими в питаннях їх впливу на внутрішню і
зовнішню безпеку країн та виникнення конфліктів. Але разом з водними
проблемами

в

Україні

спостерігається

також

доволі

високий

рівень

забруднення атмосферного повітря (рис. 4.6).
Причиною забруднень повітря у прикордонних регіонах України і країн,
прилеглих до України, вважають: [92, c. 153].
 кліматично-метеорологічні умови міст;
 зменшення площ зелених зон міста;
 відсутність діючих фонтанів; наявність відкритих ділянок ґрунту у
межах міста.
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Чистоту повітря прикордонних просторів України й Польщі визначають:
величина забруднень, ступінь їх зменшення, розміщення об’єктів – емітентів
забруднення, а також величина і напрям напливу транскордонних забруднень.
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Рис. 4.6. Динаміка скидів забруднених стічних вод, млн м3
(УкраїнаПольщаБілорусь)

Джерело: сформовано автором на основі статистичних джерел України, Польщі,
Білорусії.

Для досягнення екологічної безпеки в рамках єврорегіону «Буг»
реалізується тристороння угода зі збереження навколишнього природного
середовища, з ефективного транскордонного управління також проводять
мережу спостережень за станом навколишнього природного середовища
(табл. 4.11). Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» проводить
перевірку на вміст пестицидів та інших отрутохімікатів, міндобрив, органічних
речовин, заліза, важких металів і т.д. Співробітники Держводгоспу беруть
проби ґрунтів у місцях інтенсивної меліорації та проводять аналіз вод за
гідрохімічними показниками та на радіоцезій.
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У цілому рівень забруднення навколишнього природного середовища
прикордонного регіону нижчий, ніж у середньому в Україні, про що свідчить
низка питомих показників, наведених у (табл. 4.11). З 2011 р. простежується
зменшення обсягів скидів забруднених вод як за фактичними показниками, так
і на одиницю ВРП, а також зменшення забруднення атмосферного повітря при
одночасному зменшенні у розрахунку на одиницю ВРП. За показниками
утворення та накопичення відходів радикальних тенденцій не виявлено. У
Волинській області необхідно посилити увагу за забрудненням атмосферного
повітря. У Брестській області (Білорусь) за період 20082017 рр. деякі
показники збільшилися, зокрема викиди шкідливих речовин у повітря
збільшилися у 2017 р. на 15,9 тис. т порівняно з 2008 р., динамічно почали
зростати утворення та накопичення відходів, валовий регіональний продукт теж
збільшився у 2017 р. на 75 886,3 млн руб. порівняно з 2008 р. У Любінському
воєводстві (Польща) з 2011 р. спостерігається зменшення обсягів скидів
забруднених вод як за фактичними показниками, так і на одиницю ВРП, а
також зменшення забруднення атмосферного повітря при одночасному
зменшенні у розрахунку на одиницю ВРП (табл. 4.11).
На основі статистичних даних нами було розраховано ефект декаплінгу в
єврорегіоні «Буг», зокрема у таких регіонах, як: Волинська область (Україна),
Брестська область (Білорусь), Любінське воєводство (Польща) за період
20082017 рр., де проаналізовано динаміку екологічних та економічних
показників.
Отже, здійснені розрахунки свідчать про посилення негативних впливів
економічного розвитку єврорегоіну «Буг» на її екологічну сферу. Протягом
досліджених 9 років нарощування темпів зростання економіки було зумовлено
переважно використанням екстенсивних факторів розвитку. Таким чином, стає
зрозумілим скорочення витрат ресурсів на одиницю економічного результату
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Таблиця 4.11. Показники декаплінг-фактора єврорегіону «Буг» за 2008-2017 рр.
Показник
ВРП, млн грн
Викиди шкідливих речовин у повітря,
усього, тис. т
Відведено (скинуто) зворотних вод,
млн м3
Утворення відходів ІІІІ класів
небезпеки, тис. т
Декаплінг-фактор з викидів шкідливих
речовин у повітря, тис. т
Декаплінг-фактор з скинутих
зворотних вод, м3
Декаплінг-фактор утворення
небезпечних відходів, м3
ВРП, млн руб.
Викиди шкідливих речовин у повітря,
усього, тис. т
Відведено (скинуто) зворотних вод,
млн м3
Утворення відходів ІІІІ класів
небезпеки, тис. т
Декаплінг-фактор з викидів шкідливих
речовин у повітря, тис. т
Декаплінг-фактор з скинутих
зворотних вод, м3
Декаплінг-фактор утворення
небезпечних відходів
ВРП, млн злотих
Викиди шкідливих речовин у повітря,
усього, тис. т
Відведено (скинуто) зворотних вод,
млн м3
Утворення відходів ІІІІ класів
небезпеки, тис. т
Декаплінг-фактор з викидів шкідливих
речовин у повітря, тис. т
Декаплінг-фактор з скинутих
зворотних вод, м3
Декаплінг-фактор утворення
небезпечних відходів

Роки
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Показники декаплінг-фактора Волинської області (Україна)
12784,0
12225,0
14429,0
17637,0
20005,0
20622,0
24195,0
2008

2015

2016

2017

31688,0

35744,0

63,4

57,1

57,2

52,8

50,4

55,2

49,8

46,8

42,1

41543,6
47,2

58,0

64,0

60,0

59,0

59,0

58,0

57,0

57,0

56,0

54,9

1188,0

806,0

713,0

723,0

715,0

752,0

734,0

725,0

720,0

-

-0,05

0,00

-0,12

0,09

-0,18

-0,15

-0,13

-0,11

-0,10

-

-0,28

0,06

0,07

0,05

0,04

0,03

0,04

0,05

0,04

-

0,21

0,12

0,04

0,06

0,10

0,08

0,07

0,06

0,07

83 474,9
166,6

9 041,9
169

92 212,3
171,5

16326,4
155,6

Показники декаплінг-фактора Брестської області (Білорусь)
17854,8
18129,7
27843,1
49 686,3
63 121,3
77 561,0
159,0
170,5
176,2
168,6
177,6
179,6

715,2

176,9

185,3

194

203

210

190

195

163

207

204,5

624,8

659,8

765,4

789,7

765,3

743,9

876,9

785,5

845,9

865,8

-

0,00

0,95

0,63

0,33

0,28

0,23

0,19

0,01

0,02

-

0,01

1,07

0,72

0,42

0,30

0,25

0,19

0,02

0,03

-

3,50

4,22

2,83

1,54

1,20

1,13

0,09

0,09

0,10

15765,0
23,3

16321,1
24,4

Показники декаплінг-фактора Любінського воєводства (Польща)
12542,0
12781,0
13616,0
13982,0
14121,0
14384,0
14648,0
42,3
38,7
35,8
33,3
32,6
29,2
27,8

15341,0
25,8

0,6

0,7

0,5

0,5

0,6

0,3

0,4

0,2

0,4

0,4

358,8

387,7

405,2

423,8

462,2

498,3

578,3

432,4

543,3

586,3

-

0,30

0,26

0,23

0,23

0,20

0,18

0,16

0,13

0,14

-

0,005

0,003

0,003

0,004

0,002

0,002

0,001

0,002

0,002

-

0,03

0,02

0,03

0,04

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
Для визначення декаплінг-фактора використовували значення ВРП.
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та зниження негативного впливу на довкілля через активізацію державних
програм транскордонного співробітництва. З цих позицій досягнення ефекту
декаплінгу

має

стати

одним

із

головних

пріоритетів

розвитку

транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг».
Особливої уваги заслуговує питання моніторингу прикордонної річки
Західний Буг. На ній розташовано 4 контрольних пункти: у с. Литовиж
Іваничівського району поблизу кордону з Львівською областю, у м. Устилуг
Володимир-Волинського району, в Ягодині Любомльського району та
поблизу с. Грабове Шацького району. Спостереження ведуть також за
притоками Західного Бугу - р. Луга (Володимир-Волинський, Іваничівський
райони), р. Студянка (Іваничівський район), р. Гапа (Любомльський район),
р. Копайовка (с. Піща Шацького району поблизу кордону з Білоруссю) [92]
(табл. 4.12).
Таблиця 4.12. Мережа спостережень екологічного моніторингу

Суб’єкти
моніторингу
НПС

Кількість точок спостереження
атмосф
ерне
повітр
я

стаціонар
ні
джерела
викидів в
атмосфер
не
повітря

ове
рх
нев
і
вод
и

1

2

3

Волинськ
ий ЦГМ

4

Волинськ
е обласне
управлін
ня
водних
ресурсів
ЗахідноБузьке
басейнов
е
управлін
ня
водних
ресурсів

п

підземн
і води

джерела скидів
зворотних вод у
глибокі
підземні
водоносні
горизонти

ґрунти

5

6

7

8

12

-

-

-

5

-

6

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

джерела
скидів
зворотних вод
у поверхневі
води

4

-

-

-
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Продовження таблиці 4.12.

Головне
управлін
ня
Держпро
дспоживс
лужби у
Волинськ
ій
області

17

-

61

-

1639

-

961

ДУ
«Інститут
охорони
грунтів
України»

-

-

25

-

-

-

36

Джерело: [92].

У

рамках

цієї

програми

транскордонного

співробітництва

«ПольщаБілорусьУкраїна» на 20142020 рр. Волинська область реалізує 8
проектів на загальну суму понад 1 млн євро. І серед цих восьми проектів лише
один проект екологічного спрямування – «Транскордонні водні інспектори: на
шляху до спільного моніторингу і використання водних ресурсів басейну річки
Прип’ять»; і угоди, підписані ще на початку заснування єврорегіону «Буг», які
практично не використовують (табл. 4.13); соціального спрямування  «Від
пізнання культури сусіднього народу – до зміцнення партнерства і
взаєморозуміння», «Безпечне дитинство». «Соціальна реабілітація людей з
обмеженими можливостями у транскордонному регіоні завдяки створенню
умов та підготовці спеціалістів у галузі каністерапії», «Народна творчість
без кордонів». «Транскордонне Полісся  від стратегії до добробуту»;
економічного спрямування  «Ключ до успіху. Покращення економічної
ситуації в сільській місцевості Волинської області України і Брестської
області

Республіки

Білорусь

шляхом

розвитку

сільськогосподарської

кооперації», «Інформаційна платформа для розвитку малого та середнього
бізнесу в транскордонному регіоні». Мета угод  посилення контролю за
джерелами транскордонного забруднення і вжиття необхідних заходів для його
постійного скорочення, підвищення ефективності охорони вод, атмосфери та
ґрунтів, сприяння обміну екологічною інформацією і застосуванню технологій,
які створюють мінімальне навантаження на навколишнє середовище.
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Таблиця 4.13. Угоди екологічного спрямування
Назва угоди
1

Угода між Урядом України
та Урядом Республіки Польща
про співробітництво в галузі
охорони навколишнього
середовища

Угода про взаємодію між
Держуправлінням екології та
природних ресурсів у Волинській
області та Брестським обласним
комітетом природних ресурсів та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Республіки Білорусь.
Меморандум про співпрацю
між
Волинською
обласною
державною
адміністрацією
(Україна)
та
адміністрацією
Люблінського
воєводства
(Республіка Польща) в галузі
охорони середовища і обмеження
транскордонних забруднень
Тристоронній
проект
ЮНЕСКО
«Транскордонний
біосферний
резерват
Західне
Полісся»
(БілорусьПольщаУкраїна)

Дата
підписання
2

Термін дії
угоди
3

Коментар

1994

-

2014

Постійно

Потребує детального
перегляду

2006

Постійно

Потребує детального
перегляду

2011

Постійно

Потребує детального
перегляду

4
Основне завдання:
посилення контролю за
джерелами транскордонного
забруднення і вжиття
необхідних заходів для його
постійного скорочення,
підвищення ефективності
охорони вод, атмосфери і
ґрунтів, сприяння обміну
екологічною інформацією та
застосуванню технологій,
які створюють мінімальне
навантаження на
навколишнє середовище

Джерело: [92].

Посилення транскордонної співпраці, що є пріоритетним етапом державної
політики

УкраїниПольщіБілорусі,

а

також

здатні

забезпечувати

збалансований еколого-економічний розвиток. Для прикордонних територій
вагома проблема запобігання транскордонним забрудненням, які спричиняють
транскордонні

стоки

води,

транскордонним

перевезенням

небезпечних

відходів, перенесення забруднювальних речовин на територію сусідніх держав,
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які

є

важливістю

реалізації

екологічного

напряму

транскордонного

співробітництва. Одним із напрямів охорони навколишнього природного
середовища на прикордонних територіях УкраїниПольщіБілорусі є сфера
прикордонного та транскордонного співробітництва країн по обидва боки
кордону, оскільки раціональне використання навколишнього природного
середовища веде до покращення рівня соціального стану населення,
інвестиційної

привабливості

регіону.

Адже

дослідження

проблем

тристоронньої співпраці між ПольщеюБілоруссюУкраїною на сучасному
етапі є важливою складовою, що потребує певної уваги кожної зі
співпрацюючих сторін по обидва боки кордону.
Управління природними ресурсами Республіки Білорусь ґрунтується на
Законах «Про охорону навколишнього середовища», «Про природні території,
що перебувають під особливою охороною», які регулюють відносини в галузі
охорони навколишнього середовища та природокористування. Закон «Про
охорону навколишнього середовища» встановлює правові основи охорони
навколишнього середовища, природокористування, збереження та відновлення
біологічного різноманіття, природних ресурсів та об'єктів і спрямований на
забезпечення конституційних прав громадян на сприятливе для життя і здоров'я
довкілля [159]. Поруч з цими законами, важливу роль у регулюванні
взаємовідносин у сфері природокористування відіграють закони «Про
поводження з відходами», «Про рослинний світ», «Про охорону озонового
шару» тощо. Управління лісовими ресурсами регулює Лісовий кодекс
Республіки Білорусь, відповідно до якого лісове законодавство країни
спрямоване на забезпечення раціонального та невиснажливого використання
лісів, їх охорону, захист та відтворення, збереження біологічного різноманіття
лісових екосистем, підвищення їх ресурсного потенціалу, задоволення потреб
суспільства

в

лісових

ресурсах

на

основі

науково

обґрунтованого,

багатоцільового лісокористування (ст. 3) [159]. У цьому контексті доречно
відмітити, що для збалансованого природокористування потрібно розробити
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спільну

нормативну-правову

базу,

оновити

спільні

угоди

«БілорусьПольщаУкраїна» у сфері використання природних ресурсів
єврорегіону «Буг».

На нашу думку, співпраця тристороннього співробітництва перебуває
на другому місці, оскільки три країни розвиваються самостійно і кожна
окремо  Республіка Польща, Республіка Білорусь та Україна. Щоб досягти
розвитку прикордонних територій потрібна співпраця транскордонного
співробітництва

у

сфері

природокористування

щодо

запобігання

екологічним загрозам, а це не може вирішувати одна країна. Інструментом,
що сприятиме транскордонній співпраці, має бути ряд визначених цілей,
зокрема управління природними ресурсами, сприяння регіональному та
транскордонному співробітництву у сфері природокористування, розвиток
співпраці прикордонного та транскордонного співробітництва. З наведеного
вище можна зробити висновок, що для збалансованого природокористування
в даному прикордонному регіоні неодмінно слід застосувати організаційноекономічний механізм, сукупність методів, функцій заходів. Вплив на
збалансоване

природокористування

має

неодмінно

здійснюватися

за

допомогою економічних важелів та інструментів разом з нормативноправовою базою, а також інформаційним забезпеченням.

4.3.

Організаційна

збалансованого

структура

інституціонального

природокористування

Карпатського

забезпечення
регіону

та

єврорегіону «Буг»

За останні декілька років Україна стала активним учасником
європейських інтеграційних процесів, що стимулює існування спільних
кордонів країн-сусідів. У сучасних еколого-економічних умовах найбільш
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ефективним

способом

розв’язання

спільних

проблем

розвитку

та

поглиблення взаємовигідних контактів є транскордонне співробітництво.
Формування

інституціональної

основи

впровадження

збалансованого

природокористування через нормативно-правове й організаційно-економічне
забезпечення

реалізації

заходів

із

досягнення

збалансованого

природокористування, що мають на меті відновлення і збереження
природного потенціалу прикордонних регіонів та відкривають шлях до
залучення

нетрадиційних

інституціональні

зміни

джерел

є

ознакою

інвестиційних
і

водночас

надходжень.
напрямом

Адже

ринкових

перетворень, запровадженням реформ системи організаційно-економічних
зв’язків на прикордонних територіях України.
У сучасних умовах очевидними стали протиріччя, пов’язані з
вичерпністю

природних

ресурсів

природного

середовища.

Глобальні

пов’язані

із

здійсненням

та

забрудненням

екологічні

антропогенних

навколишнього

проблеми

процесів

без

сьогодення
урахування

можливостей природи компенсувати негативний вплив від процесів, а також
через орієнтацію на превалювання соціо-економічних пріоритетів розвитку
людства [12, 41]. Адже дослідження питання щодо збалансованого
природокористування являє собою процес, який охоплює теорію і практику
економічного та екологічного розвитку прикордонних територій по обидва
боки кордону із урахуванням умов раціонального використання природних
ресурсів.
Як

наголошує

З.

Герасимчук,

перехід

збалансованого

природокористування є одним із нагальних питань сучасності для
трансформації техногенного типу розвитку економіки на збалансований
розвиток, де потрібно сформувати нові або удосконалити інституціональні
засади [60]. Питання інституціонального забезпечення постає особливо
гостро через виникнення нових викликів, формальних та неформальних
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неузгодженостей, створення нового типу взаємовідносин в умовах участі в
інтеграційних процесах міжнародного, національного та регіонального рівня.
Під інституціональним забезпеченням сталого розвитку регіону слід вважати
такий систематичний вплив державних органів влади, який спрямовано на
забезпечення високих соціальних, економічних та екологічних стандартів
існування населення. Він полягає у використанні нормативно-правової та
інформаційної бази, а також використовує програмно-технічні комплекси з
управління даними [61, с. 66-73].
Формування

інституціонального

забезпечення

є

необхідною

передумовою збалансованого природокористування на різних економічних,
соціальних

рівнях

прикордонних

територій,

де

ситуація

схожа

за

проблематикою, зокрема:
– формування

інституціональної

природокористування,

а

також

бази

збалансованого

перехід

на

розвитку

збалансоване

природокористування,
– зниження

рівня

соціально-економічного

безробіття,

розвиток

транскордонного співробітництва, збереження охорони навколишнього
природного середовища, біологічного і ландшафтного біорізноманіття, адже
така ситуація прослідковується схожістю, як у Карпатському регіоні та
єврорегіон і «Буг».
Якщо взяти зі сторони України, то нині екологічна політика у сфері
охорони навколишнього природного середовища висвітлена у Законі
України «Про Основні засади державної екологічної політики України на
період до 2030 року» від 28 лютого 2019 р. № 2697-VІІI. Метою даного
Закону передбачено здійснення національної екологічної політики, якою є
стабілізація і покращення стану навколишнього природного середовища
шляхом інтеграційної політики для гарантування збереження природного
середовища, а також впровадження екологічно збалансованої системи
природокористування та збереження природних екосистем [190]. Світовий
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досвід розвинутих країн свідчить, що інтеграція екологічної політики в усі
галузі економіки, а зокрема на вдосконалення системи екологічного
управління, демонструє, що збалансований розвиток держави неможливий
без екологічного складника [18].
Ратифікація Україною Конвенції про транскордонне забруднення
повітря на великі відстані ставить перед державою додаткові вимоги щодо
дотримання природоохоронного законодавства із захисту атмосферного
повітря, впровадження природоохоронних заходів та моніторингових
практик в узгодженні з прийнятими в країнах ЄС. Негативні явища
виникають унаслідок великої диспропорції в рівнях охорони довкілля в
українській, білоруській і польській частинах транскордонних об’єднань: у
результаті виникає транскордонне перенесення забруднення повітря на
прикордонні території Білорусі, Польщі; забруднення поверхневих вод в
усьому прикордонні; удвічі вища емісія забруднень повітря у прикордонних
областях України; велика різниця у величині витрат на охорону довкілля між
прикордонними воєводствами Польщі й областями України, оскільки це
вимагає відповідних наукових досліджень

у контексті транскордонних

регіонів.
На виконання вимог Конвенції про транскордонне забруднення повітря
на великі відстані висувають додаткові вимоги до системи моніторингу і
прогнозування забруднення довкілля для України, без чого не в змозі
реалізувати їх в Конвенції, деякою мірою через важкий економічний стан
ускладнюється
навколишнє

застосування

природне

заходів

середовище.

стосовно

зниження

Виконання

вимог

викидів

у

Конвенції

з

транскордонного перенесення забруднювальних речовин, які б прийняла на
себе Україна, потребує досконалого проведення системних досліджень
об’єктивних передумов ефективного управління якістю атмосферного
повітря на міждержавному рівні, зокрема:
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моніторинг даних щодо спільної програми спостережень та аналіз

поширення забруднювальних речовин на великі відстані;


стан довкілля чи його об’єктів (ґрунту, вод, надр, атмосферного

повітря) та рівні їх забруднення;


екологічні прогнози, програми та проекти, заходи державної

екологічної політики, нормативно-правові акти про охорону довкілля
сусідніх держав;


витрати, пов’язані із здійсненням природоохоронних заходів за

рахунок фондів охорони довкілля.
Їх розв’язання стає можливим за реалізації спільних екологічних
проектів і програм, залученні фінансових ресурсів обох країн та
європейських структур [118]. Розвиток транскордонного співробітництва
УкраїниПольщіБілорусі

в

екологічній

галузі

потребує

активізації.

Потрібно комплексно вивчати питання, пов’язані з організацією та
координацією по обидва боки кордону співпраці у сфері екології.
Погіршення якості навколишнього природного середовища та
вичерпність значної кількості природних ресурсів зумовили необхідність
пошуку нової парадигми розвитку суспільства, відмінної від використання та
ставлення

до

природи.

Такою

парадигмою

стали

ідеї

екологічно

збалансованого економічного розвитку, які було висвітлено на конференції
ООН з питань навколишнього природного середовища та розвитку в Ріо-деЖанейро в 1992 р. [232].
Візьмемо

як

приклад

зарубіжний

досвід

раціоналізації

природокористування, який може бути дуже цінний для України і зокрема
для Карпатського регіону, де сьогодні доводиться визначати реальні напрями
виведення її з еколого-економічної безвиході. Він цінний саме тому, що
Україна не має ні вдосталь часу на власний пошук ефективних регуляторів
збалансованого природокористування (надто критичною є екологічна
ситуація), ні ресурсів для забезпечення програми боротьби із забрудненням
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навколишнього природного середовища, а також і в сільськогосподарських
господарствах, ні міцної законодавчо-виконавчої влади, здатної розробляти і
безкомпромісно здійснювати національну еколого-економічну політику.
Вирішення завдань з протидії сучасним викликам транскордонних
економічних та екологічних загроз національній безпеці України, серед
іншого, необхідно активізувати діяльність її прикордонних об’єднань.
Доцільно, незважаючи на існуючі міждержавні проблеми геополітичного,
правового чи іншого характеру, активно реалізовувати транскордонне
еколого-економічне співробітництво, що дасть можливість розв’язати
проблеми чи послабити напругу у взаємовідносинах між державамисусідами. І саме на цих напрямах, зокрема з: розв’язання проблем
забруднення довкілля; утилізації відходів та створення мережі підприємств з
утилізації сміття; підвищення якості питної води та якості води у річках і
озерах; оптимального використання земельних ресурсів; запобігання та
подолання негативних наслідків природних та техногенних катастроф. Уже
сьогодні можлива організація дієвого транскордонного співробітництва з
обов’язковим застосуванням методологій екологічної економіки. Реалізація
спільних ініціатив з визначених питань може зумовити, в подальшому, й
активізацію інших сфер транскордонного співробітництва, сприяти розвитку
дружніх і взаємовигідних партнерських відносин між сусідніми державами,
забезпечити прозорість державних кордонів, залучення до міжнародного
співробітництва на різних рівнях для розв’язання існуючих екологоекономічних та інших міжнародних проблем.
Двосторонніми

угодами

передбачено

такі

основні

напрями

співробітництва в екологічній сфері [212]:
 вжиття узгоджених заходів, спрямованих на зменшення негативного
впливу глобальних змін клімату на економіку й суспільство;
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 взаємне

оперативне

інформування

про

загрозу

значного

транскордонного забруднення території однієї зі сторін та прогнози
його розповсюдження;
 організація екологічної освіти та виховання населення;
 інформаційний обмін у сфері охорони навколишнього природного
середовища;
 гармонізація

екологічного

законодавства,

нормативно-правового

регулювання охорони навколишнього природного середовища та
природокористування;
 удосконалення еколого-економічного механізму управління якістю
довкілля та природокористуванням.
Екологічна особливість збалансованого природокористування являє
собою

комплекс

адаптивних

процесів,

що

дає

змогу

асимілювати

забруднення довкілля та підтримувати природний стан екосистем.
Це потребує розробки такої транскордонної стратегії, яка забезпечує
виконання таких умов:


масштаби

споживання

природно-ресурсного

потенціалу

не

повинні перевищувати природних умов регенерації екосистем;


обсяги промислових та побутових відходів, при яких не

перевищується асиміляційних можливостей біосфери;


вибір оптимізаційної стратегії, де необхідно враховувати інтереси

як нинішніх, так і майбутніх поколінь.
Економічна

особливість

транскордонного

співробітництва

збалансованого природокористування має забезпечити:
 раціональне та ефективне використання природних ресурсів;
 формування правдивої та гнучкої фіскальної системи;
 формування

та

використання

інструментів

механізму

для

збалансування інтересів серед суб’єктів виробничо-господарської
діяльності;

287

 запровадження

необхідної

інвестиційної

підтримки

в

гірських

регіонах;
 фінансування заходів соціально-економічного розвитку Карпатського
регіону.
Економічна особливість має сприяти: зменшенню бюджетних видатків
на розвиток інфраструктури; залучення коштів на охорону навколишнього
природного середовища. Усі пункти дадуть можливість у майбутньому
спрогнозувати: активність місцевих органів влади у залучення як найбільш
самостійних ресурсів, а також визначити контроль щодо використання
економічних та екологічних тарифів, цін на послуги щодо захисту
навколишнього природного середовища на прикордонних територіях
Карпатського регіону; визначення оцінки використання природних ресурсів
з метою забезпечення соціально-економічного стану.
Для досягнення паритету економічних і екологічних особливостей
структурна перебудова виробництва може слугувати тільки фундаментом
реалізації екологічно збалансованого природокористування. Пріоритетні
особливості по здійсненню збалансованого природокористування пов’язані
зі створенням цілісного економічного механізму та адекватної інституційної
підтримки. Варто зазначити, ще один аспект раціонального використання
економічної особливості у прикордонних регіонах, де потрібен взаємозв’язок
з інформаційною стратегією еколого-економічного розвитку Карпатського
регіону, а саме - одержання інформації щодо планових завдань екологоекономічного розвитку, тобто інформаційно-статистичні дані; інформування
щодо визначення відхилень від запланованих показників роботи; активність
здійснення функцій органів влади щодо еколого-економічного розвитку
Карпатського регіону. Інформативність повинна забезпечити: проведення
аналізу екологічного стану, рівень економічного та соціального розвитку,
демографічну

ситуацію,

а

також

екологічне

виховання

населення;

визначення аспектів, які є перешкодою виконанню нормативно-правових
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актів, угод, стратегій еколого-економічного розвитку Карпатського регіону. І
в подальшому дає можливість: запровадження механізму моніторингу щодо
стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів згідно із
встановленими нормами і правилами, що показують критичний стан
еколого-економічного розвитку прикордонних територій; впровадження та
удосконалення системи громадських джерел інформації (веб-сторінки
державних органів влади). Щодо кожного із запропонованих особливостей,
то вони у майбутньому будуть сприяти поліпшенню еколого-економічного
розвитку Карпатського регіону, а відтак покращенню рівня якості
соціального населення.
Важливим етапом для екологічної безпеки між транскордонними
регіонами України є організаційна сторона та залучення значних екологічних
інвестицій. Найважливішими перешкодами для розвитку транскордонного
співробітництва (ТКС) є неузгодженість законодавства та часта зміна
керівництва місцевих органів влади у транскордонних регіонах за участю
прикордонних територій країн-членів ЄС. Налагодження ефективної системи
інформаційного забезпечення всіх суб’єктів та учасників транскордонного
співробітництва сприятиме нівелюванню наявних перешкод і відкриватиме
нові можливості для активізації співпраці у межах транскордонних регіонів
(зокрема через моніторинг ситуації на транскордонних ринках, запобігання
загрозам економічної безпеки прикордонного регіону тощо). В Україні ж
система обміну інформацією між українськими й іноземними партнерами
налагоджена слабо, що перешкоджає їхній ефективній взаємодії. Основні
чинники, які стримують розвиток транскордонного співробітництва в
Україні такі:


недооцінювання з боку центральної влади транскордонного

співробітництва як інструменту територіального/регіонального розвитку й
поліпшення якості життя людей, які мешкають у прикордонних регіонах
України;
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мізерний рівень фінансової підтримки спільних транскордонних



проектів як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади (за винятком
облаштування прикордонної інфраструктури);
слабкість інституційної бази регіонального розвитку, яка у



прикордонних

регіонах

має

відігравати

роль

одного

з

рушіїв

транскордонного співробітництва у контексті природокористування;


основним

законодавчим

актом,

що

регулює

управління

природними ресурсами України є Закон України (від 21 червня 1991 р. № №
1268-XII) «Про охорону навколишнього природного середовища», згідно з
яким завданням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища (НПС) є: регулювання відносин у галузі охорони, використання
й відтворення природних ресурсів; екологічної безпеки; запобігання й
ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на
навколишнє природне середовище (НПС); збереження природних ресурсів,
генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних
комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з
історико-культурною спадщиною (ст. 1) [191]. Іншими законодавчими
актами є Закони України «Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки», «Про
природно-заповідний фонд України», «Про рослинний світ» тощо.
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 27 грудня 2002
р. № 744-р затвердив План дій щодо реалізації пріоритетних положень та
принципів «Програми інтеграції України до Європейського Союзу». Рамкову
конвенцію про охорону і сталий розвиток Карпат було ратифіковано
Законом України від 07.04.2004 р. № 1672 з метою поліпшення якості життя,
зміцнення місцевих громад, збереження природних цінностей. Реалізація
принципів,

які

визначено

Карпатською

Конвенцією,

сприятимуть

гармонічному поєднанню інтересів діяльності людини та збереженню
навколишнього природного середовища, а також формуванню виважених
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управлінських

підходів

та

законодавчо

нормативного

регулювання,

окресленню вагової ролі щодо залучення місцевих та регіональних органів
влади. Згідно із Законом України від 06.10.1998 р. № 163-XIV. «Про місцеве
самоврядування в Україні» [189], до обов’язків виконавчих органів
сільських

і

міських

економічного,

рад

екологічного

належать:
та

забезпечення

соціального

збалансованого

розвитку

прикордонних

територій, ефективне використання природних та фінансово-інвестиційних
ресурсів. Зазначені повноваження повинні сприяти удосконаленню сфери
охорони довкілля, відновленню заповідних територій, а також відстоюванню
інтересів громади гірської місцевості. Адже на території прикордонного
регіону економічними, екологічними процесами регулюють центральні та
місцеві органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування
за допомогою (інституціонального, організаційного, еколого-економічного,
інформаційного напрямів інфраструктури) фінансового забезпечення щодо
збалансованого природокористування.
До інституціонального забезпечення на регіональному рівні належить:


створення

наглядової

групи

за

виконанням

законодавчо-

нормативних актів місцевих органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування;


вжиття заходів для удосконалення структур управління на

міському та районних рівнях;


розроблення лімітів використання природних ресурсів та скидів

забруднених речовин у довкілля на прикордонних територіях;


спільне

укладання

природоохоронних

угод

та

проектів

транскордонного співробітництва.
До організаційного забезпечення на регіональному рівні:


збереження існуючих і створення робочих місць у Карпатському

регіоні та єврорегіоні «Буг»;


підвищення інвестиційної привабливості прикордонних регіонів;
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цільове використання природних ресурсів на прикордонних



територіях Карпатського регіону і єврорегіону «Буг».
До еколого-економічного забезпечення на регіональному рівні:
раціональне



використання

природних

ресурсів

місцевого

значення;
впровадження



еколого-економічного

механізму

природокористування;
розробка



програм,

угод

транскордонного

співробітництва,

впровадження природоохоронних заходів;
інвестиційна еколого-економічна привабливість прикордонних


регіонів.

До інформаційного забезпечення на регіональному рівні:
 інформаційна

підтримка

для

суб’єктів

та

учасників

транскордонного співробітництва;
 інформація про стан та перспективи реалізації транскордонних
проектів, прийняття ефективних управлінських рішень;
 інформованість про переваги та недоліки участі у різноманітних
проектах транскордонного характеру, забезпеченні зворотного зв’язку.
Існує ряд напрямів, що обмежують повноцінне використання
можливостей транскордонного співробітництва для вирішення проблемних
питань прикордонних регіонів України. Серед них можна виокремити такі:
відсутність

концепції

збалансованого

розвитку

транскордонних

та

прикордонних регіонів України; недооцінка на регіональному рівні
місцевими

органами

виконавчої

влади

країни

транскордонного

співробітництва. Оскільки Україна порівняно з країнами Східної і
Центральної Європи має обмежений доступ до програм та ініціатив ЄС, – це
одне з проблемних питань, що потребує спільного вирішення на рівні уряду
України

та

європейських

інститутів.

Розвиток

транскордонного

співробітництва наразі є динамічним процесом, який повинен бути одним із
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пріоритетних напрямів сучасного стану міжнародних відносин. На наш
погляд, запропоновані напрями щодо інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування прикордонного та транскордонного
співробітництва, спираючись на досвід співробітництва між місцевими і
регіональними

владами,

підпорядковані

організаційних,

економічних

та

створенню

соціальних

умов

сприятливих

для

отримання

збалансованого природокористування. Але, як свідчить міжрегіональний
досвід,

розв’язання

проблем

забезпечення

збалансованого

природокористування є неможливим через залучення лише однієї групи
функцій інституцій, а для успішного розв’язання потрібен комплексний
підхід. Серед основних функцій міжнародних екологічних інституцій можна
назвати:


умови спрощення міжнародних договорів та угод;



розробку нових принципів, норм, законів;



отримання звітів про виконання державами договорів;



координацію екологічного моніторингу (включаючи інформацію

та збір даних);


активізацію та запровадження контролюючих органів влади;



сприяння науковим дослідженням;



надання технічної та фінансової підтримки;



активізацію участі громадянського суспільства.

Зазначені функції свідчать про високу відповідальність, зокрема
фінансову (штрафи, стягнення, квоти), посилення ролі авторитету держав
(адже недотримання певних вимог, домовленостей призводить не лише до
іміджевих втрат, а і негативним чином впливає на співпрацю з іншими
країнами-учасниками). А відтак завдання, які постають перед міжнародною
інституціоналізацією, мають глобальний характер:
– транскордонне співробітництво у розв’язанні спільних екологічних
проблем;
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– спільна розробка законів та норм (інституціональна структуризація);
– регулювання, координування та контроль суб’єктами організацій за
виконанням домовленостей;
– регулярне надання достовірної звітної інформації.
Суть функціонування інституціонального забезпечення у напрямі
природокористування полягає у розробці законів, норм і правил у
формуванні парадигми збалансованого природокористування. Передусім
потрібна інвентаризація чинного законодавства, яке б забезпечувало:
виявлення правових норм, що підлягають скасуванню чи перегляду;
усунення розбіжностей і суперечностей між окремими нормативноправовими актами. Варто зауважити, що в жодному із зазначених
нормативно-правових актів немає чіткого роз’яснення та опису механізму
здійснення ТС та оцінки його еколого-економічної ефективності, що є
важливим при здійсненні форми зовнішньоекономічної співпраці. В угодах
та проектах чітко мають бути окреслені такі положення: назва, сутність і
мета здійснення певної форми ТС, термін її реалізації, відповідність
пріоритетним напрямам транскордонного розвитку регіонів-учасників та
країн-учасниць із зазначенням відповідних угод та нормативно-правових
актів, прийнятими урядами і місцевими органами управління сторін,
учасники

(їх

кількість

і

територіальна

належність),

обґрунтування

необхідності реалізації форми ТС, її фінансове забезпечення, організаційна
структура, керівництво, його повноваження та обов’язки, вирішення спірних
питань, план впровадження проекту, правове забезпечення, очікуваний ефект
(соціальний, економічний, екологічний, гуманітарний та ін.) та соціоеколого-економічні показники ефективності (за якими можна дійти висновку
щодо ступеня досягнення очікуваного збалансованого результату). На рис.
4.7 наведено концептуальні ідеї щодо інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування, елементи та напрями їх взаємодії.
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Але якщо детально розглянути кожну складову структури цього
механізму, то починати треба з інформаційної складової.

Концептуальна ідея інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування у сфері транскордонного
співробітництва
Зовнішнє середовище
Організаційно-економічний механізм збалансованого
природокористування у контексті транскордонного
співробітництва
Методи

Функції

Заходи

Інструменти та важелі збалансованого
природокористування

Внутрішнє середовище
Стратегічні напрями реалізації концептуальних ідей
інституціонального забезпечення
- забезпечення
інвестиційної
активності
від
багаторівневої євроінтеграції;
регулювання
охорони
- нормативно-правове
навколишнього природного середовища;
- організація екологічної освіти та виховання населення

Рис. 4.7. Концептуальна схема інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування у контексті транскордонного
співробітництва
Джерело: розроблено автором.
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До інформаційної складової можна віднести інформацію щодо
моніторингу довкілля та навколишнього природного середовища по обидва
боки кордону, оцінити доцільність інвестиційної діяльності, інформацію про
стан використання природних ресурсів, інформацію щодо виконання
завдань, принципів, які прописані у програмних угодах транскордонного та
прикордонного співробітництва і т.д.
Оскільки інформація змінює характер і стан даного регіону, яка
надходить від різних сфер діяльності, де можна здіагностувати економічний,
екологічний та соціальний стан регіону. Існує певна особливість щодо
удосконалення

нормативно-правового

забезпечення.

У

даному випадку

нормативно-правові акти відіграють важливу роль, де і здійснює контроль за
дією економічних інструментів та важелів. Оскільки інституціональне
забезпечення збалансованого природокористування є запорукою екологоекономічного механізму на прикордонні та транскордонні регіони незалежно
від організаційно-правових форм суб’єктів господарювання.
Слід забезпечувати функції екологічного управління щодо встановлення
екологічних нормативів і контролю за їх використанням, де можна простежити
стан навколишнього природного середовища за і проти. На сьогоднішній день
вагомою причиною є те, що на прикордонні регіони не використовуються
неформальні

інституціональні

норми

і

правила

щодо

збалансованого

природокористування даного регіону. До нормативно-правового регулювання
навколишнього природного середовища входить застосування економічних
методів та важелів, оскільки економічні важелі передбачають: залучення
інвестицій у прикордонні регіони України, фінансове забезпечення програм
транскордонного співробітництва, екологічний податок, спеціальний режим
оподаткування.

За

допомогою

використання

важелів

забезпечується

збалансоване природокористування, а також використання стратегічних
напрямів реалізації інституціонального забезпечення, оскільки ці напрями
набувають нині актуальності в даному регіоні.


формування розвиненого ринку екологічних послуг;
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законодавчо-нормативне

стимулювання

щодо

розв’язання

міжнародними

екологічними

екологічних проблем;


розширення

співробітництва

з

організаціями, європейськими країнами;


розгортання

робіт

щодо

створення

системи

екологічного

моніторингу;


розробка транскордонних екологічних програм, в яких сторони

мають спільну зацікавленість;


створення спільних природно-заповідних територій.

Адже в Україні серед основних чинників, що стримують розвиток
транскордонного співробітництва, можна назвати такі:
• недооцінка з боку центральної влади транскордонного співробітництва
як інструменту територіального/регіонального розвитку і покращення якості
життя людей, які мешкають у прикордонних регіонах України;
• мізерний рівень фінансової підтримки спільних транскордонних
проектів на охорону навколишнього природного середовища як з боку уряду,
так і з боку місцевих органів влади (за винятком облаштування прикордонної
інфраструктури);
•

слабкість

інституційної

бази

регіонального

розвитку,

яка

у

прикордонних регіонах має відігравати роль одного з рушіїв транскордонного
співробітництва у сфері природокористування;
• відсутність у місцевих органів влади усвідомлення того, що завдання
розвитку транскордонного співробітництва потребують від них функцій
координації, а не жорсткого адміністрування. Як наслідок до впровадження
проектів транскордонного співробітництва залучають надто мало підприємців
та неурядових організацій. Процес формування дієвого інституційного
механізму повинен враховувати важливі складові забезпечення розвитку
території, які зумовлюються економічними, соціальними, екологічними та
іншими

елементами.

Оцінюючи

інституційний

механізм,

важливо

це

враховувати. Як вважають окремі науковці [75, с. 11], будь-яка запропонована
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чи удосконалена інституція може забезпечити зростання стану показників
(економічних, соціальних та екологічних) у межах своєї діяльності.
СТРУКТУРНА СХЕМА ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
Польща–Білорусь–Україна
Основні регіони України
(області)
Волинська

Закарпатська

Київська

Житомирська

Чернігівська

Львівська

Допоміжні регіони України
(області)

Рівненська

Тернопільська

ІваноФранківська

Категорії органів місцевої влади
Департамент міжнародної технічної допомоги
та міжнародного співробітництва
Департамент екології та природних ресурсів
Департамент економічної політики
Обласна державна адміністрація (ОДА)
Департамент збалансованого розвитку
Районні ради, міські, сільські ради
Ради об’єднаних територіальних громад

Рис. 4.8. Інституціонально-структурна схема транскордонного
співробітництва
Джерело: розроблено автором.
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Але водночас і важко досягнути узгодженого, дієвого та водночас
оперативно-адміністративного управління, що може реалізуватись різними
організаційними системами в межах одного цілісного природного комплексу.
Інституціональна зміна норм і правил потребує значних витрат. Для цього, поперше, на найвищому управлінському рівні має бути усвідомлена необхідність
збалансованого розвитку на прикордонних територія; по-друге, визначення
збалансованого розвитку одним з головних державних пріоритетів. І тоді на
інституціональні зміни буде виділено необхідні ресурси.
Якщо йдеться про визначальну роль держави у створенні політикоекономічних умов та інституцій, які не призводитимуть до руйнування
довкілля, слід пам’ятати, що інституційна фаза реформ, пов’язана зі створенням
нових інституцій, триває, за оцінками фахівців, 5–6 років. Інша ж фаза
(культурно-ментальна) може тривати впродовж життя не одного покоління
[202].
Для реалізації

збалансованого

природокористування

у контексті

транскордонного співробітництва слід створити державну установу, яка б мала
повноваження щодо європейської інтеграції трьох складових збалансованого
природокористування. Діяльність інтеграції повинна включати в себе створення
установи із збалансованого розвитку, яка має бути орієнтована на розроблення
Концепції

збалансованого

розвитку

на

прикордонних

територіях

та

відповідного плану дій Державної програми транскордонного співробітництва,
контроль за виконанням Україною міжнародних зобов’язань зі збалансованого
розвитку. З наведеного вище доречно було б створити таку установу, як
Департамент із збалансованого розвитку Карпатського регіону та єврорегіону
«Буг».
На рис. 4.8 наведено структуру транскордонного співробітництва, основні
та допоміжні області, прилеглі до прикордонних регіонів, а також органи
місцевої влади, з якими співпрацюють прикордонні регіони України.

До

органів місцевої влади пропонуємо залучати представників громадських
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організацій, а також органів влади. Наявність таких представників буде сприяти
всебічному

розгляду

задовольнятимуть

тих

чи

спільним

інших

інтересам.

проектів,

які

Таким

чином,

якомога

більше

запропонована

інституціональна структура сприятиме створенню і налагодженню між ними
взаємозалежного механізму функціонування задля збалансованого розвитку
регіонів.
Важливим моментом активізації еколого-економічного транскордонного
співробітництва є об'єднання науково-дослідних, еколого-економічних та
управлінських структур як суміжних прикордонних територій, так і інших
регіонів з метою використання наявного потенціалу. Відтак екологізація
транскордонного співробітництва матиме більший потенціал за умов взаємної
поінформованості, відповідного озброєння новими знаннями і сучасним
еколого-економічним
інституціонального

мисленням.

Для

забезпечення

ефективного

збалансованого

проведення

аналізу

природокористування

необхідно розробити та впровадити систему показників збалансованого
розвитку

за

ключовими

економічними,

екологічними

і

соціальними

показниками. Адже на основі даних доцільно стабільно розробляти окремо від
«Національної доповіді про збалансований розвиток» «Національну доповідь
про

збалансований

розвиток

транскордонного

співробітництва».

Для

подальшого дослідження потрібно розробити механізм оптимізації системи
державного управління збалансованим розвитком на основі розв’язання
існуючих інституційних проблем. А для вдосконалення інституціональної бази
збалансованого розвитку здійснити інституційну модернізацію системи на
регіональному рівні у сфері збалансованого природокористування, розробити
систему показників збалансованого розвитку, запровадити систему моніторингу
реалізації принципів збалансованого розвитку у контексті транскордонного
співробітництва.
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Найважливішими

перешкодами

для

розвитку

ТКС

є

питання

неузгодженості законодавства та перманентної ротації керівництва місцевих
органів влади у транскордонних і прикордонних регіонах. Налагодження
ефективної системи інформаційного забезпечення всіх суб’єктів та учасників
транскордонного співробітництва сприятиме нівелюванню наявних перешкод і
відкриватиме

нові

можливості

для

активізації

співпраці

у

межах

транскордонних регіонів (зокрема через моніторинг ситуації на транскордонних
ринках, попередження загроз екологічній безпеці прикордонного регіону тощо),
переведенню управління транскордонного співробітництва з ручного на
автоматичне регулювання. Тут варто наголосити, що з метою подальшого
підвищення рівня поінформованості громадськості з питань транскордонного
співробітництва України для створення стабільної проєвропейської більшості в
українському суспільстві Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня
2008 р. № 594 було затверджено «Державну цільову програму інформування
громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008–2011 роки»,
але на сьогоднішній день, на жаль, не розроблено таку програму інформування,
оскільки в Україні система обміну інформацією між українськими й
іноземними партнерами налагоджена слабо, що перешкоджає їх ефективній
взаємодії. Адже ця проблема простежується по всіх транскордонних і
прикордонних регіонах. Доцільно розробити таку Концепцію збалансованого
розвитку транскордонних і прикордонних регіонів на період 2019–2023 рр., де
виокремити стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації проектів,
угод транскордонного співробітництва, інтеграцію прикордонних регіонів до
європейського інформаційного та інтелектуального рівня, а також проведення
моніторингу стану виконання програм на перспективу. Все це дасть можливість
отримати збалансований розвиток і покращення іміджу прикордонних
територій України.
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Концепція збалансованого розвитку транскордонних
і прикордонних регіонів

ЗАВДАННЯ

МЕТА

Забезпечення еколого-економічної ефективності та
функціонування транскордонного співробітництва
прикордонних регіонів України
Створення належних умов для організаційних,
фінансових,
еколого-економічних
можливостей
суб’єктів і учасників транскордонного співробітництва
Підвищення ефективності використання зовнішніх та
внутрішніх факторів розвитку транскордонних і
прикордонних регіонів
Проведення постійного моніторингу екологоекономічної діяльності прикордонних регіонів задля
забезпечення збалансованості
МЕХАНІЗМИ

Інституціональний

Фінансовоінвестиційний

Еколого-економічний

ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
ПРИКОРДОННИХ І ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

Рис. 4.9. Модельна Концепція збалансованого розвитку транскордонних і
прикордонних регіонів
Джерело: розроблено автором
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Удосконалення

та

розробка

спільних

механізмів

і

інструментів

транскордонної взаємодії на основі стратегії збалансованого розвитку
допоможе налагодити ефективну співпрацю транскордонного та прикордонного
співробітництва. Метою Концепції збалансованого розвитку транскордонних та
прикордонних регіонів стане забезпечення еколого-економічної ефективності
та функціонування транскордонного співробітництва у прикордонних регіонах
України. Реалізація даної Концепції дасть змогу запровадити європейські
стандарти, удосконалити транскордонне і прикордонне співробітництво, а
також спрямувати зусилля органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування на виконання цих планів. Завдання Концепції сприятимуть
створенню
економічних

належних

умов

можливостей

співробітництва;

для

організаційних,

суб’єктів

підвищенню

і

ефективності

фінансових,

учасників

еколого-

транскордонного

використання

зовнішніх

та

внутрішніх факторів розвитку транскордонних і прикордонних регіонів;
проведенню

постійного

моніторингу

еколого-економічної

діяльності

прикордонних регіонів задля забезпечення збалансованості (рис. 4.9).
Етапи

впровадження

Концепції

передбачають

визначення

інституціонального забезпечення та реалізації завдань, адже перелік завдань,
які логічно пов’язані, сприятимуть розвитку транскордонного співробітництва.
Зокрема, етап 1 – інституціонально-регуляторне середовище - передбачає
виконання Угод про асоціацію між Україною та ЄС, програм і угод
транскордонного співробітництва, впровадження та розробку програм на
місцевому і регіональному рівні; етап 2 – удосконалення законодавства –
приведення чинного законодавства у відповідність до європейських стандартів;
етап 3 – сприяння розвитку моніторингу довкілля – постійний моніторинг за
станом навколишнього природного середовища, створення спільних груп з
питань транскордонного та прикордонного співробітництва; етап 4 –
фінансування – удосконалення нормативно-правової бази з питань аудиту
використання коштів на екологічні проекти, а також на реалізацію програм
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транскордонного співробітництва; етап 5 – подальша розробка програм та їх
впровадження – залучення прямих іноземних інвестицій на охорону
навколишнього природного середовища, подальший розвиток добросусідських
відносин, а також підвищення кваліфікації та навчання спеціалістів з екологоекономічної безпеки (рис. 4.10).

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ
І ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ
ЗАВДАННЯ
ЕТАП 1

Інституціонально-регуляторне
середовище

ЕТАП 2

Удосконалення законодавства

ЕТАП 3

Сприяння розвитку моніторингу
довкілля

ЕТАП 4

Фінансування

ЕТАП 5

Подальша розробка програм та їх
впровадження

Рис. 4.10. Етапи впровадження Концепції збалансованого розвитку
транскордонних і прикордонних регіонів
Джерело: розроблено автором.

Оптимальними

етапами

виконання

даної

Концепції,

враховуючи

нинішню ситуацію в Україні, є постановка довгострокових завдань і
пріоритетів за певними цілями, залучення місцевих та регіональних органів до
розробки проекту Концепції, здійснення постійного моніторингу та аналізу
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чинних

нормативно-правових

норм,

в

яких

працюють

суб’єкти

транскордонного співробітництва, а також наявного зарубіжного досвіду щодо
інституціонального забезпечення збалансованого природокористування.
Запровадження даної Концепції збалансованого розвитку транскордонних
та прикордонних регіонів сприятиме їхньому комплексному впливу на
управлінські рішення: по-перше, створення дієвих інститутів регулювання
транскордонного співробітництва на базі місцевих органів влади щодо
вирішення питання у сфері природокористування; по-друге, удосконалення
нормативно-правової

бази

транскордонного

співробітництва

у

сфері

навколишнього природного середовища; по-третє, активізація європейської
політики сусідства, що дасть можливість формувати відносини з іншими
Європейськими країнами. Таким чином, запровадження Концепції спрямовано
на подолання еколого-економічних проблем.
Цього можна досягти завдяки удосконаленню еколого-економічних
механізмів з місцевими

та регіональними органами влади, а також

раціональному використанню природних ресурсів на прикордонних територіях.
Концепція визначає основні вимоги до інституціонального, фінансовоінвестиційного

та

еколого-економічного

прикордонних регіонів.

механізмів

транскордонних

і
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Висновки до розділу 4
1. Визначено, що покращення економічних показників відбувається
завдяки розвитку малого та середнього бізнесу, надходженню інвестицій,
покращенню умов проживання, забезпеченню добробуту населення. Основним
чинником, який би сприяв зростанню показника ВРП у Карпатському регіоні, є
інвестиції. Як показує динаміка інвестицій у період за 20132017 рр. капітальні
інвестиції збільшилися на 14,4% загалом по регіону. Тенденція надходження
інвестицій свідчить про те, що упродовж останніх років державне регулювання
приділяє мало уваги залученню інвестицій у регіон, не сприяє розвитку
науково-технічного потенціалу, відповідно все це впливає на погіршення
показника валового регіонального продукту Карпатського регіону. Доведено,
що основним напрямом розвитку Карпатського регіону повинна стати
соціальна спрямованість із дотриманням економічної та екологічної рівноваги
навколишнього природного середовища.
2. Обґрунтовано, що взаємозв’язок екологічних проблем транскордонного
співробітництва з економічними та соціальними показниками свідчить про
необхідність рівноцінного врахування кожного фактора при розробці програм
транскордонного співробітництва. Зважаючи на те, що європейський вектор
зовнішньої

політики

України,

зокрема

співробітництво

та

вступ

до

Європейського Союзу (ЄС), є пріоритетним, сьогодні в Україні необхідно
розробити теоретико-методологічну основу й відповідні практичні заходи, які б
забезпечили позитивні зрушення євроінтеграційного вектора розвитку в
Україні. Саме тому особливо важливими й актуальними аспектами в цьому
напрямі є відповідна теоретико-методологічна розробка і належна практична
реалізація

транскордонного

еколого-економічного

співробітництва

Карпатського регіону, які б відповідали вимогам ЄС. Вивчення екологоекономічних чинників у прикордонних регіонах України та сусідніх держав ЄС
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набирає особливого значення, оскільки європейський вектор зовнішньої
політики України, зокрема співробітництво та вступ до ЄС, є пріоритетними.
3. Проведений аналіз Волинської області свідчить про оцінку та
подальший стан розвитку даного регіону, а також встановлено кореляційні
зв’язки між економічною, екологічною та соціальною складовою рівня
розвитку, де встановлено позитивну тенденцію розвитку, адже дає змогу
зробити

узагальнення

для

подальшого

дослідження

із

використанням

інституційних аспектів щодо розвитку збалансованого природокористування.
4. основі статистичних даних нами було розраховано ефект декаплінгу в
єврорегіоні «Буг», зокрема у таких регіонах, як: Волинська область (Україна),
Брестська область (Білорусь), Любінське воєводство (Польща) за період
20082016 рр., де проаналізовано динаміку екологічних та економічних
показників. Здійснені розрахунки свідчать про посилення негативних впливів
економічного розвитку єврорегіону «Буг» на її екологічну сферу, де протягом
досліджених 9 років нарощування темпів зростання економіки було зумовлено
переважно використанням екстенсивних факторів розвитку. В цьому контексті
досягнення ефекту декаплінгу має стати одним із головних пріоритетів
розвитку транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг».
5. Встановлено, що для реалізації збалансованого природокористування
у контексті транскордонного співробітництва слід створити державну установу,
яка б мала повноваження щодо європейської інтеграції трьох складових
збалансованого природокористування. Діяльність інтеграції повинна включати
в себе створення установи із збалансованого розвитку, яка має бути орієнтована
на

розроблення

Концепції

збалансованого

розвитку

на

прикордонних

територіях та відповідного плану дій Державної програми транскордонного
співробітництва, контроль за виконанням Україною міжнародних зобов’язань зі
збалансованого розвитку. З наведеного вище доречно було б створити таку
установу, як Департамент із збалансованого розвитку Карпатського регіону
та єврорегіону «Буг».
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6. Доцільно

розробити

Концепцію

збалансованого

розвитку

транскордонних і прикордонних регіонів на період 2019–2023 рр., де
виокремити стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації проектів,
угод транскордонного співробітництва, інтеграцію прикордонних регіонів до
європейського інформаційного та інтелектуального рівня, а також проведення
моніторингу стану виконання програм на перспективу. Все це дасть можливість
отримати збалансований розвиток і покращення іміджу прикордонних
територій України.
7. Запропоновано

розробку

спільних

механізмів

і

інструментів

транскордонної взаємодії на основі стратегії збалансованого розвитку, яка
допоможе налагодити ефективну співпрацю транскордонного та прикордонного
співробітництва. Метою Концепції збалансованого розвитку транскордонних та
прикордонних регіонів стане забезпечення еколого-економічної ефективності і
функціонування транскордонного співробітництва у прикордонних регіонах
України. Реалізація даної Концепції дасть змогу запровадити європейські
стандарти, удосконалити транскордонне і прикордонне співробітництво, а
також спрямувати зусилля органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування на виконання цих планів. Завдання Концепції сприятимуть
створенню

належних

економічних

умов

можливостей

співробітництва;

для

організаційних,

суб’єктів

підвищенню

і

ефективності

фінансових,

учасників

еколого-

транскордонного

використання

зовнішніх

та

внутрішніх факторів розвитку транскордонних і прикордонних регіонів;
проведенню

постійного

моніторингу

еколого-економічної

діяльності

прикордонних регіонів задля забезпечення збалансованості
8. Доведено, Концепція збалансованого розвитку транскордонних та
прикордонних

регіонів

сприятиме

їхньому

комплексному

впливу

на

управлінські рішення: по-перше, створення дієвих інститутів регулювання
транскордонного співробітництва на базі місцевих органів влади щодо
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вирішення питання у сфері природокористування; по-друге, удосконаленню
нормативно-правової

бази

транскордонного

співробітництва

у

сфері

навколишнього природного середовища; по-третє, активізації європейської
політики сусідства, що надасть можливість формувати відносини з іншими
Європейськими країнами. Таким чином, запровадження Концепції спрямовано
на подолання еколого-економічних проблем. Цього можна досягти завдяки
удосконаленню еколого-економічних механізмів з місцевими та регіональними
органами влади, а також раціональному використанню природних ресурсів на
прикордонних

територіях.

інституціонального,

Концепція

визначає

фінансово-інвестиційного

та

основні

вимоги

до

еколого-економічного

механізмів транскордонних та прикордонних регіонів.
Основні результати досліджень за цим розділом опубліковано у наукових
працях [36; 37; 44; 45; 53].

309

РОЗДІЛ 5.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА

МОДЕЛЬ

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

У

КОНТЕКСТІ

ЗБАЛАНСОВАНОГО
ТРАНСКОРДОННОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
Пріоритети

5.1.
забезпечення

фінансово-інституціонального

збалансованого

природокористування

механізму
у

контексті

транскордонного співробітництва
Враховуючи те, що європейський вектор зовнішньої політики України,
зокрема

співробітництво

та

вступ

до

Європейського

Союзу (ЄС)

є

пріоритетними, то сьогодні в Україні необхідно розробити теоретикометодологічну основу й відповідні практичні заходи, які б забезпечили
позитивні зрушення євроінтеграційного вектору розвитку в Україні. Саме тому
особливо важливими й актуальними аспектами в цьому напрямі є відповідна
теоретико-методологічна

розробка

та

належна

практична

реалізація

транскордонного еколого-економічного співробітництва, яка б відповідала
вимогам ЄС та критеріям якості. Транскордонному співробітництву характерні
особливості міжнародних інтеграційних процесів. Суб’єктами транскордонного
співробітництва еколого-економічних відносин є не самі держави, але
безпосередньо прикордонні регіони. Оскільки, вивчення еколого-економічних
чинників в прикордонних регіонах України та сусідніх держав ЄС набирає
особливого значення, оскільки європейський вектор зовнішньої політики
України, зокрема співробітництво та вступ до ЄС, є пріоритетними. Розвиток
транскордонного співробітництва визначається як один із сучасних ефективних
напрямів реалізації екологічної політики держави. Чіткого рівня механізму
транскордонного
результативності.

співробітництва

є

необхідною

передумовою

його
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В Інструменті Європейського Сусідства та Партнерства [97] зазначається,
що з метою забезпечення екологічного, соціально-економічного, науковотехнічного та культурного розвитку суб’єктів транскордонного співробітництва
місцевими державними адміністраціями затверджуються Регіональні програми
щодо розвитку транскордонного співробітництва. Оскільки реалізація спільних
стратегій сприяє оптимізації вимог та порядку складання проектів, а також
гармонізації нормативно-правової документації з сусідніми країнами. Так, на
конкурсній основі відбираються проекти, для реалізації яких передбачається
державна

фінансова

підтримка

відповідно

до

Закону

України

«Про

транскордонне співробітництво».
З метою реалізації Закону України «Про транскордонне співробітництво»
Кабінет Міністрів України прийняв постанову Про затвердження програми
розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр. (від 23 серпня
2016 р. № 554), де передбачено фінансову підтримку, реалізації проектів
транскордонного співробітництва, які спрямовано на розвиток інфраструктури,
а також охорону навколишнього природного середовища. У 2013 р. було
підписано Угоду про співробітництво у сфері охорони та сталого використання
транскордонних природоохоронних територій між Міністерством екології та
природних ресурсів України та Міністерством природних ресурсів і охорони
навколишнього середовища Республіки Білорусь, де зазначено такі напрями
[221, 223]:
- співпраця у проведенні наукових досліджень, здійснення моніторингу
навколишнього середовища, обмін отриманими в результаті моніторингу
даними;
- сприяння державним та іншим організаціям обох держав у встановленні
та розвитку прямих контактів у сфері охорони і сталого використання
транскордонних природоохоронних територій;
- інформування громадськості з питань охорони та сталого використання
транскордонних природоохоронних територій.
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Раціональне
забезпечення

використання

інституціонального

збалансованого

регулювання

природокористування

щодо

транскордонного

співробітництва неможливе без формування національної прикордонної
економіки, яка має інфраструктурний характер і поєднує економічні інтереси з
державними, зокрема прикордонними регіонами. Держава виконує функції
формування інституціоналізації суб’єктів щодо формування умов становлення
додаткового

екологічного

сегмента,

інституціоналізацію прикордонних

який

одночасно

впливає

на

відносин по обидва боки кордону.

Забезпечення еколого-економічними аспектами передбачається реалізацією
базових блоків інституціоналізації:
- створення та вдосконалення законодавчих основ;
- розроблення і реалізація транскордонних програм;
формування

-

ресурсного

організаційно-економічних

потенціалу

в

транскордонній

передумов

площині,

які

відтворення
слугуватимуть

каталізатором загального оздоровлення території.
На сьогоднішній день зростає роль транскордонного співробітництва
регіонів і відкриваються нові можливості для активізації господарської
діяльності

на

прикордонних

територіях

з

метою

підвищення

їх

конкурентоспроможності та рівня розвитку. Значна частина прикордонних
територій у країнах Європи є менш розвиненою, ніж центральні, а відтак
регіональна політика Євросоюзу спрямована на ліквідацію диспропорцій
розвитку

регіонів,

підвищення

життєвого

рівня

населення,

сприяння

досягненню вільного руху товарів, збалансованому природокористуванню,
ефективному використанню природних ресурсів по обидва боки кордону. З
боку

України

роль

транскордонного

співробітництва

визначається

у

територіальному розвитку, тобто використання, а також і поєднання існуючого
ресурсного потенціалу на прикордонних територіях України. Основна мета
розвитку

транскордонного

співробітництва

полягає

у

необхідності

використання нових можливостей при розв’язанні еколого-економічних і
соціальних проблем, які виникли за останні 20 років. У цьому контексті
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дослідження проблем у фінансовому плані є актуальним і має важливе значення
для транскордонних і прикордонних регіонів. Поряд із недосконалістю
механізму спільного фінансування проектів транскордонного співробітництва
ЄС та України існує низка суто внутрішніх державних проблем, які
ускладнюють його розвиток. Зокрема, брак власних фінансових ресурсів для
реалізації проектів транскордонного співробітництва, відсутність вітчизняних
інструментів кредитування учасників, обмеженість доступу місцевих бюджетів
до ринку зовнішніх позик як джерела часткового фінансування проектів
транскордонного

співробітництва,

стримують

їх

соціально-економічний

розвиток та залучення ними фінансових ресурсів для реалізації транскордонних
проектів. Відсутність системи моніторингу з боку регіональних органів влади
за реалізацією проектів міжнародних фінансових структур на території
України, зокрема транскордонних, а також системи збору, обліку і ведення
транскордонної статистики, що унеможливлює здійснення оцінки рівня
ефективності використання міжнародної фінансової допомоги.
На нашу думку, доречно було б збільшити частку фінансування: на
програму

транскордонного

співробітництва,

на

інноваційно-інвестиційні

проекти щодо розбудови інфраструктури прикордонних регіонів України,
особливої уваги заслуговують розвиток сільських територій, інвестування в
об’єкти рекреації та туризму. Для цього потрібно запропонувати декілька
інституціональних аспектів:
 залучення інститутів та установ прикордонних регіонів до державного
адміністративного управління природокористуванням;
 урахування специфіки природних ресурсів, їх використання, відтворення
та відновлення;
 планування та впровадження ефективного збору й обробки даних
транскордонного співробітництва;
 розширення

системи

адміністративного

управління

природокористування на прикордонних регіонах України.

у

сфері
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Оскільки стан навколишнього природного середовища є актуальним
питанням і сучасною серйозною проблемою для світової спільноти, важливе
місце займає також і в стратегічних цілях та завданнях транскордонних
програм. Розглядаються питання щодо вивчення стану навколишнього
природного

середовища, проблем природокористування, антропогенного

впливу та природоохоронних заходів.
Програми передбачають підвищення рівня екологічної свідомості серед
населення території програм. Пріоритети екологічного характеру спрямовані на
запобігання екологічним загрозам та покращення раціонального економічного
використання природних ресурсів, розвиток відновлювальних засобів енергії й
енергозбереження,

а

також

підвищення

ефективності

прикордонної

інфраструктури та процедур перетину кордону, покращення безпеки на
кордоні.
Таблиця 5.1.Структура довідника програм транскордонного
співробітництва України з країнами Європейського Союзу

№
Код Програми
Назва програми
з/п
1
10
Польща−Білорусь−Україна
2
20
Угорщина−Словаччина−Румунія−Україна
3
30
Румунія−Україна
4
40
Басейн Чорного моря
Джерело: адаптовано автором на основі програм транскордонного співробітництва.

Довідник програм та пріоритетів транскордонного співробітництва
України

з країнами

систематизовану

Європейського

структуру

всіх

Союзу (табл.

пріоритетів

5.1)

програм

являє

собою

транскордонного

співробітництва України з країнами Європейського Союзу, дасть змогу
інтерпретувати показники щодо розподілу бюджетних коштів за програмами
транскордонного співробітництва і пріоритетами загалом за всі роки
(табл. 5.2).
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Таблиця 5.2. Довідник пріоритетів
№
з/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Код пріоритету

Назва пріоритету

Промоція місцевої культури та охорони історичної спадщини
Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та
стійкого до кліматичних впливів транспорту, комунікаційних
10
мереж і систем
15
Спільні виклики у сфері безпеки
Покращення управління кордонами та управління безпекою,
20
мобільністю і міграцією
Розвиток місцевої культури та збереження історичної
25
спадщини
Захист навколишнього природного середовища, пом’якшення
30
наслідків та адаптація до змін клімату
40
Спільні виклики у сфері безпеки та охорони
Створення більш конкурентоспроможної транскордонної
45
економіки
Виклики навколишнього середовища та готовність до
50
надзвичайних ситуацій
Співробітництво між людьми
55
Підтримка транскордонної співпраці з метою економічного і
60
соціального розвитку, що ґрунтується на спільних ресурсах
Розподіл ресурсів і знань з метою охорони та збереження
65
навколишнього середовища
Підтримка культурних і освітніх мереж з метою створення
70
спільного культурного середовища в басейні
Джерело: адаптовано автором на основі програм транскордонного співробітництва.
5

У прикордонних регіонах багато спільних цілей, досягнення яких потребує
застосування суб’єктами транскордонного співробітництва сусідніх держав
єдиного підходу та узгоджених спільних дій, зокрема для запобігання
паводкам,

розвитку

інфраструктури,

і

захисту

функціонуванню
навколишнього

транспортної
природного

й

енергетичної

середовища

та

забезпечення безпеки.
З Україною та Європейським Союзом узгоджено чотири нові програми
прикордонного співробітництва, які діятимуть у 2016 −2020 р. Зокрема, йдеться
про

такі

програми:

Україна−Польща−Білорусь

(175,8

млн

євро),

Україна−Словаччина−Угорщина−Румунія (73,9 млн євро), Україна−Румунія (60
млн євро) та Басейн Чорного моря (39,1 млн євро). Загальний обсяг
фінансування становить 348,8 млн євро для всіх країн-учасників.
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Значну роль у прикордонних регіонах України відіграє нормативноправова база. Згідно з Постановою Верховної Ради України від 14.07.1993 р.
Україна приєдналася до «Європейської рамкової конвенції про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або властями», яка займає
частину національного законодавства України. Для участі у транскордонному
співробітництві місцевих територіальних громад створено «Європейську
хартію місцевого самоврядування», яку було ратифіковано Законом України від
15.07.1997 р., а також Законом України «Про місцеве самоврядування» від
21.05.1997 р. Існує низка проектів угод між Україною та сусідніми країнами.
Це: «Національна програма інтеграції України до Європейського Союзу», яку
було схвалено у 2002 р., Державна стратегія регіонального розвитку на період
до

2020 р.,

2016−2020 рр.,

Державна
де

програма

зазначено

транскордонного

пріоритети,

цілі,

співробітництва

напрями

розвитку

транскордонного співробітництва в України. У цьому контексті фінансове
забезпечення програми здійснюється у межах коштів, передбачених у
державному і місцевих бюджетах на відповідний рік центральним і місцевим
органам виконавчої влади, відповідальним за виконання визначених програмою
заходів і проектів транскордонного співробітництва, а також за рахунок інших
джерел фінансування (рис. 5.1).
Щодо збільшення частини фінансування проектів, бюджет дасть
можливість органам

місцевого

самоврядування

територіальних

громад,

активізувати власну участь у реалізації програм міжнародної технічної
допомоги на засадах співфінансування. Адже зацікавлені іноземні партнери в
реалізації програм, проектів, мають для цього необхідний управлінський досвід
фінансових та людських ресурсів, проте стикаються з обмеженнями, які
зумовлені

низькою

фінансовою

спроможністю

самоврядних

органів

прикордонних регіонів України. Водночас для здійснення і реалізації спільних
проектів транскордонного характеру, до яких залучають місцеві територіальні
громади, зокрема виступаючи ініціаторами цих проектів, існує необхідна
можливість паритетного співфінансування. У цьому контексті певну частку
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місцевих бюджетів територіальних громад на прикордонних територіях зі
сторони України спрямовують на оплату праці адміністративно-управлінського

350 000,00
307 719,22

300 000,00
250 000,00

тис. грн

200 000,00
державний бюджет,
тис.грн.

150 000,00
100 000,00

місцевий бюджет, тис.грн.
18 162,51

3 340,10

50 000,00

6 424,90
0,00
0
-50 000,00
-100 000,00

1

2

3

1 393,20

5 800,44

2007−2010

2011−2015

4

2016−2020

Рис. 5.1. Структура орієнтовного обсягу фінансування проектів
транскордонного співробітництва екологічного характеру за період
2007−2020 рр.
Джерело: сформовано автором на основі програм транскордонного співробітництва за
період 2007−2020 рр.

персоналу, а також на реалізацію дрібних соціальних й екологічних
програм та ініціатив, оскільки неможливо використовувати сучасні механізми
співфінансування

транскордонних

проектів

і

програм

за

участю

транскордонних регіонів сусідніх країн.
Нині є важливим аспектом фінансова допомога ЄС щодо реалізації
проектів

транскордонного

співробітництва

у

сфері

збалансованого

природокористування, проте таке фінансування є, як правило, цільовим і
передбачає залучення власних ресурсів від 15%, адже залучення невеликої
частки власних коштів дає можливість залучити зовнішні фінансові ресурси у
прикордонні регіони України й отримати екологічний, економічний та
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соціальний ефект щодо розвитку регіонів. Використання механізму спільного
фінансування транскордонних проектів через залучення міжнародної технічної
допомоги містить низку проблемних аспектів, що призводять до диспаритету
між активністю учасників транскордонної програми.
Якщо звернути увагу на інституціональні розрахунки, які ускладнюють
процес фінансування проектів на регіональному рівні, то основним процесом є
відсутність чіткої нормативно-правової бази функціонування транскордонних
регіонів,

що

обмежують

управлінські

можливості.

Функціонування

українського законодавства транскордонного співробітництва регулюється
нормативно-правовими актами, до переліку яких не входять розроблення та
реалізація програм транскордонного співробітництва на регіональному рівні.
Реалізуються

двосторонні

проекти

завдяки

важелям

транскордонного

співробітництва. З української сторони представники не беруть участі у
робочих органах із розроблення та управління програм транскордонного
співробітництва, а також у міжурядових радах і комісіях з питань
транскордонного

та

міжрегіонального

співробітництва,

діяльність

яких

безпосередньо стосується територій єврорегіону.
Для удосконалення системи фінансового механізму транскордонного
співробітництва

варто

запропонувати

обов’язкове

внесення

щорічних

Державних бюджетів України, тобто співфінансування, у розмірі 15−20% суми
на конкретні проекти для українських учасників, удосконалення механізму
екологічного моніторингу за реалізацією транскордонних проектів та угод;
запровадження ефективного механізму транскордонної статистики.
В Україні сформувалася доволі розвинута нормативно-правова база з
питань транскордонного співробітництва, яка включає правові інструменти
Ради Європи, ратифіковані Верховною Радою України та які стали окладовими
національного законодавства, угоди про транскордонне співробітництво.
Законом України від 24 червня 2004 р. № 1861IV «Про транскордонне
співробітництво» врегульовано правові, організаційні та економічні питання
розвитку транскордонного співробітництва і його державної фінансової
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підтримки, розширено повноваження органів місцевого самоврядування і
місцевих органів влади. Оцінюючи місце Закону у розбудові політики
регіонального розвитку в Україні, варто звернути увагу на неоднозначну оцінку
експертів, які враховують нові форми транскордонного співробітництва,
ефективні механізми фінансування проектів та регулювання на рівні
центральних органів влади [193; 110, с. 52−63]. Важливими нормативними
актами є Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р. № 24
та «Місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 20 −21, в яких
встановлено загальні правові підстави для участі у транскордонному
співробітництві місцевих територіальних громад або областей. Актуальним є
затвердження

нової

Державної

програми

розвитку

транскордонного

співробітництва на період 2016−2020 років, а також фінансування її заходів у
повному обсязі при затвердженні Державного бюджету України на відповідні
роки. Але на нинішньому етапі місцевим радам варто активізувати включення у
процес добровільного об’єднання територіальних громад з метою посилення
інституціональної та фінансової спроможності щодо розширення можливостей
регіонального та транскордонного співробітництва. Проаналізовано перелік
проектів

економічного,

екологічного,

соціального

характеру

програм

транскордонного співробітництва (додаток Г) (рис. 5.2).
Для

збільшення

ефективності

від

здійснення

транскордонного

співробітництва місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування слід надати більшу самостійність у розв’язанні спільних з
адміністративно-територіальними

одиницями

сусідніх

держав

проблем

транскордонного розвитку, зокрема в частині формування місцевих бюджетів
та їх використання. Це питання тісно пов’язане з упровадженням нових
підходів до реалізації державної регіональної політики та проведенням
адміністративно-територіальної реформи в Україні.
Законом України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня
2004

р.

№

1861VI

[193]

затверджено,

що

фінансування

проектів
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транскордонного співробітництва в Україні може здійснюватися на основі
таких механізмів (рис. 5.3):

Державний бюджет
219,43

Місцевий бюджет
6 424,90

5 800,44
1 398,20
1 065 420,17

3 829,64

11 541,70
307 719,22
18 162,51

3 340,10

1 133 601,30

425,51
ЕКОЛОГІЧНІ

СОЦІАЛЬНІ

2007-2010

ЕКОЛОГІЧНІ

СОЦІАЛЬНІ

2011-2015

ЕКОЛОГІЧНІ

СОЦІАЛЬНІ

2016-2020

Рис. 5.2. Орієнтовний план фінансування проектів транскордонного
співробітництва, млн. грн

Джерело: сформовано автором на основі програм транскордонного співробітництва.

 спільне фінансування через залучення міжнародної технічної
допомоги;
 фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України;
 фінансування з місцевих бюджетів на відповідний рік.
Напрям

дослідження

транскордонного

співробітництва

у

сфері

природокористування дає змогу вирішити певний ряд еколого-економічних
питань. Взаємна міжнародна співпраця допоможе посилити міждержавні
кордони в аспекті захисту довкілля: забезпечити атмосферу довіри, сприятливі
умови для наукових еколого-економічних досліджень по обидва боки кордону,
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ефективну систему управління й контролю у сфері природокористування
(земельних, лісових, водних) у прикордонних регіонах.
Транскордонні регіони України потребують гармонізації якісного стану
навколишнього

природного

середовища,

які

пов’язані

зі

значними

труднощами. З іншої сторони, вони мають переваги сусідства та
можливостей транскордонної співпраці. На сучасному етапі в українськобілоруському транскордонному співробітництві існує низка економічних
проблем, пов’язаних з охороною довкілля у прикордонних територіях
України. Розв’язання проблем – це реалізація спільних екологічних проектів,
залучення фінансових ресурсів обох країн. Для покращення співробітництва
в екологічній сфері

варто застосувати комплексний інституціональний

механізм до розробки та розв’язання важливих проблем: удосконалення
способів і

методів

щодо

запобігання

забрудненням

навколишнього

природного середовища, прогнозування змін, які відбуваються, планування
бюджетно-фінансових програм на регіональному прикордонному рівні.
У сфері охорони навколишнього природного середовища увага припадає
на гарантування заходів двосторонньої екологічної безпеки. Основні
питання, що розв’язуються у межах співпраці сусідніх країн за допомогою
екологічних

програм

і

проектів,

такі:

моніторинг

(радіологічний,

транскордонних вод, атмосфери); розроблення принципів і процедур
проведення екологічних експертиз господарської діяльності, зниження
транскордонного перенесення речовин, які
здійснення

інвентаризації

джерел

забруднюють атмосферу;

забруднення;

проведення

серії

консультацій з питань попередження надзвичайних забруднень і загрози
навколишньому середовищу внаслідок аварійних ситуацій та ін. [103].
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Рис. 5.3. Розподіл бюджетних коштів програм транскордонного
співробітництва
Джерело: сформовано автором на основі програм транскордонного співробітництва за
період 2004−2020 рр.

Розв’язання певних проблем стає можливим за реалізації спільних
екологічних проектів і програм, залучення фінансових ресурсів обох країн та
європейських структур [124], оскільки частка фінансування екологічних
проектів транскордонного співробітництва на сьогодні є заниженої (табл. 5.3).
Таблиця 5.3. Частка фінансування заходів екологічного характеру
програм транскордонного співробітництва за 2014−2020 рр.
Назва програми
Польща−Білорусь−Україна
Україна−Словаччина−Угорщина−Румунія
Україна−Румунія
БасейнЧорного моря

Фінансування заходів
екологічного характеру
млн євро
%
44,2
25
34
52
31,3
30,2
10
26,5

Джерело: сформовано автором на основі програм транскордонного співробітництва за
період 2014−2020 рр.
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В умовах економічного спаду та різкої девальвації національної валюти
прикордонні

регіони

України

за

основними

соціально-економічними

показниками розвитку зрівнялися, а за окремими показниками поступаються
деяким програмам, наприклад прикордонним регіонам Молдови. Формування і
посилення таких тенденцій свідчить про незадовільний стан розвитку
транскордонного

співробітництва,

використовується

недостатньо

потенціал

порівняно

із

якого
сусідніми

нині

Україною

країнами.

Це

підтверджується тенденціями розподілу бюджетних коштів на реалізацію
програм транскордонного співробітництва (табл. 5.4).
Фінансування програм транскордонного співробітництва є усталеним і
має слабку тенденцію до росту, що є природно, якщо враховувати можливі
економічні ризики та інші непрогнозовані фінансові фактори (рис. 5.4). Тим не
менше, значне місце в економічному регулюванні програм займає і виділення
коштів зі сторони країн-учасників, що займають більшу частку фінансової
підтримки, оскільки відсоток державного фінансування становить лише 10%
(усі країни-партнери зобов’язуються співфінансувати проекти, забезпечуючи по
10% від внеску ЄС).
Процедура виділення договірної суми державою є важливим фактором
щодо подальшого зовнішнього фінансування, адже це є обов’язковою умовою
програм транскордонного співробітництва, а з іншої, являє собою певний знак
гарантування

економічної

участі

у

програмах

транскордонного

співробітництва.
Таблиця 5.4. Розподіл бюджетних коштів за програмами транскордонного
співробітництва і пріоритетами
Код
Програми
KODPROG

Розподіл фінансів Програм за роками, євро
2016
2017
2018
2019

Загалом за
2015−2020 р.
SUMA

R2015

R2016

R2017

R2018

R2019

10
10

Пріоритету
KODPRI
OR
5
10

4908038
8494682

4093018
7084070

6250406
10818011

5378729
9309339

5809324
10054599

5905395
10220876

55981576,8

10

15

6732822

5614781

8574275

7378513

7969201

8100990

44370582,4

2015

2020
R2020

32344910
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Продовження таблиці 5.4.
10

20

10 Всього

5033886

4197967

6410673

5516645

20

25

1358959

1565858

2391206

2758322
6
2057730

20

30

1606909

1851558

2827496

20

35

2446126

2818544

20

40

2217248

2554821

20 Всього

25169428

20989836

32053365

165871336,6
11855430

2433176

2627764

2671423

14018326

4304171

3703914

4000431

4066588

21339774

3901441

3357349

3626122

3686088

19343069

45

3904049

3736788

4677795

30

50

3036482

2906391

3638285

30

55

867566,6

830397,6

7808098

30 Всього

30284077

33174267,4

2259215

30

8790781

29791405

6056815

2222462

1155216
9
4898641

7629242

5958281

13424314

12476779

12683314

66556599

5122130

4660438

26999841

3810054

3983878

3624785

20999875

1039510

1088587

1138251

1035653

5999965,2

7473577

9355590

9797282

10244259

9320876

53999681,2

40

60

1793990

1717131

2149543

2251026

2353723

2141567

12406979,6

40

65

2038625

1951285

2442662

2557984

2674686

2433599

14098840,5

40

70

1247753

1194296

1495046

1565630

1637057

1489499

8629280,5

5080368

4862712

6087251

6374640

6665466

6064664

35135100,6

5530731
7

59177909

40 Всього
Загальна
сума

45687136

42116906

60920520

58352930
321562717,4

Джерело: сформовано автором на основі програм ТКС 2015−2020 рр.

Натомість, незважаючи на попередні (прогнозні) розрахунки державного
фінансування програм, ці суми рідко відповідають реальному стану. Адже у
зв'язку з тим, що обсяги державної фінансової підтримки розвитку
транскордонного співробітництва визначаються у законі про Державний
бюджет України на відповідний рік згідно із державними програмами розвитку
транскордонного співробітництва, затвердженими Кабінетом Міністрів України
відповідно на кожен рік, обсяги державної підтримки переглядають щоразу,
таким чином регулюючи питання щодо можливості бюджетного забезпечення
даних програм [193].
Для розбудови транскордонного співробітництва в Україні цільове
фінансування мають проекти і програми, а також підтримка з боку держави.
Необхідним є подальше удосконалення системи фінансування для реалізації
програм транскордонного співробітництва із залученням коштів із державних
та місцевих джерел, а також недержавних коштів та коштів міжнародних
програм.
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Рис. 5.4. Розподіл бюджетних коштів програм транскордонного
співробітництва за 2015 – 2020 рр.

Джерело:сформовано автором на основі програми транскордонного співробітництва.

Децентралізація влади, широке залучення громадськості до реалізації
проектів транскордонного співробітництва та посилення економічної складової
цих проектів повинні стати основними засадами подальшого формування
державної та регіональної політики України в галузі транскордонної співпраці.
При розробці фінансового плану транскордонних проектів зазвичай не
врахованими залишаються як зміни обмінного курсу, так і індекс інфляції, що
призводить до посилення відповідних ризиків (валютних та інфляційних) для
українських

бенефіціарів.

Спільний

технічний

секретаріат

вимагає

використовувати поточний (станом на певний місяць) курс Європейського
центрального банку щодо оголошення набору проектів, а валютні збитки
внаслідок курсової різниці відносити до категорії «неприйнятних витрат». Хоча
грантові кошти для реалізації транскордонного проекту можуть виплачуватися
авансовими траншами, на практиці це здійснюється через відшкодування
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понесених

витрат.

Причому

система

неприйнятною для вітчизняних

понесених

бюджетних

витрат

є

практично

установ, наприклад, якщо

учасником транскордонного проекту виступає районна державна адміністрація.
Враховуючи обмеженість фінансових можливостей українських учасників
проектів

транскордонного

співробітництва,

такий

спосіб

фінансування

ускладнює і гальмує процес реалізації проекту.
Адже, вплив на процес формування політики, планів та програм, а також
їх альтернатив, в основному в рамках політичного сектору. Слід зауважити, що
збільшення продуктивності виробництва та посилення ролі місцевих інституцій
завжди були важливими цілями в Україні. Науково-дослідні інститути
відіграють важливу роль у досягненні даних цілей шляхом удосконалення
технологій та бази знань щодо біологічних, соціальних, економічних і
політичних факторів, які управляють продуктивністю складних системи.
Оцінка

вагомості

продуктивності

інституціонального

за

допомогою

впливу

включає

«нетехнологічної»

в

себе

діяльності,

оцінку

такої

як

поширення знань через тренінгові програми для працівників сільських
господарств, розвиток методологій, консалтингові послуги, організація та
управління процесами. Метою запровадження у практику інституціональної
(стратегічної) оцінки потенціалу збалансованості розвитку є інтеграція та
забезпечення сумісності проектів та програм на місцевому й регіональному
рівнях, визначення планів розвитку секторів економіки та регіону, політики
дотримання безпеки й охорони навколишнього середовища
Транскордонні

проекти

та

угоди

щодо

транскордонного

співробітництва, на думку експертів, на сьогодні є найдієвішими у їх впливі на
розвиток регіонів. Водночас транскордонні інноваційні структури (промислові,
транспортно-логістичні парки тощо), транскордонні кластери та єврорегіони,
які потенційно можуть залучити значно більше інвестицій у розвиток
відповідних територій та ефективніше використати наявний потенціал
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прикордонних територій, наразі не відіграють вагомої ролі у розвитку регіонів
[180]. Згідно із Законом України від 24 червня 2004 р. № 1861VI
транскордонне

співробітництво»

метою

ТКС

є

розвиток

«Про

соціально-

економічних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших зв’язків
між суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва. При цьому
суб’єктами ТКС визначено територіальні громади, їх представницькі органи,
місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними
громадами та відповідними органами влади інших держав у межах своєї
компетенції,

встановленої

чинним

законодавством

та

угодами

про

транскордонне співробітництво. Учасниками транскордонного співробітництва
можуть бути юридичні та фізичні особи, громадські організації, що беруть
участь у ТКС [193, 269]. Отже, завершення адміністративних реформ у
подальшому сприятиме посиленню та ефективному розвитку транскордонного
співробітництва.
Попри

вагоме

значення

транскордонного

економічного,

соціального,

екологічного

стримувальних

факторів

законодавчого,

розвитку

співробітництва

для

держави,

ряд

фінансового,

існує

організаційного

характеру. Найважливішими перешкодами для розвитку ТКС є питання
неузгодженості законодавства та перманентної ротації керівництва місцевих
органів влади у транскордонних регіонах України за участю прикордонних
територій країн-членів ЄС. Налагодження ефективної системи інформаційного
забезпечення всіх суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва
сприятиме нівелюванню наявних перешкод і відкриватиме нові можливості для
активізації співпраці у межах транскордонних регіонів (зокрема через
моніторинг

ситуації

на

транскордонних

ринках,

попередження

загроз

економічній безпеці прикордонного регіону тощо), переведення управління
транскордонного співробітництва з ручного на автоматичне регулювання. В
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Україні ж система обміну інформацією між українськими й іноземними
партнерами налагоджена слабо, що перешкоджає їх ефективній взаємодії.
В

Україні

серед

основних

чинників,

що

стримують

розвиток

транскордонного співробітництва, можна назвати такі:
• недооцінка з боку центральної влади транскордонного співробітництва
як інструменту територіального/регіонального розвитку і покращення якості
життя людей, які мешкають у прикордонних регіонах України;
• мізерний рівень фінансової підтримки спільних транскордонних
проектів на охорону навколишнього природного середовища як з боку уряду,
так і з боку місцевих органів влади (за винятком облаштування прикордонної
інфраструктури);
•

слабкість

інституційної

бази

регіонального

розвитку,

яка

у

прикордонних регіонах має відігравати роль одного з рушіїв транскордонного
співробітництва у сфері природокористування;
• відсутність у місцевих органів влади усвідомлення того, що завдання
розвитку транскордонного співробітництва потребують від них функцій
координації, а не жорсткого адміністрування. Як наслідок до впровадження
проектів транскордонного співробітництва залучається надто мало підприємців
та неурядових організацій.
Таким чином, використання законодавчої і нормативно-правової бази
щодо

природокористування

та

охорони

навколишнього

природного

середовища, забезпечення і використання природних ресурсів у прикордонних
регіонах набуває нині все більшої актуальності. Важливим інструментом
інституціонального забезпечення транскордонного співробітництва виступає
інституціонально-правова складова господарського забезпечення, яка полягає у
специфіці прав власності на природні ресурси прикордонних регіонів. Від того
наскільки чітко визначено права власності на об’єкти природно-ресурсної
сфери залежить рівень економічного благополуччя суб’єктів господарювання.
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Недосконалий захист власності призводить до процесу «розмивання» прав
власності. Власніть можна розглядати як фундаментальну основу соціальноекономічних відносин між людьми, що визначає характер цих відносин та
поведінку індивідів, тому інститут власності відіграє роль продуцента
соціально-економічного розвитку [21]. Аналіз інституціонального забезпечення
транскордонного співробітництва свідчить про його характерний розвиток.
Однак стан його функціонування в Україні потребує вдосконалення. Бездіяльна
система інституціональних структур призвела до замороження численних
проектів, зокрема із поліпшення стану навколишнього природного середовища,
його охорони, зменшення впливу надзвичайних ситуацій, їх попередженню та
запобіганню. Cитуація пов’язана з недостатнім контролем за виконанням
конкретних заходів програм, а також із відсутністю фінансування, що свідчить
про необхідність переформатування інституціонального, організаційного та
економічного його регулювання. Зокрема, потрібно обґрунтувати розробку
принципів фінансування природоохоронних заходів, цільового резервування
фінансових потоків, попереднього фінансового аналізу та прогнозу, оцінки
ризиків, які сприятимуть реалізації програм транскордонного співробітництва.
Важливим моментом активізації еколого-економічного транскордонного
співробітництва є об'єднання науково-дослідних, еколого-економічних та
управлінських структур як суміжних прикордонних територій, так і інших
регіонів з метою використання наявного потенціалу. Відтак екологізація
транскордонного співробітництва матиме більший потенціал за умов взаємної
поінформованості, відповідного озброєння новими знаннями і сучасним
еколого-економічним мисленням.
Серед нагальних проблем сьогодення, які постали перед регіонами
України, одна із найактуальніших – активізація розвитку транскордонного
співробітництва.

Розв’язання

цієї

проблеми

запровадження низки заходів, серед яких необхідно:

може

здійснитися

через
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 запропонувати нову Комплексну Програму розвитку транскордонного
співробітництва з урахуванням нової геополітичної ситуації,
 інструментарій та механізми співпраці з ЄС. Пріоритетами програми
мають стати: інституційний розвиток, розвиток інфраструктури пунктів
перетину кордону, розбудова транспортної інфраструктури та міжнародних
транспортних коридорів, розвиток економічного співробітництва, спільні
природоохоронні

програми,

розвиток

людських

ресурсів,

культурне,

інноваційне та науково-дослідницьке співробітництво;
 забезпечити

відповідну

систему

фінансування

транскордонного

співробітництва із залученням державних, місцевих і приватних фінансів, а
також коштів міжнародних організацій. Для забезпечення державної фінансової
підтримки програм та проектів розвитку транскордонного співробітництва
доцільно

використати

механізми,

закладені

у

Законі

України

«Про

транскордонне співробітництво», а також залучити інструментарій та фінансові
можливості відповідних програм ЄС;
 постійно проводити моніторинг реалізації транскордонних програм і
проектів, своєчасно вносити корективи та прогнозувати тенденції розвитку.
Перспективою розвитку транскордонного співробітництва з метою
активізації

даного

співробітництва

стане

збільшення

інвестицій

у

природоохоронну сферу, оскільки збільшення та ефективне використання має
сприяти

збільшенню

інноваційного

потенціалу

країн-партнерів.

Змога

спільного виходу на міжнародні ринки також може надати істотних переваг,
наприклад, таких: збільшення ефективності господарювання; збільшення
конкурентоздатності товарів і послуг, що виробляються країнами-партнерами;
зайняття більш великої ніші на ринку та отримання більш високих часток
прибутку; зменшення витрат на маркетингові дослідження; зменшення вартості
транспортування

продукції;

зниження

еколого-деструктивного

впливу

підприємств; підвищення рівня сталого розвитку прикордонних регіонів;
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зменшення ресурсомісткості виробництва; поліпшення загального стану
довкілля та ін. [23, с. 9−12].
У кожній області доцільно створити єврорегіональні представництва,
відповідальні за підготовку, експертизу і моніторинг транскордонних проектів,
організувати навчання кадрів для системи територіального управління,
підготувати спеціалістів, ознайомлених з проблематикою транскордонного
співробітництва. Крім того, потрібно розвивати інформаційне забезпечення
транскордонного співробітництва з метою підвищення поінформованості
населення про можливості співпраці, розвиток громадянського суспільства,
впровадження загальноєвропейських цінностей.

5.2.

Стратегічні

прикордонних

імперативи

територій

інституціонального

транскордонного

забезпечення

співробітництва

у

сфері

природокористування
Отже, одним із основних інструментів регулювання транскордонних
відносин у питаннях використання природно-ресурсного потенціалу суб’єктами
спільного єврорегіону та іншими міжнародними учасниками транскордонного
співробітництва є прийняті нормативно-правові документи національного та
міждержавного рівня. Усі правові норми, які засвідчують спільну згоду державучасників щодо користування «транскордонними» ресурсами, реалізуються
кожною з них через договірну систему, що має забезпечувати ведення
природоохоронної діяльності відповідно до спільних домовленостей. Важливим
етапом запобігання можливим екологічним ризикам та міждержавним
конфліктам з цих питань є система економічних важелів регулювання відносин
щодо використання спільних природних об’єктів. Зауважимо, що саме значний
потенціал прикордонних територій, на нашу думку, є провідною передумовою
активізації процесів європейської інтеграції на регіональному рівні. Оскільки
населення регіону, яке формує його інтелектуальний потенціал, є джерелом
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ділової активності, і забезпечує в сучасних умовах прогресивні тенденції
розвитку окремих сфер регіональної економіки.
АКТИВІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У РЕГІОНАХ
Інституціонального характеру



децентралізація прийняття рішень;
підвищення
інституціональної
спроможності
суб’єктів
транскордонного
співробітництва
у
частині
підготовки
та
реалізації
спільних
транскордонних ініціатив

Законодавчого характеру


удосконалення існуючого законодавства у сфері
транскордонного співробітництва;



адаптація національного законодавства до норм,
правил і стандартів ЄС;



доступність та зрозумілість норм податкового
законодавства

Організаційного характеру


розширення потенційного кола учасників діючих
єврорегіонів;



розвиток прикордонної інфраструктури;



ефективне та вчасне впровадження програм ТКС;



розвиток та впровадження нових форм
транскордонного співробітництва

Економічного характеру


підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції, що сприятиме розвитку транскордонного
ринку товарів та послуг тощо

Інформаційного характеру



доступність інформації про стан складових НПС;
доступність громадськості до прийняття рішень на
прикордонних територіях

Рис. 5.5. Етапи, які сприяють активізації розвитку транскордонного
співробітництва у прикордонних регіонах
Джерело: сформовано автором на основі [181].
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Висока мобільність населення прикордонних територій, безумовно,
також

сприяє

активізації

транскордонного

співробітництва

та

зовнішньоекономічних зв'язків.
Відмітимо основні інституціональні трансформації, що існують нині для
поглиблення транскордонного співробітництва між ЄС та сусідніми країнами
України, які прагнуть до вступу в ЄС. На нинішньому етапі доцільно
наголосити

на

зближенні

інституціональних

стандартів

збалансованого

природокористування у контексті транскордонного співробітництва у межах
прикордонних регіонів. Необхідно звернути увагу на: 1. Основні етапи
активізації розвитку транскордонного співробітництва у регіонах (рис. 5.5).
2. Взаємозв’язок формальних інститутів щодо спільного транскордонного
інституціально-правового значення.
Інституціональне забезпечення прикордонних і транскордонних регіонів
по обидва боки кордону охоплює діяльність розвитку та підвищення
ефективності
прикордонних

функціонування
країн.

У

інституцій,

цьому контексті

які

є

слід

спільними
відмітити

для

всіх

необхідність

започаткування та поширення на весь транскордонний регіон вздовж кордону
діяльності

таких

інституцій,

як

транскордонні

кластери

екологічного

спрямування, впровадження соціально-організаційних інститутів, які потрібно
більш активно залучати у сферу природоохоронної діяльності, залучення
бізнес-проектів

до

активізації

транскордонного

співробітництва

на

регіональному рівні та проводити на взаємовигідній основі з урахуванням
інтересів

підприємців,

задіяних

у

прикордонній

торгівлі,

створення

транскордонних навчально-освітніх інституцій за напрямом екологічна безпека
та раціональне використання природних ресурсів, створити інституцію щодо
підготовки сучасних фахівців для діяльності транскордонного співробітництва і
для різних галузей діяльності прикордонного та транскордонного регіону.
3. Інституціональне забезпечення транскордонного співробітництва у
сфері охорони навколишнього природного середовища  це проведення
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спільних комунікативних заходів, зокрема із залученням іноземних інвесторів.
Головними складовими мають стати пропагування європейських цінностей,
ініціювання волонтерських екологічних проектів у прикордонних регіонах,
спрямованих на розв’язання екологічних, соціальних та економічних проблем
транскордонного характеру. Варто зазначити, що підвищення активності та
ефективності діяльності громадських організацій, агенцій регіонального
розвитку, бізнес-асоціацій і наукових установ щодо сприяння підготовці та
реалізації транскордонних екологічних проектів має стати одним із основних
пріоритетів наближення транскордонного співробітництва прикордонних
регіонів до цієї моделі, яка визначає сучасний розвиток у державах
Європейського Союзу.
Розроблення інституціонального механізму природокористування у
контексті транскордонного співробітництва
Окреслюючи концептуальні засади інституціонального забезпечення
транскордонного співробітництва між Україною та ЄС необхідно забезпечити
дотримання інституціональних балансів, спираючись на взаємне підсилення
окремих організаційно-економічних механізмів, що використовуватимуться для
проведення окреслених еколого-економічних інституціональних трансформацій
щодо

охорони

навколишнього

природного

середовища.

Окрім

того,

інституційна база транскордонного співробітництва являє собою систему
нормативно-правового забезпечення механізмів взаємодії між органами влади
різних рівнів та створення дієвих інституцій, що сприяють реалізації
транскордонних проектів із залученням суб’єктів підприємництва, громадських
організацій, навчально-освітніх закладів, наукових установ тощо ( рис. 5.6).
Вони здійснюють ефективну інформаційно-консультаційну діяльність у
середовищі органів місцевого самоврядування, неприбуткових організацій і
підприємницьких структур щодо організаційних і фінансових можливостей, які
відкриває перед ними участь у системі транскордонного співробітництва.
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Інституціональний механізм природокористування у транскордонному співробітництві України

Базисні інститути

-

Інститути фінансово-економічного регулювання

Рівні співпраці:
Міждержавний
Міжрегіональний
Національний
Регіональний
Локальний
Галузевий

Суб’єкти:
територіальні громади, їх представницькі
органи, місцеві органи виконавчої влади
України
Координаційні органи:
Центральні органи виконавчої влади;
Міністерство закордонних справ України
Система управління природокористуванням:
ДСНС, Міністерство екології та природних
ресурсів, облдержадміністрації,
Держекоінспекція, Держводагентство,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі,
МЗС, Мінкультури. Мінінфраструктури,
Держпродспоживслужба.

Органи управління програмами
транскордонного співробітництва:
Спільний Моніторинговий Комітет (СМК);
Спільний Керуючий Орган (СКО);
Національні органи влади (НОВ) ;
Спільний Технічний Секретаріа (СТС) та його
Представництва

Інститути фінансування:
Держава
Країни-учасники
Бенефіціари

Джерела фінансування:
- ресурси місцевих бюджетів;
- ресурси міжнародної технічної
допомоги;
- кошти державного бюджету, які
призначено для співфінансування
великомасштабних
інфраструктурних проектів

Нормативно-правове

На державному
рівні
Нормативно-правові акти і
угоди;
- Закони України;
- Підзаконні нормативноправові акти;
Укази Президента України;
- Підзаконні акти місцевого
рівня

забезпечення

На міжнародному
рівні
Конвенції, договори,
угоди та протоколи,
які мають
двосторонній чи
тристоронній
характер, проекти,
стратегії, постанови,
концепції

Програми

-

Природоохоронні заходи:
спрямовані на зниження та ліквідацію негативного впливу на
навколишнє природне середовище,
поліпшення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу
прикордонних регіонів

Ініціативи
Пріоритети
Цілі
Заходи

Аудиторська діяльність природоохоронних заходів:
Стратегічна екологічна оцінка
Звіт навколишнього середовища
Кадастр викидів парникових газів

Рис. 5.6. Структурна схема інституціонального механізму природокористування у контексті транскордонного
співробітництва
Джерело: розроблено автором.
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Таким чином, інституціональний механізм природокористування у
транскордонному співробітництві являє собою структурну систему усіх
суб’єктів-учасників, керуючих та регулюючих інституцій, нормативноправових

документів,

що

визначають

суть

збалансованого

природокористування у даній сфері та контролюють його відповідне
забезпечення, а також сукупність заходів, спрямованих на створення
стратегії щодо підтримки, координації та контролю за діями суб’єктів у
сфері охорони навколишнього природного середовища у реалізації проектів
транскордонного співробітництва. На сьогодні система юридичних норм, що
регулюють правове
поле, зокрема у галузі транскордонного співробітництва, виглядає таким
чином:
 міжнародно-правові акти та угоди, підписані і ратифіковані в
установленому порядку в Україні;
 закони України;
 підзаконні нормативно-правові акти, які підписані Президентом та
затверджені урядом України тощо;
 підзаконні акти місцевого рівня [79].
Система встановлює пріоритетність норми, що регулює певну сферу
суспільних відносин. Отже, в Україні діє пріоритет міжнародного права, а
система національних нормативно-правових норм покликана розширяти,
розвивати й адаптувати вимоги міжнародних правил до особливостей і
відмінностей

країни.

транскордонного

Саме

тому

співробітництва

законодавство

ґрунтується

і

України
включає

щодо
закони,

Європейську конвенцію, хартії, положення, які підписані Україною з іншими
сусідніми

державами

[99].

Найпростішою

формою

транскордонного

співробітництва є прямі контакти між територіальними громадами (зокрема
містами, селищами), які, здебільшого, носять неформальний характер та
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спрямовані на спільні дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.
Співпраця на неформальній основі можлива завдяки відсутності взаємних
фінансових

зобов’язань,

що

має

слабкий

стимулюючий

вплив

на

природоохоронну діяльність. Територіальні громади або органи влади
безпосередньо здійснюють транскордонне співробітництво і є його
суб’єктами. Усі організації, господарські структури прикордонних територій
є його учасниками.
Держава

та

центральні

органи

влади,

укладаючи

угоди

про

транскордонне співробітництво, підписуючи декларації та приєднуючись до
різних

Конвенцій,

здійснення
розробляють

формують

транскордонного
програми

міжтериторіального

та

з

нормативно-правове
співробітництва

його

реалізації.

транскордонного

його
В

середовище
суб’єктами

для
та

Україні

суб’єктами

співробітництва

виступають

територіальні громади або органи влади, які діють безпосередньо або через
органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх
виконавчі органи, а також районні та обласні ради [188]. До територіальних
органів влади відносяться також місцеві державні адміністрації, що
здійснюють на відповідній території надані державою, а також делеговані
відповідними радами, повноваження [189].
Стратегічні напрямки удосконалення екологічної політики України
повинні передбачати розширення повноважень регіональних органів влади
щодо ведення не лише зовнішньоекономічної діяльності, але й інших форм
транскордонного співробітництва у контексті природокористування. Адже
для підвищення ефективності діяльності єврорегіонів слід гармонізувати
правові повноваження національних суб'єктів цього співробітництва,
делегувати регіонам (областям) України правові та фінансові повноваження,
релевантні до повноважень суб'єктів співробітництва у сусідніх країнах.
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Концептуальні
транскордонного

аспекти

інституціонального

еколого-економічного

забезпечення

співробітництва

необхідно

забезпечити дотриманням інституційних балансів, спираючись на взаємне
підсилення певних організаційно-економічних важелів збалансованого
природокористування, що будуть використовуватися в царині інституційних
змін. Але варто відмітити таку основну роль законодавчої підтримки у
стимулюванні транскордонного еколого-економічного співробітництва, як
ведення транскордонної та прикордонної статистики, моніторинг ведення і
виконання транскордонних програм, стратегій та конвенцій у сфері
збалансованого природокористування, а також варто звернути увагу на
правову систему транскордонного співробітництва між органами місцевого
самоврядування прикордонних територій по обидва боки кордону.
На сьогоднішній день в Україні діяльність інституцій залишається мало
результативною, незважаючи на ті значні позитивні зміни, які відбулися в
розвитку

інституційно-правового

та

інституційно-організаційного

забезпечення транскордонного співробітництва у сфері навколишнього
природного середовища між Україною та ЄС упродовж останніх років. Про
це, зокрема, свідчить збереження актуальності цілої низки проблем
єврорегіонального співробітництва, які висвітлювалися українськими та
закордонними авторами протягом попередніх років.
Варто взяти до уваги основні потреби населення (за А. Маслоу) у
контексті транскордонного співробітництва та шляхи їх реалізації для
підвищення якості життя населення, створення нових робочих місць і
впровадження

європейських

стандартів,

активізації

транскордонних

соціальних контактів та міжкультурного обміну, усвідомлення причетності
до «європейського» бренду, пільгового оподаткування та пільгового
кредитування, залучення прямих іноземних інвестицій на раціональне
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використання природних ресурсів, екологічного контролю, транскордонної
екологічної безпеки, створення умов для вільної самореалізації індивідів,
поширення європейських цінностей. Духовні – створення умов для вільної
самореалізації індивідів, поширення європейських цінностей; престижні –
підвищення соціального статусу; соціальні – активізація транскордонних
соціальних контактів; економічні – пільгове оподаткування, пільгове
кредитування, залучення прямих іноземних інвестицій на раціональне
використання природних ресурсів; екологічні – екологічний контроль,
транскордонна екологічна безпека; екзистенційні – створення робочих місць
та впровадження європейських стандартів у прикордонні регіони України
щодо збалансованого природокористування (рис. 5.7).
Основними рушійними силами процесу мають стати:
 розробка Національної концепції політики науково обґрунтованого
споживання та виробництва;
 імплементація

ідеології

«зеленої»

економіки,

впровадження

та

розвитку екологічних виробництв, «найкращих доступних технологій»
(Best Available Techniques) у секторальній політиці;
 визначення критеріїв екологізації споживчої політики у структурі
пріоритетів сучасної секторальної політики України;
 формування свідомого менталітету екологозбалансованого споживання
та виробництва;
 активізація дієвих важелів переходу до сталого споживання та
виробництва через впровадження інструментів екологічного аудиту,
сертифікації,

маркування

тощо

[107].
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ОСНОВНІ ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ

Духовні
Престижні
Соціальні
Економічні

Створення умов для вільної самореалізації індивідів,
поширення європейських цінностей
Підвищення соціального статусу

Активізація транскордонних соціальних контактів

Пільгове оподаткування, пільгове кредитування,
залучення прямих іноземних інвестицій на раціональне
використання природних ресурсів

Екологічні

Екологічний контроль, транскордонна екологічна безпека

Екзистенційні

Створення робочих місць та впровадження європейських
стандартів

Рис. 5.7. Основні потреби населення (за А. Маслоу) та шляхи їх реалізації у контексті ТКС
Джерело: удосконалено автором на основі піраміди потреб Абрагама Маслоу.
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Стратегія розвитку транскордонних регіонів
На підставі наведеного вище можна сформулювати алгоритм
Стратегії транскордонного співробітництва між Україною та сусідніми
країнам

на

умовах

спільного

виконання

угод,

які

відповідають

стратегічним програмам еколого-економічного та соціального розвитку
кожної країни/регіону – сторони транскордонного регіону окреслюють
потреби і майбутні цілі транскордонної співпраці з метою уникнення
ізольованого розвитку лише однієї із сторін. Стратегічною метою є
створення

умов

для

збалансованого

спрямування

та

підвищення

екологічного, економічного і соціального добробуту населення, розвитку,
впровадження

інноваційно-інвестиційної

моделі

збалансованого

природокористування, а також комплексного еколого-економічного та
соціального розвитку прикордонних територій. У цьому контексті
розробка стратегії може сприяти ініціюванню органами місцевого
самоврядування прикордонних регіонів і громадських інституцій, які
будуть діяти у транскордонних та прикордонних регіонах. Актуальним
варіантом

формування

спільної

стратегії

розвитку

є

створення

спеціального органу, який буде здійснювати стратегічне планування у
відповідному транскордонному регіоні. Адже таким органом може бути
депутатська група на регіональному рівні, до складу якої можуть входити
депутати міських рад прикордонного та транскордонних регіонів, де
будуть

розглядати,

обговорювати

напрями

співпраці,

а

також

впроваджувати певні угоди, програми, але затверджуватися вони будуть
на спеціальній міжрегіональній раді. Також включає розробку відповідної
спільної перспективи транскордонного розвитку та враховує ті суттєві
зміни, які відбуваються в Україні в умовах реформування державного
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Алгоритм розробки стратегії розвитку транскордонних регіонів

Прикордонні регіони

Транскордонні регіони

Обласні державні адміністрації
Районні ради, міські, сільські
ради

Категорії
органів влади

Воєводства, краї
Гміни, міські, сільські ради

Спільна розробка стратегії розвитку
транскордонного регіону
Пріоритет
и

Експертні групи
та громадські
інституції

Обговорення

Надання
консультативних
послуг

Результат
Проект стратегії розвитку транскордонного регіону

Рис. 5.8. Алгоритм розробки стратегії розвитку транскордонних регіонів
Джерело: розроблено автором.

управління та місцевого самоврядування, імплементації Угоди про
асоціацію

між

Україною

та

ЄС.

На

стадії

розробки

стратегії

транскордонних регіонів будуть залучатися для експертної оцінки
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науковці різних сфер діяльності та експерти громадських інституцій,
представники

експертних

груп,

які

будуть

виконувати

функції

консультантів надання пропозицій для депутатської комісії.
Щодо погодження цієї стратегії, то вона повинна пройти певні етапи
узгодження і схвалення та ратифікацію представницьких органів влади: як
обласних державних адміністрацій, так

і воєводств. Розробка стратегії

розвитку транскордонного регіону розписана алгоритмом, оскільки участь
має

бути

обов’язковою

представників

органів

влади

місцевого

самоврядування на регіональному рівні, обласних державних адміністрацій,
районних рад, міських, сільських рад, воєводств, гмінів, що входять до
складу. Для досягнення поставлених цілей та якісного виконання завдань
потрібно забезпечити постійне здійснення належного моніторингу щодо
виконання стратегії та укладених угод, проектів і програм (рис. 5.8).
Характеризуючи
транскордонних

пріоритетні

інституцій,

не

напрями
можна

діяльності

оминути

увагою

спільних
проблем

функціонування єврорегіонів, які традиційно є ваговою інституційною
ланкою транскордонного простору у сфері навколишнього природнього
середовища між Україною та сусідніми країнами. Водночас у сучасних
умовах, особливо на тлі актуальних викликів європейської інтеграції,
єврорегіони мають отримувати новий імпульс для свого розвитку,
спираючись на нетривіальне бачення своєї інституційної місії у процесі
поширення транскордонних етапів екологічної безпеки.
Інституціональне забезпечення транскордонного співробітництва у
сфері навколишнього природного середовища визначається необхідністю
інституціоналізації та створення належних умов для розвитку ефективного
функціонування спільних інституційних аспектів з боку ефективного
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використання природних ресурсів по обидва боки кордону, а також
створення інституціональної нормативно-правової бази між двома країнами.
Слід зазначити, що на сучасному етапі розвиток транскордонного
співробітництва у прикордонних регіонах України є важливим аспектом
інституціонального забезпечення щодо вирішення питань транскордонного
еколого-економічного співробітництва:
 відсутність

відповідної

нормативно-технічної

бази

моніторингу,

включаючи систему обробки даних тощо;
 відсутність пріоритетів у програмах транскордонного співробітництва
щодо

ефективного

управління

і

контролю

транскордонного

використання природних ресурсів;
 нездатність спільно діяти у випадку аварійного забруднення;
 прикордонні області, райони, населені пункти держав-сусідів.
Оскільки

Стратегія

відкриває

діяльність

щодо

прикордонного

співробітництва по обидва боки кордону, то необхідно:
 впровадження сучасних механізмів розвитку еколого-економічних
аспектів у сусідніх прикордонних регіонах України;
 залучення інвесторів із сусідніх країн-членів ЄС;
 здійснення контролю за ухваленням рішень щодо регулювання
спільних проектів транскордонного співробітництва;
 удосконалення

мотиваційного

інструментарію

для

суб’єктів

господарювання, що діють на транскордонних територіях;
 розробка природоохоронних заходів, спрямованих на покращення
об’єктів навколишнього природного середовища.
Розвиток планування транскордонного співробітництва у сфері
природокористування відбувається на стадії, коли транскордонне управління
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набуває значного розвитку. Спільними пріоритетними аспектами на даному
етапі співробітництва повинні бути:
1) встановлення спільних цілей щодо норм критеріїв та індикаторів міри
захищеності від транскордонного забруднення;
2) розвиток спільних планів управління транскордонними природними
ресурсами з метою попередження, обмеження та скорочення будь-якого
транскордонного впливу техногенного характеру;
3)

запровадження

спільних

систем

відстеження

та

раннього

попередження аварійного забруднення транскордонних природних ресурсів;
4) узгодження шляхів і засобів спільного проведення екологічної оцінки
впливу різних стратегій економічного розвитку чи програм на природне
середовище у транскордонних регіонах.
Для розв’язання проблем, які пов’язані із розвитком транскордонного
співробітництва у сфері забезпечення збалансованого природокористування,
передбачається:
 реалізацію спільних комунікаційних заходів за участю прикордонних
регіонів України по обидва боки кордонну;
 проведення

спільних

наукових

природоохоронних

досліджень,

реалізація проектів за пріоритетними напрямами науково-технічного
співробітництва між ЄС та Україною.
 розроблення спільних формальних та неформальних інститутів
еколого-економічного спрямування.
 впровадження

міжнародних

стандартів

у

сфері

охорони

навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної
безпеки у прикордонних регіонах України.
Удосконалення інституціонального забезпечення транскордонного
співробітництва у сфері природокористування: успішність єврорегіонів,
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використання програм транскордонної співпраці, що фінансуються з ЄС,
розроблення інвестиційних проектів для закордонних інвесторів. Реалізація
запропонованих

напрямів

передбачає

розробку

та

вдосконалення

нормативно-правових актів у галузі транскордонного співробітництва у
прикордонних регіонах України, що забезпечить на належному рівні
вдосконалення

інституціонального

природокористування,

а

також

забезпечення

сприятиме

у

утвердженню

сфері
екологічно

збалансованого розвитку транскордонних регіонів; сприятиме збереженню
біосфери; забезпечить сталий економіко-соціальний розвиток регіону.

5.3. Розвиток

інституціонального

забезпечення

збалансованого

природокористування на основі програм транскордонного співробітництва

У сучасних умовах різнорідні зрушення соціально-економічній сфері,
нові підходи у питаннях зовнішньоекономічного співробітництва, глобальні
екологічні проблеми потребують все більшої уваги, свідчать про необхідність
створення дієвих механізмів соціального, еколого-економічного розвитку як
національного, так і регіонального масштабу. Транскордонне співробітництво є
одним з найдієвіших інструментів у цьому ключі завдяки активній участі
територіальних громад прикордонних регіонів у співпраці із закордонними
країнами. Транскордонне співробітництво в державі має набути пріоритетне
місце і стати одним із важливих напрямів реалізації інтеграційної стратегії на
регіональному рівні. Формування і становлення нової системи взаємовідносин
із сусідніми державами сприяє активізації інформаційного обміну та фінансовій
підтримці країн-учасників транскордонного співробітництва. У структурі
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програм транскордонного співробітництва виділяють основні та допоміжні
регіони (рис. 5.9).

Структура транскордонних регіонів
Польща−Україна−Білорусь
Основні регіони України (області)
Волинська

Закарпатська

Допоміжні регіони України (області)

Львівська

Тернопільська

Рівненська

Івано-Франківська

Угорщина−Словаччина−Румунія−Україна
Основні регіони України (області)
Закарпатська

Допоміжні регіони України (області)

Івано-Франківська

Чернівецька

Україна−Румунія
Основні регіони України (області)
Одеська

Чернівецька

Івано-Франківська

Допоміжні регіони України (області)
Запорізька

Вінницька

Тернопільська

Хмельницька

Рис. 5.9. Структурна схема взаємодії між прикордонними регіонами в
транскордонному співробітництві
Джерело: розроблено автором.

Серед загальних проблем у сфері охорони довкілля було представлено ті,
які

стосуються

необхідності

збереження

високого

рівня

екологічної

різноманітності, захисту та відновлення належного стану видів тварин і рослин,
місць їхнього проживання, підтримки екологічних взаємозв'язків (системи
екологічних коридорів), а також відновлення належної якості природних
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ресурсів. Було відзначено, що відмова від реалізації Програми призведе до
послаблення екологічних цілей у контексті ширшої перспективи цього питання.
Реалізація Програми підтримуватиме позитивні зміни у стані довкілля у
регіонах ПБУ, хоча роль Програми і не є вирішальною в цьому питанні з огляду
на обмежені фінансові та матеріальні ресурси. Відсутність реалізації Програми
означатиме виникнення нових негативних тенденцій у довкіллі.
Виконання наведених вище пріоритетів сприятиме консолідації зусиль та
концентрації ресурсів транскордонної співпраці для збалансованого розвитку
прикордонних територій України і підвищенню рівня конкурентоспроможності
у

результаті

виконання

пріоритетних

напрямів,

зокрема

з

питань

природокористування, передбачається забезпечити збереження навколишнього
природного середовища та вжити заходів, спрямованих на його відновлення та
раціональне використання (табл. 5.5).
Таблиця 5.5. Пріоритети транскордонного співробітництва із
сусідніми державами
№
з/п
1

Єврорегіони

Пріоритетні напрями

2

3
 Спільна економічна та екологічна реабілітація
районів, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
 посилення
співпраці
у
сфері
охорони
навколишнього природного середовища, зокрема
створення системи попередження про транскордонне
переміщення забруднювальних речовин повітрям та
річками;
 створення нових об’єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення
 Забезпечення розвитку туристично
рекреаційного потенціалу прикордонних регіонів;
 мінімізація негативних наслідків впливу
виробничої діяльності на соляних рудниках у смт
Солотвино Тячівського району Закарпатської області

1

З
Республікою
Білорусь

2

Із
Словацькою
Республікою
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3

З Румунією

4

З Угорщиною

5

З
Республікою
Польща

6

З
Республікою
Молдова

Продовження таблиці 5.5.
 Охорона навколишнього природного середовища, в
тому числі проведення оцінки ризиків та мінімізації
негативних наслідків впливу виробничої діяльності на
соляних рудниках у смт Солотвино Тячівського району
Закарпатської області на навколишнє природне
середовище;
 розв’язання загальних проблем щодо створення
спільної системи поводження з відходами та управління
водними ресурсами
 Забезпечення розвитку протипаводкового захисту
та створення інтегрованої системи прогнозування
паводків;
 забезпечення розвитку туристичних шляхів,
зокрема велосипедних та пішохідних;
 поліпшення якості води;
 стале використання природних ресурсів, зокрема
управління водними ресурсами та ведення лісового
господарства;
 охорона навколишнього природного середовища;
 забезпечення розвитку підприємництва;
 обмін досвідом з Угорською Стороною щодо
енергоефективності та енергозаощадності
 Забезпечення розвитку меліоративних мереж для
сприяння розвитку сільських територій, електро- та
водопостачання
 Налагодження та підтримка транскордонної
співпраці,
охорони
навколишнього
природного
середовища, здійснення
заходів щодо
протидії
екологічним катастрофам, зокрема очищення стоків;
 реалізація проектів щодо молодіжного та дитячого
відпочинку згідно з Європейським Інструментом
сусідства та Партнерства

Джерело: сформовано та доповнено автором на основі [185].

Перспективність реалізації нових можливостей європейської інтеграції
держави визначають унікальними геополітичними особливостями по обидва
боки кордону. Успішність реалізації перспектив залежатиме від послідовності,
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ефективності, повноти та інституціалізації координаційних механізмів, здатних
задіяти на державному та регіональному рівнях можливості європейського
інструменту політики добросусідства, регіональної, транспортної, безпекової та
екологічної

політики

ЄС

на

основі

узгодженого

дотримання

вимог

законодавства України та ЄС. Передумови є сприятливими для одночасного
прискорення в Україні євроінтеграційних процесів і регіонального розвитку.
Дослідження

транскордонного

співробітництва

завжди

були

і

залишаються у наш час актуальними проблемами екологічної економіки.
Враховуючи те, що європейський вектор зовнішньої політики України, зокрема
співробітництво та вступ до Європейського Союзу (ЄС), є пріоритетними, то
сьогодні в Україні необхідно розробити теоретико-методологічну основу й
відповідні

практичні

заходи,

які

б

забезпечили

позитивні

зрушення

євроінтеграційного вектору розвитку в Україні.
Саме тому особливо важливими й актуальними аспектами в цьому
напрямі є відповідна теоретико-методологічна розробка та належна практична
реалізація транскордонного еколого-економічного співробітництва, яка б
відповідала вимогам ЄС та критеріям якості. Транскордонному співробітництву
характерні особливості міжнародних інтеграційних процесів. Суб’єктами
транскордонного співробітництва еколого-економічних відносин є не самі
держави, безпосередньо прикордонні регіони.
Програма транскордонного співробітництва на 2016−2020 рр. може
виокремити транскордонний зріз основних проектів, а саме - щодо формування
проекту

інвестиційної

стратегії

транскордонних

єдиного

інтегрованого

регіонів

у

сфері

природокористування:
 формування

транскордонного співробітництва;

етапу

в

контексті
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 спільна реалізація єдиної екологічної політики транскордонного
співробітництва;
 впровадження комплексного еколого-економічного аспекту до
організації транскордонного співробітництва по обидва боки кордонну;
 подолання етапів співфінансування проектів транскордонного
співробітництва у сфері природокористування;
 розроблення законодавчої бази на основі методологічних аспектів
транскордонного співробітництва;
 сприяння реалізації стратегії;
 сприяння реалізації стратегії, зокрема маркетингу прикордонних
регіонів, а також визначення можливих інвесторів для розвитку регіонів (рис.
5.10).
Важливою складовою подальшого транскордонного та прикордонного
співробітництва повинно бути якісне задоволення потреб населення етапом
впровадження умов соціально-економічного розвитку регіону через фінансову
та нормативну базу для підвищення владних підрозділів. Разом з тим, слід
зазначити важливість екологічного фактора у програмах транскордонного
розвитку.

Це

пов’язано

із

забрудненням

навколишнього

природного

середовища внаслідок діяльності виробництва, поводженням з їх відходами,
веденням господарства, транспортування товарів. У процесах реалізації
транскордонного

співробітництва важливу роль має державна підтримка,

зокрема формування законодавчої бази (норми і права, акти з реалізації
програм, регулювання і фінансової підтримки). В Україні правове середовище
розвитку транскордонного співробітництва в основному сформоване, але
організаційно-економічні механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин
по обидва боки кордону потребують значного удосконалення.
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Програма Польща − Білорусь − Україна 2014 − 2020
Цілей

Визначення завдань

Пріоритетів

Конкурс проектних заявок
1 етап
Подання головними бенефіціарами Концептуальних записок (КЗ), що
містять загальну інформацію про проект

aдміністративна
перевірка

перевірка
прийнятності

оцінка якості

2 етап
Запрошення до подання Повних форм заявок (ПФЗ) разом з
необхідними підтверджуючими документами головних бенефіціарів,
Концептуальні записки яких становитимуть найбільшу цінність з
точки зору цілей Програми
Повна перевірка
повної форми заявки

якщо виконані всі
адміністративні критерії та
критерії прийнятності

Оцінка якості

Рис. 5.10. Структурно-логічна модель вибору Проектних заявок для
реалізації Програми транскордонного співробітництва
Польща−Білорусь−Україна 2014−2020 рр.
Джерело: розробка автора.
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Інтенсивне використання природних ресурсів, їх виснаження та
деградація стає предметом занепокоєння органів державного регулювання,
керівників

місцевого

самоврядування,

інших

представників

державних

структур та природоохоронних організацій, що у підсумку сприяє підвищенню
рівня екологічної свідомості серед населення.
Оскільки державне регулювання природокористування спрямовано на
реалізацію еколого-економічних принципів держави і правильного дотримання
стандартів використання природних ресурсів на екологобезпечному рівні.
Сприяє відповідальності за виконанням як державних програм, так і програм,
проектів транскордонного співробітництва; залучення інвестицій у прикордонні
регіони України; формування місцевого бюджету, пільгове оподаткування,
оскільки це все буде механізмом для забезпечення природоохоронної безпеки.
В основу концепції має бути покладено комплексне використання природних
ресурсів, що може сприяти ефективності заходів за оцінкою навколишнього
природного середовища.
Програма транскордонного співробітництва Польща−Білорусь−Україна
2014−2020 (Програма) діє у рамках Європейського Інструменту Сусідства
(ЄІС). У контексті цієї програми у сфері природокористування варто
впровадити в екологічні проекти пріоритетні цілі й завдання, зокрема:
 ефективне використання законодавчих засобів;
 мінімізацію чутливості місцевості до кліматичних змін;
 підвищення ефективності просторового планування;
 зміцнення матеріальної бази;
 підвищення ефективності використання туристичних рекреаційних
ресурсів й об’єктів історико-культурної спадщини;
 будівництво спільної політики в галузі охорони довкілля [98].
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Підтримка транскордонних процесів програм полягає у розвитку
прикордонних регіонів Польщі, Білорусі та України відповідно до цілей ЄІС,
закладених у Регламенті ЄІС. Оскільки програму спрямовано на польські,
українські та білоруські прикордонні регіони і всі некомерційні установи з цих
регіонів. Програма передбачає цілі, які сприяють місцевій культурі та
збереженню історичної спадщини, спільні виклики в галузі захисту і безпеки;
пріоритети − збереження природної спадщини, а також спільні виклики у сфері
екологічної безпеки; заходи − спільну розробку навичок і співробітництво між
місцевими

та

регіональними

органами

влади

у

сфері

раціонального

використання природних ресурсів, спільна розробка транскордонних стратегій
з метою збереження та використання природних об’єктів, спільні інвестиції в
екологічну інфраструктуру, спільні ініціативи, що стосуються підготовчих дій у
разі стихійних лих та екологічних катастроф, розробка спільних систем
запобігання, моніторингу, реагування та подолання наслідків екологічних
катастроф. Досягнення цілей відбувається через формування транскордонної
співпраці, яка є її інноваційним елементом та рушійною силою для динамічного
і сталого розвитку транскордонних регіонів. А також важливими є спільні
ініціативи в моніторингу та запобіганні катастроф екологічного спрямування. У
разі виникнення надзвичайних ситуацій, об’єднані сили держав-учасниць
програми будуть ефективніші у подоланні наслідків (рис. 5.11). У рамках цієї
програми варто проаналізувати переваги та недоліки.
Перевагами програми є:


співробітництво між науковими і дослідними установами держав-

учасниць у сфері раціонального використання природних ресурсів, розробка
спільних проектів, обмін досвідом;


розробка міжрегіональних транскордонних стратегій, які дадуть змогу

налагодити контроль та охорону природних територій транскордонних регіонів;
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Цілі

Пріоритети

Сприяння
Місцевій
культурі та
збереження
історичної
спадщини

Заходи

 Спільна розробка навичок і
співробітництво між місцевими та
регіональними органами влади у
сфері раціонального використання
природних ресурсів;
 спільна розробка транскордонних
стратегій з метою збереження та
використання природних об'єктів,
територій і ландшафтів

Промоція та
збереження
Природної
спадщини



Спільні
виклики
в галузі
захисту і
безпеки

Відповіді
на спільні
виклики у
сфері
безпеки



Спільні ініціативи, що стосуються
підготовчих дій у разі стихійних
лих та екологічних катастроф і
надзвичайних ситуацій;
спільні ініціативи щодо запобігання
природним і техногенним
катастрофам;
 розробка спільних систем
запобігання, моніторингу,
реагування та подолання наслідків
катастроф

Рис. 5.11. Структура програм Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 рр.
Джерело: сформовано автором на основі програми ТКС.



спільні дії країн-учасниць програми при виникненні екстрених

ситуацій, які допоможуть у короткі строки організовано протидіяти тим чи
іншим подіям;
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співпраця



у

проведенні

превентивних

заходів

у

межах

транскордонних територій для запобігання природних і техногенних
катастроф.
Недоліками програми є:
низький рівень фінансування досліджень у напрямі раціонального



використання природних ресурсів;


слабкий контроль за використанням природних ресурсів;



різниця

в

інфраструктурному

забезпеченні

між

країнами-

учасницями;
доцільно більше приділити уваги та ресурсів для запобігання і



унеможливлення

виникнення

небезпечних

ситуацій

в

екологічному

контексті.
У рамках цієї програми було передбачено заходи, спрямовані на
охорону довкілля та природної спадщини, зокрема на покращення систем
поводження з твердими відходами та очистки стічних вод, моніторинг стану
довкілля, запобігання екологічним загрозам та переміщення забруднень
через кордон, також на зниження рівня забруднень. Підтримка надається
також розробці системних рішень у випадку надзвичайних екологічних
ситуацій,

а

надзвичайними
проекти,

що

також

розвитку

екологічними
сприяють

та

модернізації

ситуаціями.

енергозбереженню

системи

управління

Підтримуватимуться
та

поширенню

також
досвіду

використання і розвитку відновлювальних джерел енергії. У межах цього
пріоритету підтримку буде також надано ініціативам, спрямованим на
вдосконалення транскордонного співробітництва у сфері охорони довкілля,
зокрема управління басейнами річок. У Програмі наведено характеристику
екологічного стану території. Зокрема, на сьогодні рівень забруднення не
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збільшується, існують лише місцеві джерела забруднень - енергетика і
транспорт.

Цілі

Пріоритети

Заходи

Підтримка сталих
систем управління
відходами та
стічними водами
Охорона
навколишнього
середовища,
пом'якшення
наслідків
зміни
клімату

Спільні
виклики в
галузі
захисту і
безпеки

Дослідження з проблем якості води
річкових басейнів прикордоння;
налагодження систем моніторингу
якості води




Збереження та
стале
використання
природних
ресурсів

Розвиток природних парків та систем
управління лісовим господарством з
транскордонним ефектом;
 захист ландшафту, біорізноманіття та
екосистем;
 охорона водних ресурсів;
 спільні екологічні освітні програми

Підтримка енергоефективності та
використання
відновлювальних
джерел енергії

Сприяння реалізації заходів з
підвищення енергоефективності,
економії енергії та утилізації відходів;
 розробкаспільних стратегій з метою
зниження рівня викидів вуглецю

Підтримка
спільних заходів
попередження
природних і
техногенних
катастроф, а
також спільні дії в
надзвичайних
ситуаціях

Узгодження діяльності в галузі
попередження повеней, розвиток
інфраструктури запобігання повеням;
 створення спільних систем раннього
попередження про пожежі, лавини та
інші стихійні лиха;
 стратегічне та технічне планування і
створення спільних систем моніторингу
забруднень довкілля (повітря, вода,
ґрунт)







Рис. 5.12. Структура програм Угорщина – Словаччина – Румунія –
Україна 2014−2020 рр.
Джерело: сформовано автором на основі програми ТКС.

Переробка міських відходів, особливо у сільських районах, все ще є
технологічно примітивною і неефективною. Поверхневі води є евтрофними,
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так само як витоки річок. Істотну небезпеку для довкілля становлять
промислові майданчики, гірничо-добувні території та військові зони, які вже
виведено з використання, та їх стан потребує покращення, що призводить до
відчутної шкоди для ландшафтів і негативно впливає на стан ґрунту, води і
рослинності. Інтенсивні меліораційні роботи, які проводились у цих
регіонах, мали значний негативний вплив на довкілля, найбільш інтенсивний
характер спостерігається в Поліссі.
Аспекти, які сприятимуть забезпеченню розвитку ТКС:
 врегулювання

сфери

раціонального

використання

природних

ресурсів;
 мінімізація використання природних ресурсів;
 стратегічні підходи дадуть підґрунтя для виходу на новий рівень у
природоохоронній діяльності країн-учасниць.
Реалізувати всі положення Стратегії, які сприятимуть ефективному
залученню європейських коштів для підтримки збалансованого соціальноекономічного та екологічного розвитку та вирішенню пріоритетних завдань
українсько-польсько-білоруського прикордоння, за умов виконання аспектів,
наведених вище.
Цілі спрямовано на охорону навколишнього природного середовища,
пом’якшення наслідків зміни клімату та спільні виклики для державучасниць у галузі захисту і безпеки, у галузі захисту та екологічної безпеки,
зокрема налагодження систем
природних

парків

та

систем

моніторингу
управління

якості води, розвиток
лісовим

господарством

транскордонного регіону, сприяння реалізації заходів з підвищення
енергоефективності, економії енергії та утилізації відходів, стратегічне та
технічне планування і створення спільних систем моніторингу забруднення
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довкілля (повітря, вода та ґрунту). На рис. 5.12 розглянуто пріоритети
програми та заходи щодо збалансованого природокористування.
Проаналізувавши заплановані програмою заходи, було проведено
аналіз переваг та недоліків, а також висвітлено пріоритетні напрями
збалансованого природокористування програми

Угорщина–Словаччина–

Румунія–Україна .
Перевагами програми є:


спільна розробка наукових підходів щодо розв’язання проблеми

забруднення річкових басейнів;


спільний контроль за станом якості річок транскордонних регіонів;



поліпшення управління лісовим господарством для ефективнішого

використання лісових ресурсів;


спільні дії щодо захисту ландшафту;



забезпечення захисту біорізноманіття та екосистем;



підвищення обізнаності з питань екологічної сталості. Навчальні тури,

освіта в галузі екології довкілля;


запровадження екологічно чистих технологій утилізації відходів;



стратегічні напрями до низьковуглецевої економіки та зниження

впливу на екологію через екологічні стратегії, спрямовані на менший рівень
викидів вуглецю;


управління водними ресурсами, збір даних, заходи із захисту

резервуарів, та від повеней.
Недоліками програми є:


система контролю і моніторингу за станом якості води недостатньо

ефективними в різних транскордонних регіонах;


значні території транскордонних регіонів перебувають без контролю і

захисту;
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низький рівень ефективності утилізації відходів у транскордонних

регіонах, що призводить до забруднення річок;


низький рівень обізнаності населення транскордонних регіонів;



різна ефективність утилізації відходів у регіонах.
Аспекти, які сприятимуть забезпеченню розвитку ТКС:



розширення наукової бази щодо розв’язання проблем забруднення

річкових

басейнів.

розширення

інфраструктурних

об’єктів

у

сфері

покращення якості води;


співпраця у удосконалення моніторингу якості річок;



розвиток інфраструктури та налагодження туристичних маршрутів у

регіонах;


сталий захист транскордонних вод, а також інвестиції у галузь

управління водними ресурсами;


впровадження навчальних програм для населення в галузі екології;



розвиток інфраструктури у сфері поводження з відходами та

використання відходів для переробки на електроенергію.
Також у рамках програми сусідства Україна−Словаччина−Угорщина
фінансуються чотири проекти від Закарпатської області на загальну суму
2,75 млн євро, а саме: «Розвиток Берегівської транскордонної структури
річки Тиса» – 0,72 млн євро, «Чиста вода» – 0,6 млн євро, «Транскордонні
можливості розвитку транспортної логістики» – 0,54 млн євро, «Покращення
транскордонного автомобільного руху через будівництво об’їзної дороги
навколо м. Берегово» – 0,9 млн євро. В рамках даної програми в області
спільно з угорськими партнерами реалізується 6 проектів. Серед них –
створення інформаційно-туристичних центрів у містах Берегово та Ужгород;
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Цілі

Пріоритети

Підтримка
освіти,
досліджень,
технологічного
розвитку та
інновацій

Заходи


Промоція і
підтримкадо
сліджень та
інновацій

Спільні дослідницькі заходи у
сфері охорони навколишнього
середовища (проблем зміни
клімату, збереження
біорізноманіття, відновлювані
джерела енергії та підвищення
ефективності використання)

Спільні заходи щодо запобігання
зсувам і повеням у прикордонних
регіонах;
 спільні комплексні системи для
ефективного моніторингу та
попередження стихійних лих і
для пом'якшення наслідків;
 планування узгоджених дій
органів влади у надзвичайних
ситуаціях, викликаних
природними та техногенними
катастрофами (повені, пожежі,
спеки, землетруси, урагани)



Спільні
виклики
в галузі
захисту і
безпеки

Підтримка
спільної
діяльності з
попередження
природних і
техногенних
катастроф

Рис. 5.13. Структура програми Румунія–Україна 2014−2020 рр.
Джерело: сформовано автором на основі програми ТКС.

розробка та впровадження транскордонної програми медико-соціальної
реабілітації

на

базі

обласної

дитячої

клінічної

лікарні;

розробка

комплексного українсько-угорського підходу до спільних протипаводкових
заходів; дослідження стану використання біомаси в прикордонному регіоні
[181].
Програма транскордонного співробітництва Румунія–Україна 2014 –
2020 рр. ставить перед собою низку викликів у сфері природокористування
та охорони навколишнього природного середовища. Цілями програми є
підтримка освітніх та наукових досліджень, технологічний розвиток і
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запровадження інноваційних розробок, а також спільні виклики державучасниць у галузі захисту та безпеки. На рис. 5.13 розглянуто пріоритети
програми та заходи, заплановані на період роботи програми.
Програма транскордонного співробітництва Румунія – Україна 2014 –
2020 рр. у контексті природокористування має на меті розвиток наукових
розробок та об’єднання зусиль учасників у попередженні природних і
техногенних катастроф. Спільні наукові дослідження спрямовують на
вдосконалення заходів у сфері охорони навколишнього середовища,
розв’язання

проблем

змін

клімату,

збереження

біорізноманіття

та

впровадження технологій із використанням відновлювальних джерел енергії,
вони мають статус пріоритетних у цій програмі. Проаналізувавши
заплановані програмою заходи, було проведено аналіз переваг та недоліків, а
також висвітлено пріоритетні напрями збалансованого природокористування
в Румунії та Україні.
Перевагами програми є:


фінансування

та

розвиток

заходів,

спрямованих

на

охорону

навколишнього природного середовища;


розробка

інноваційних

проектів

моніторингу

та

попередження

надзвичайних ситуацій;


спільні заходи із запровадження нових науково обґрунтованих

розробок у

сфері

природокористування та охорони

навколишнього

середовища.
Недоліками програми є:


низький рівень обізнаності населення транскордонних регіонів у сфері

охорони навколишнього середовища;


слабо розвинена інфраструктура у сфері використання альтернативних

джерел енергії.
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Аспекти, які сприятимуть забезпеченню розвитку ТКС:


розроблені інноваційні наукові розробки забезпечать ефективне

використання природних ресурсів;


перехід на технології виробництва енергії з відновлювальних джерел;



готовність запобігти та ефективно боротися з наслідками можливих

надзвичайних ситуацій;


децентралізація

функцій

та

принципів

державного

управління,

делегування повноважень органам місцевого самоврядування та іншим
самоврядним інституціям, надання їм більшої самостійності у вирішенні
спільних з регіонами сусідніх держав завдань регіонального та місцевого
розвитку;


забезпечення

організаційної

й

фінансової

підтримки

учасників

міжнародних проектів, що реалізуються в межах програм співробітництва
ЄС
із сусідніми країнами.
Для цього доцільно передати повноваження місцевим органам влади
щодо конкурсного відбору проектів міжнародного співробітництва та
прийняття рішення про їх дофінансування в межах виділеної квоти з коштів
державного бюджету чи за рахунок відповідної статті видатків місцевого
бюджету. Запровадження такого механізму фінансування можливе за умови
формування державного бюджету «знизу до гори» і передачі повноважень з
формування місцевих бюджетів громадам, що забезпечить їх фінансову
самостійність при реалізації спільних міжнародних проектів та програм
екологічного характеру.
Як бачимо із табл.. 5.6, під час формування наступної програми
транскордонного співробітництва доцільно врахувати певні програмні
пріоритети, опираючись на вказані вище напрями, а також на стратегічні цілі
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та пріоритети розвитку фінансово-інноваційної діяльності на перспективу у
сфері природокористування і природоохоронної діяльності.
Таблиця 5.6. Кореляція пріоритетів програм транскордонного
співробітництва у сфері природокористування

2

Угорщина−Слова
ччина−
Румунія−
Україна
3

+

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

Польща−Білорусь−
Україна

Напрями програм ТКС
1
Промоція
та
збереження
природної спадщини
Збереження
та
стале
використання біологічного і
ландшафтного біорізноманіття
Стале
ведення
лісового
господарства
Стале та комплексне управління
водними і річковими басейнами
Екологічна оцінка
Спільні виклики у галузі захисту
і безпеки
Збереження
та
стале
використання
природних
ресурсів
Розробка інноваційних проектів
моніторингу охорони довкілля

співробітництва

як

4

+
+

+

-

-

Частка
забезпечення
фінансування щодо ефективності
+
використання
природних
ресурсів
Залучення
інвестицій
у
прикордонні
регіони
через
іноземних інвесторів
Джерело: сформовано автором на основі програм ТКС.

SWOT-аналіз

Румунія
−
Україна

синтез

розвитку

-

-

-

транскордонного
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За допомогою SWOT-аналізу можна визначити найактуальніші
питання, що ведуть до поставленої мети, якої потрібно досягнути на
прикордонних територіях. Застосування SWOT-аналізу може допомогти у
досягненні максимальних результатів, посилаючись на сильні сторони, де
існують великі можливості для розвитку прикордонних територій (рис.
5.14).
Передусім, щоб виконати SWOT-аналіз, необхідно дати відповіді на
питання про ключові характеристики положення розвитку транскордонного
співробітництва. В даному випадку потрібно порівнювати з конкурентами
виконання програм транскордонних та прикордонних регіонів.
Сильні сторони: це внутрішні ресурси і можливості, які являють собою
основу розвитку. Питання щодо сильних сторін, які можуть включати: 1)
які переваги має регіон? 2) які ресурси доступні? 3) що ви робите добре?
Слабкі сторони можуть бути визначені як відсутність певних сильних
сторін, оскільки сильні і слабкі сторони можуть розглядатися як внутрішні
та зовнішні. Ключові питання: 1) що можна покращити в регіоні? 2) чого
слід уникнути? Можливості можуть виникнути через нормативно-правову
базу, зміни у

програмах, проектах транскордонного співробітництва, а

також внаслідок певних змін на транскордонних та прикордонних
територіях.

Можливості

для

потреб

SWOT-аналізу

можуть

бути

ідентифіковані через надання відповідей:
1) які можливості існують? 2) які з цих можливостей можуть бути
використані?
Проведені

дослідження

дали

змогу

систематизувати

основні

можливості, загрози, а також сильні і слабкі сторони інституціонального
забезпечення

транскордонного

співробітництва

у

сфері
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природокористування в систему світових господарських зв’язків, що
посилюється в умовах глобалізаційних процесів.

Що суттєво
загальмовує розвиток
ТКС?
Обмеженість
фінансових
можливостей
українських учасників
проектів ТКС

Які зовнішні фактори
можуть перешкодити
розвитку?

Що ми маємо в
регіоні чого не
мають інші?

Слабкі
сторони

Загрози

Активізація
інвестиційної
діяльності

Сильні
сторони

Які можуть бути
можливості для
розвитку регіону?

Можливості

Посилення
розвитку місцевої
та регіональної
децентралізації

Недотримання
виконання умов
програм ТКС

Рис. 5.14. SWOT-аналіз як синтез розвитку транскордонного
співробітництва

Джерело: розроблено автором.

За результатами проведеного аналізу сформовано SWOT-матрицю
інституціонального забезпечення транскордонного співробітництва у сфері
природокористування, що дали змогу виявити основні стратегічні напрями
розвитку

та

посилення

конкурентних

переваг

збалансованого

природокористування у контексті транскордонного співробітництва. Як
показали результати аналізу, характерне перевищення слабких сторін над
сильними сторонами, що створюють перепони для повноцінної інтеграції у
сучасних

глобальних

економічних

перевищують над загрозами (рис. 5.15).

відносин,

а

наявні

можливості
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Перспективою розвитку транскордонного співробітництва з метою
активізації такого співробітництва буде збільшення джерел фінансування та
інвестування у природоохоронну сферу, оскільки збільшення й ефективне
використання має сприяти зростанню інноваційного потенціалу країнпартнерів.
Змога спільного виходу на міжнародні ринки також може надати
істотних

переваг,

наприклад,

таких:

збільшення

ефективності

господарювання; підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг, що
виробляються країнами-партнерами; зайняття більш великої ніші на ринку та
отримання

більш високих

часток прибутку; зменшення

витрат

на

маркетингові дослідження; зменшення вартості транспортування продукції;
зниження еколого-деструктивного впливу підприємств; підвищення рівня
сталого розвитку прикордонних регіонів; зменшення ресурсомісткості
виробництва; поліпшення загального стану НПС та ін.
З наведеного можна зробити висновок, що програми передбачають
підвищення рівня екологічної свідомості серед населення прикордонних
територій. Пріоритети екологічного характеру спрямовані на запобігання
екологічним

загрозам

та

покращення

раціонального

економічного

використання природних ресурсів, розвиток відновлювальних засобів енергії
та енергозбереження, а також підвищення ефективності прикордонної
інфраструктури і процедур перетину кордону, покращення безпеки на
кордоні. Оскільки стан навколишнього природного середовища є актуальним
питанням і сучасною серйозною проблемою для світової спільноти, воно
займає важливе місце також і в стратегічних цілях та завданнях
транскордонних програм. Розглядаються питання щодо вивчення стану
навколишнього природного середовища, проблем природокористування,
антропогенного впливу на природоохоронні заходи.
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SWOT- аналіз інституціонального забезпечення
транскордонного співробітництва у сфері збалансованого
природокористування
МОЖЛИВОСТІ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

 Ухвалення
та
гармонізація
правових стандартів на всіх рівнях:
міжнародному (Європейському),
національному та регіональному (через
закони або підзаконні акти);
 Співпраця в рамках програм
транскордонного співробітництва
здійснюється за допомогою проектів,
відібраних у відкритому конкурсів;
 Активізація інвестиційної,
спільної економічної діяльності у тих
регіонах, які межують з країнами ЄС.

 Сприяння економічному та
соціальному розвитку прикордонних
регіонів України;
 Створення специфічних
структур за участі прикордонних
громад по обидва боки кордону;
 Посилення інституціональної
спроможності прикордонних регіонів
України у здійсненні транскордонного
співробітництва;
 Створення контактних пунктів
для
надання
більш
якісних
послуг громадянам у транскордонному
вимірі.

ЗАГРОЗИ

СЛАБКІ СТОРОНИ
 Дисбаланс повноважень
органів місцевого самоврядування
різних країн, які беруть участь у
транскордонному співробітництві;
 Обмеженість
фінансових
можливостей українських учасників
проектів транскордонного
співробітництва;
 Недосконалий механізм
спільного планування заходів з
транскордонного співробітництва;
 Низька активність учасників
транскордонного співробітництва на
рівні районів та територіальних
громад.

 Недотримання
виконання
умов щодо розвитку програм
транскордонного співробітництва;
 Втрата авторитету економічно
спроможної держави;
 Неефективна реалізація
транскордонних програм;
 Низька активність учасників
транскордонного співробітництва на
рівні районів та територіальних
громад;
 Проблеми фінансування
розвитку еколого-економічної
безпеки на прикордонних територіях,
що звужує можливості для співпраці.

Рис. 5.15. SWOT- аналіз інституціонального забезпечення транскордонного
співробітництва у сфері природокористування
Джерело: розроблено автором.
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Ефективне

використання

потенціальних

можливостей

розвитку

транскордонного співробітництва необхідно здійснювати на підставістратегії
розвитку,

побудованої

на

інноваційних

засадах,

із

використанням

інвестиційних коштів, що повинно супроводжуватися впорядкуванням
нормативно-правової бази й усуненням адміністративних перешкод та
створенням сприятливих умов
України.

для інвестицій у прикордонні регіони
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Висновки до розділу 5
1. Запропоновано

Стратегію

розвитку

транскордонного

співробітництва між Україною та сусідніми країнам на умовах спільного
виконання угод, які відповідають стратегічним програмам екологоекономічного та соціального розвитку кожної країни/регіону – сторони
транскордонного

регіону

окреслюють

потреби

і

майбутні

цілі

транскордонної співпраці з метою уникнення ізольованого розвитку лише
однієї із сторін. Стратегічною метою є створення умов для збалансованого
спрямування та підвищення екологічного, економічного і соціального
добробуту населення, розвитку, впровадження інноваційно-інвестиційної
моделі збалансованого природокористування, а також комплексного
еколого-економічного та соціального розвитку прикордонних територій. У
цьому контексті пропозиції щодо розробки стратегії може сприяти
ініціюванню органами місцевого самоврядування прикордонних регіонів і
громадських

інституцій,

які

будуть

діяти

у

транскордонних

та

прикордонних регіонах. Актуальним варіантом формування спільної
стратегії

розвитку

є

створення

спеціального

органу,

який

буде

здійснювати стратегічне планування у відповідному транскордонному
регіоні. Адже таким органом може бути депутатська група на
регіональному рівні, до складу якої можуть входити депутати міських рад
прикордонного та транскордонних регіонів, де будуть розглядати,
обговорювати напрями співпраці, а також впроваджувати певні угоди,
програми,

але

затверджуватися

вони

будуть

на

спеціальній

міжрегіональній раді. Також включає розробку відповідної спільної
перспективи транскордонного розвитку та враховує ті суттєві зміни, які
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відбуваються в Україні в умовах реформування державного управління та
місцевого самоврядування, імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
2. На стадії розробки стратегії транскордонних регіонів будуть
залучатися для експертної оцінки науковці різних сфер діяльності та
експерти громадських інституцій, представники експертних груп, які
будуть виконувати функції консультантів надання пропозицій для
депутатської комісії. Щодо погодження цієї стратегії, то вона повинна
пройти

певні

етапи

узгодження

і

схвалення

та

ратифікацію

представницьких органів влади: як обласних державних адміністрацій, так
і воєводств. Розробка стратегії розвитку транскордонного регіону
розписана алгоритмом, оскільки представники органів влади місцевого
самоврядування на регіональному рівні, обласні державні адміністрації,
районні ради, міські, сільські ради, воєводства, гміни, що входять до його
складу. Для досягнення поставлених цілей та якісного виконання завдань
потрібно забезпечити постійне здійснення належного моніторингу щодо
виконання стратегії та укладених угод, проектів і програм
3. Доведено, що Стратегія відкриває діяльність щодо прикордонного
співробітництва по обидва боки кордону: впровадження сучасних
механізмів

розвитку

еколого-економічних

аспектів

у

сусідніх

прикордонних регіонах України; залучення інвесторів із сусідніх країнчленів ЄС; здійснення контролю за ухваленням рішень щодо регулювання
спільних

проектів

транскордонного

співробітництва;

розробка

мотиваційного інструментарію для суб’єктів господарювання, що діють на
транскордонних

територіях;

розробка

природоохоронних

заходів,
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спрямованих

на

покращення

об’єктів

навколишнього

природного

середовища.
3. Сформовано

SWOT-аналіз

інституціонального

забезпечення

транскордонного співробітництва у сфері природокористування, що дасть
змогу виявити основні стратегічні напрями розвитку та посилення
конкурентних переваг збалансованого природокористування у контексті
транскордонного співробітництва. Як показали результати аналізу,
характерне перевищення слабких сторін над сильними сторонами
створюють перепони для повноцінної інтеграції у сучасних глобальних
економічних відносин, а наявні можливості перевищують над загрозами.
4. Серед нагальних проблем сьогодення, які постали перед
регіонами України, одна із найактуальніших – активізація розвитку
транскордонного співробітництва. Розв’язання цієї проблеми може
здійснитися через запровадження низки заходів, серед яких необхідно:
запропонувати нову Комплексну Програму розвитку транскордонного
співробітництва

з

урахуванням

нової

геополітичної

ситуації;

інструментарій та механізми співпраці з ЄС. Пріоритетами програми
мають стати: інституціональний розвиток, розвиток інфраструктури
пунктів перетину кордону, розбудова транспортної інфраструктури та
міжнародних

транспортних

коридорів,

розвиток

економічного

співробітництва, спільні природоохоронні програми, розвиток людських
ресурсів,

культурне,

співробітництво;

інноваційне

забезпечити

та

відповідну

науково-дослідницьке
систему

фінансування

транскордонного співробітництва із залученням державних, місцевих і
приватних фінансів, а також коштів міжнародних організацій. Для
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забезпечення державної фінансової підтримки програм та проектів
розвитку
механізми,

транскордонного
закладені

співробітництво»,

а

у
також

співробітництва
Законі

України

залучити

доцільно
«Про

використати
транскордонне

інструментарій

та

фінансові

можливості відповідних програм ЄС; постійно проводити моніторинг
реалізації транскордонних програм і проектів, своєчасно вносити
корективи і прогнозувати тенденції розвитку.
5. Перспективою розвитку транскордонного співробітництва з метою
активізації даного співробітництва стане збільшення інвестицій у
природоохоронну сферу, оскільки збільшення та ефективне використання
має сприяти збільшенню інноваційного потенціалу країн-партнерів. Змога
спільного виходу на міжнародні ринки також може надати істотних
переваг, наприклад, таких: збільшення ефективності господарювання;
збільшення конкурентоздатності товарів і послуг, що виробляються
країнами-партнерами; зайняття більш великої ніші на ринку та отримання
більш високих часток прибутку; зменшення витрат на маркетингові
дослідження; зменшення вартості транспортування продукції; зниження
еколого-деструктивного впливу підприємств; підвищення рівня сталого
розвитку

прикордонних

регіонів;

зменшення

ресурсомісткості

виробництва; поліпшення загального стану довкілля та ін.
6. Доведено, що у кожній області доцільно створити єврорегіональні
представництва, відповідальні за підготовку, експертизу і моніторинг
транскордонних проектів, організувати навчання кадрів для системи
територіального управління, підготувати спеціалістів, ознайомлених з
проблематикою транскордонного співробітництва. Крім того, потрібно
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розвивати інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва з
метою підвищення поінформованості населення про можливості співпраці,
розвиток громадянського суспільства, впровадження загальноєвропейських
цінностей.
6. Дослідження існуючих теоретичних підходів і практичного досвіду
дозволить визначити ряд найважливіших пріоритетних напрямів, які слід
покласти в основу стратегії інноваційного розвитку, а саме: поширення
сучасних технологій і піонери освоєння окремих напрямів вищих
технологічних

укладів

майбутнього;

підтримка

пріоритетних

фундаментальних і прикладних досліджень; прискорений розвиток сектора
інформаційних технологій; надання інвестиціям інноваційного характеру;
розвиток інноваційної інфраструктури.
Основні результати досліджень за цим розділом опубліковано у
наукових працях [51; 52; 54; 55; 56 та ін.].
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання
наукової проблеми інституціонального забезпечення збалансованого
природокористування у контексті транскордонного співробітництва.
Наукове значення її вирішення полягає у поглибленні методології
понятійно-категоріального

апарату

та

обґрунтованні

напрямів

інституціонального забезпечення збалансованого природокористування у
транскордонному співробітництві. Узагальнення отриманих результатів
дає змогу сформулювати низку висновків і внести пропозиції, які мають
науково-теоретичне, методологічне і практичне значення.
1. Запропоновано поняття «збалансоване природокористування у
контексті

транскордонного

співробітництва»,

яке

слід

розглядати

передусім як систему гармонізації взаємовідносин транскордонних та
прикордонних регіонів щодо раціонального використання й охорони
навколишнього природного середовища. Воно спрямоване на оптимізацію
виробництва з урахуванням фактичних вимог і обмежень діючих
інститутів

та

інституцій

природокористування.

Тому

щодо
під

забезпечення

інституціональним

збалансованого
забезпеченням

транскордонного співробітництва пропонуємо розуміти набір інститутів і
механізмів, які створюють систему еколого-економічної співпраці та
визначають обмеження для суб’єктів господарювання, котрі діють у
межах норм і правил, що є базою для виробництва та розвитку
транскордонного співробітництва.
2. Обґрунтовано системну модель інституціонального забезпечення
транскордонного

співробітництва,

яка

ґрунтується

на

елементах
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зовнішнього

та

внутрішнього

забезпечення,

що

впливають

на

інституціонально-структурні зміни збалансованого природокористування
у контексті транскордонного співробітництва. Адже все це виражається в
ефективних змінах діючих інституціональних норм і правил, які
сприятимуть збалансованому природокористуванню завдяки елементам
зовнішнього та внутрішнього забезпечення у межах транскордонних
регіонів

України.

Інституціональне

природокористування

транскордонного

забезпечення

збалансованого

співробітництва

відбувається

завдяки розвитку раціонального використання природних ресурсів.
Зокрема, йдеться про налагодження міжрегіонального та міждержавного
співробітництва у сфері розвитку інфраструктурного забезпечення
функціонування єврорегіонів, розташованих на території України.
3. Запропоновано методологічно-інституціональний підхід, який
полягає

у

комплексному

аналізі

результатів

транскордонного

співробітництва, а також поетапному удосконаленню реалізації проекту
стратегії. Ефективність транскордонного співробітництва характеризує
стан

розвитку

регіону,

де

реалізуються

екологічні

проекти

транскордонного співробітництва, і сприяє ефективному збільшенню
вітчизняних та міжнародних інвестицій, є важливою складовою розвитку
регіональної Стратегії транскордонного співробітництва.
4. Сформовано дуалістичну модель, яка передбачає згрупування
інститутів норм і правил еколого-економічного характеру, а також їх
розвиток та функціонування як на регіональному, так і на місцевому рівні.
Використано метод аналітичного згрупування індивідуальних індексів і
показників якості щодо визначення інституціонального забезпечення
збалансованого природокористування транскордонного співробітництва, а
також їх організаційно-правову структуру, де можна виявити організації –
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інститути, які здатні контролювати виконання, забезпечувати дію і
дотримання правил та норм транскордонного співробітництва всіма
суб’єктами регіонів – учасників у сфері природокористування.
5. Розроблено прогнозну модель залежності між екологічними та
економічними

чинниками

щодо

забезпечення

збалансованого

використання природних ресурсів на прикордонних територія України.
Встановлено ступінь зв’язку показника обсягу інвестицій на охорону
навколишнього природного середовища з такими показниками, як
екологічний податок, витрати підприємств на охорону навколишнього
природного середовища та раціональне використання природних ресурсів,
обсяг викидів у розрахунку на 1 особу.
6. Доведено, що сучасні еколого-економічні проблеми прикордонних
територій України становлять серйозну перешкоду для подальшого
економічного розвитку держави. Обґрунтовано еколого-економічний
механізм

природокористування

за

двома

критеріями:

екологічної

ефективності та наповнення дохідної частини державного бюджету
коштами, необхідними для виконання природоохоронних функцій,
покладених на органи державного управління. Стосовно екологічної
ефективності

встановлено,

що

механізм

державного

регулювання

природокористування неспроможний на сьогоднішній день забезпечити
збереження навколишнього природного середовища. На основі екологоекономічних показників розроблено багатофакторну регресійну модель за
трьома видами природних ресурсів і спрогнозовано вплив їх для
використання у майбутньому.
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7. На основі статистичних даних розраховано ефект декаплінгу в
єврорегіоні «Буг», зокрема у таких регіонах, як: Волинська область
(Україна), Брестська область (Республіка Білорусь), Любінське воєводство
(Республіка Польща) за період 20082017 рр., де обґрунтовано динаміку
екологічних та економічних показників. Здійснені розрахунки свідчать
про посилення негативних впливів економічного розвитку єврорегоіну
«Буг» на його екологічну сферу. Впродовж досліджених 10 років
нарощування темпів зростання економіки було зумовлено переважно
використанням екстенсивних факторів розвитку. В цьому контексті
досягнення ефекту декаплінгу має стати одним із головних пріоритетів
розвитку транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг».
8. Обґрунтовано, що розробка спільних механізмів та інструментів
транскордонної взаємодії на основі Стратегії збалансованого розвитку
допоможе

налагодити

ефективну

співпрацю

транскордонного

і

прикордонного співробітництва, а також сприятиме створенню належних
умов для організаційних, фінансових, еколого-економічних можливостей
суб’єктів і учасників транскордонного співробітництва; підвищенню
ефективності використання зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку
транскордонних

і

прикордонних

регіонів;

проведенню

постійного

моніторингу еколого-економічної діяльності прикордонних регіонів задля
забезпечення збалансованості.
9. Запропоновано модельну Концепцію збалансованого розвитку
транскордонних і прикордонних регіонів. Реалізація цієї Концепції дасть
змогу запровадити європейські стандарти, вдосконалити транскордонне і
прикордонне співробітництво, а також спрямувати зусилля органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на виконання цих
планів. Завдання Концепції сприятимуть створенню належних умов для
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організаційних, фінансових, еколого-економічних можливостей суб’єктів і
учасників транскордонного співробітництва; підвищенню ефективності
використання зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку транскордонних
і прикордонних регіонів; проведенню постійного моніторингу екологоекономічної

діяльності

прикордонних

регіонів

для

забезпечення

збалансованості.
10. Обґрунтовано теоретико-методологічне регулювання державної
політики

як

складової

системи

інституціонального

забезпечення

транскордонного співробітництва, яка включає етапи проектування:
оцінку сучасного стану та прогнозування; впровадження (підготовка
управлінських рішень з боку нормативно-правової бази, узгодження
механізмів взаємодії між органами влади різних рівнів, фінансовоінвестиційна

підтримка,

впровадження

інституцій

для

реалізації

транскордонних проектів на прикордонні регіони України), перевірку
суб’єктів

щодо

встановлення

відповідності

фактичного

стану

запланованому рівню з метою його подальшої корекції, а також
відтворення

та

збереження

природно-ресурсного

потенціалу

прикордонних регіонів.
11. Запропоновано

комплексний

інституціональний

підхід

до

розробки та розв’язання важливих проблем: удосконалення способів і
методів щодо запобігання забрудненню навколишнього природного
середовища, прогнозування змін, які відбуваються, планування бюджетнофінансових програм на регіональному прикордонному рівні, а також
українсько-білоруському

транскордонному

співробітництві,

що

забезпечить підвищення рівня екологічної свідомості серед населення
прикордонних територій. Пріоритети екологічного характеру спрямовано
на запобігання екологічним загрозам та більш економічному ефективному
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використанню природних ресурсів, розвиток відновлювальних засобів
енергії та енергозбереження, а також удосконалення прикордонної
інфраструктури і процедур перетину кордону, покращення безпеки на
кордоні.
12. Обґрунтовано програми транскордонного співробітництва на
2014—2020 рр. з урахуванням рівня екологічної безпеки. Розроблено
інституціонального

SWOT-аналіз

забезпечення

транскордонного

співробітництва у сфері природокористування, де показано слабкі та сильні
сторони, що дасть змогу виявити основні стратегічні напрями розвитку і
посилення конкурентних переваг збалансованого природокористування у
контексті транскордонного співробітництва. Результати SWOT-аналізу
показали, що простежується перевищення слабких сторін над сильними, яке
створює перепони для повноцінної інтеграції у сучасні глобальні економічні
відносини, а наявні можливості SWOT- аналізу перевищують над загрозами.
Проведені

дослідження

дали

змогу

систематизувати

основні

можливості, загрози, а також сильні і слабкі сторони інституціонального
забезпечення

транскордонного

співробітництва

у

сфері

природокористування в систему світових господарських зв’язків, що
посилюється

в

проведеного

аналізу

забезпечення

умовах

глобалізаційних

сформовано

транскордонного

процесів.

SWOT-матрицю

За

результатами

інституціонального

співробітництва

у

сфері

природокористування, що дали змогу виявити основні стратегічні напрями
розвитку

та

посилення

конкурентних

переваг

збалансованого

природокористування у контексті транскордонного співробітництва. Як
показали результати аналізу, характерне перевищення слабких сторін над
сильними сторонами, що створюють перепони для повноцінної інтеграції у
сучасних

глобальних

економічних

відносин,

а

наявні

можливості

380

перевищують над загрозами. Перспективою розвитку транскордонного
співробітництва з метою активізації такого співробітництва буде збільшення
джерел фінансування та інвестування у природоохоронну сферу, оскільки
збільшення й ефективне використання має сприяти зростанню інноваційного
потенціалу країн-партнерів.
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ЗАКОНИ
Коментар
Дана Концепція визначає передумови розроблення Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, її головні завдання, принципи формування, виконання та
фінансування, а також структуру. Визначено адаптацію законодавства України до законодавства Європейського
Союзу - як поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням
законодавства Європейського Союзу. Наведений склад законодавства ЄС.
Як один із ключових інструментів є державна політика України щодо адаптації законодавства формується як
складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до
нормопроектування, обов'язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу при
нормопроектуванні, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституційного,
науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства
України.
Адаптація законодавства України є планомірним процесом, що включає декілька послідовних етапів, на
кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України до acquis Європейського
Союзу. Метою адаптації законодавства України до законодавства європейського Союзу є досягнення
відповідності правової системи України acquis communautaire з
урахуванням критеріїв, що висуваються
Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього.
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до
Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики.
В Україні створено основні політико-правові та організаційні засади адаптації законодавства.
Укази та розпорядження Президента України
Ця Програма мала на меті стати головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення України до
ЄС за всім спектром співробітництва – політичним, соціальним, фінансовим, економічним, торговельним,
науковим, освітнім, культурним тощо. Інші програми та плани політичного, соціально-економічного
спрямування, що розробляються або підлягають розробленню органами виконавчої влади, повинні ґрунтуватися
на цілях цієї Програми.
Виявлено інституціональний механізм Програми, що передбачає наступні інституції: Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України, Уповноважений центральний орган виконавчої влади, Прем'єр-міністр України.
З метою організації виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу", виконання функцій уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу покладено на
Міністерство юстиції України.
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19.12.2007
р.
№
1236/2007

Європейського
Союзу»
«Про заходи щодо
активізації
євроінтеграційного
прикордонного
співробітництва»

07.03.06 №
256

«Про вдосконалення
організації роботи з
приведення
національного
законодавства
у
відповідність
з
європейськими
нормами
і
стандартами»

2
липня
2008 р. №
594

«Про
затвердження
Державної
цільової
програми
інформування
громадськості
з
питань європейської
інтеграції України на
2008—2011 роки»

З метою активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва, підвищення конкурентоспроможності
економіки прикордонних територій, Кабінету Міністрів України встановлено забезпечити здійснення заходів
щодо формування сприятливих умов для активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва.
Рішення уряду
З метою вдосконалення механізму адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу
та приведення його у відповідність із стандартами Ради Європи Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Ліквідувати Державний департамент з питань адаптації законодавства.
2. Утворити комісію з ліквідації Державного департаменту з питань адаптації законодавства.
3. Міністерству юстиції забезпечити виконання завдань, пов'язаних з адаптацією національного законодавства до
законодавства Європейського Союзу та приведенням його у відповідність із стандартами Ради Європи у сфері
захисту прав і основоположних свобод людини, демократії та верховенства права.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742
(1742-2004-п) "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 52, ст. 3447).
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 569 (5692007-р ).
2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. N 594.
3. Державний замовник-координатор - Держкомтелерадіо.
4. Державні замовники - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
5. Керівник Програми - перший заступник Голови Держкомтелерадіо.
6. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації.
7. Строк виконання 2008-2011 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
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Додаток Б 1 Вихідні статистичні дані прикордонних територій України для побудови прогнозної моделі відновлення лісу,
тис. га
Критерії
Інвестиції на
раціональне
використання
природних
ресурсів, тис. дол.
США
Екологічний
податок, тис. грн
Відновлення лісу,
тис. га
Валовий
регіональний
продукт, тис. грн.

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2000 р.
до 2017р.

5587,41

7941,59

12584,49

6562,93

4465,02

5246,58

3160,829

4487,446

2872,027

1516,479

910,9742

1065,17

4 522,24

2634,03

5060,36

21069,18

17484,24

17464,83

41493,83

25297,79

39721,58

41869,41

44556,03

60217,91

64441,92

61 807,89

2336,33

3430,16

4308,91

4019,5

3417,5

3623,16

3830,417

3919,583

3724,083

4122,5

4252,417

4668,58

2332,25

3611,83

10081,42

20935,58

20970,17

24508,92

30130,75

34313,67

35489

40792,25

52963,5

62958,75

67625,5

64 013,67

Додаток Б 2 Вихідні статистичні дані прикордонних територій України для побудови прогнозної моделі викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тис. т

Критерії

Інвестиції на
навколишнє
природнє
середовище,
тис. дол. США
Екологічний
податок,
тис. грн
Викиди
забруднюючих
речовин в
атмосферне
повітря, тис. т
Валовий
регіональний
продукт, тис.
грн.

2000 р.
до 2017р.

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5587,42

7941,60

12584,49

6562,93

4465,03

5246,59

3160,83

4487,45

2872,03

1516,48

910,97

1065,18

4522,24

2634,03

5060,36

21069,18

17484,24

17464,83

41493,83

25297,79

39721,58

41869,41

44556,03

60217,91

64441,92

61 807,89

60,64

73,5

96,35

90,6

88,29

91,67

37,99

39,09

36,62

34,82

33,88

38,65

21,99

3611,83

10081,42

20935,58

20970,17

24508,92

30130,75

34313,67

35489

40792,25

52963,5

62958,75

67625,5

64013,67
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Додаток Б 3 Вихідні статистичні дані прикордонних територій України для побудови прогнозної моделі
використання водних ресурсів
Критерії
Інвестиції на
раціональне
використання
природних
ресурсів, тис.
дол. США
Екологічний
податок,
тис. грн
Загальне
водовідведення
млн. м3
Використано
свіжої води
млн.м3
Валовий
регіональний
продукт, тис.
грн.

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2000 р.
до 2017р.

5587,41

7941,59

12584,49

6562,93

4465,02

5246,58

3160,82

4487,44

2872,03

1516,48

910,98

1065,17

4522,24

2634,03

5060,36

21069,18

17484,24

17464,83

41493,83

25297,79

39721,58

41869,41

44556,03

60217,91

64441,92

61807,89

247,00

178,50

178,08

176,25

178,58

178,92

182,08

166,83

159,25

132,83

127,50

137,42

109,58

279,50

189,67

197,50

192,08

194,33

199,92

206,42

189,92

182,08

144,08

137,50

147,17

132,33

3611,83

10081,42

20935,58

20970,17

24508,92

30130,75

34313,67

35489

40792,25

52963,5

62958,75

67625,5

64 013,67
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Додаток В Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у прикордонних
регіонах України та окремих населених пунктах
РЕГІОНИ
Україна
Вінницька область
Вінниця
Ладижин
Волинська область
Луцьк
Ковель
Житомирська область
Житомир
Бердичів
Закарпатська область
Ужгород
Виноградів
Воловець
Івано-Франківська область
Івано-Франківськ
Бурштин
Київська область
Богуслав
Боярка
Біла Церква
Українка
Яготин
Львівська область
Львів
Добротвір
Одеська область
Одеса
Березівка
Іллічівськ
Южне
Рівненська область
Рівне
Здолбунів
Сумська область
Суми
Конотоп
Чернівецька область
Чернівці
Чернігівська область
Чернігів
Олишівка

2000
3959,4
80,1
2,1
62,9
10,3
2,1
1,7
12,3
2,1
1,7
7,7
0,7
0,2
1,0
141,0
0,8
118,9
80,8
0,1
0,1
3,0
64,5
2,5
108,6
3,1
73,0
23,2
9,4
0,3
1,2
2,2
14,1
4,2
2,8
26,3
8,0
1,4
4,1
1,4
20,2
8,0
1,3

2005
4464,1
107,4
5,1
87,1
10,1
1,8
1,1
13,4
3,0
2,2
26,6
3,1
0,0
2,0
204,2
0,7
176,5
73,0
3,3
0,4
2,3
53,2
2,2
95,8
2,8
51,5
40,5
21,1
1,8
1,4
2,8
17,3
3,3
5,5
26,1
8,6
0,7
5,2
1,4
37,5
12,3
1,6

2008
4524,9
130,3
4,2
105,3
10,0
1,0
4,2
19,1
1,7
6,1
23,2
1,7
3,0
1,6
241,7
0,7
218,3
107,4
2,0
2,1
2,1
79,3
6,0
126,4
1,9
59,1
34,4
17,6
1,3
0,5
2,6
16,2
3,5
4,2
29,7
9,5
0,4
3,9
1,1
44,4
18,1
4,5

2009
3928,1
114,3
4,3
91,6
7,6
0,8
3,6
18,6
1,5
5,4
21,4
1,4
3,0
1,1
214,5
0,5
191,2
101,9
1,7
3,0
3,0
76,9
5,4
121,0
1,8
48,0
25,9
12,4
0,4
1,1
2,0
10,0
2,1
2,3
29,2
9,4
0,3
3,4
1,2
43,0
19,2
3,6

2010
4131,6
103,0
3,4
74,8
8,2
1,0
3,5
18,4
0,9
5,6
17,4
1,4
2,6
0,5
169,2
0,5
146,8
106,8
1,9
5,4
1,2
82,8
8,8
113,2
2,0
39,3
29,2
14,4
0,3
1,1
2,7
12,9
4,5
2,7
31,7
10,4
0,3
3,8
1,3
47,4
19,8
3,3

2011
4374,6
87,3
4,2
59,3
7,6
0,9
3,2
19,0
1,3
5,7
17,2
1,1
2,0
0,7
221,8
0,4
198,7
113,6
1,9
1,1
1,4
91,7
0,2
129,4
1,8
46,8
30,5
15,2
0,3
0,8
2,6
17,1
5,9
4,8
35,9
12,9
0,3
3,8
1,3
49,5
23,0
3,3

2012
4335,3
101,3
4,1
75,6
7,3
0,9
3,0
18,5
1,4
5,7
8,1
0,6
0,6
0,2
196,7
0,4
174,7
129,4
1,1
4,0
1,4
109,2
4,6
130,7
1,7
48,3
28,2
13,1
0,2
1,0
2,3
14,9
4,7
4,6
30,2
10,9
0,2
2,9
1,1
45,8
21,4
2,6

2014
3190,4
124,5
3,3
88,2
4,3
1,0
0,3
10,9
1,4
0,3
3,9
1,2
0,0
0,2
228,8
0,4
199,8
96,2
0,6
3,1
3,1
76,9
3,6
100,2
1,6
37,5
23,2
10,5
0,1
1,2
2,6
11,6
4,4
3,1
27,0
8,9
0,2
2,5
1,0
41,9
20,0
2,4

2015
2857,4
134, 7
15,8
78,8
4,7
0,9
0,4
9,0
1,3
0,2
4,4
1,8
0,0
0,2
223,9
0,4
198,0
78,1
1,1
0,1
2,0
55,5
2,1
102,4
2,6
40,6
26,1
9,7
0,2
1,1
2,5
10,2
3,7
2,7
17,5
6,5
0,3
3,2
1,1
33,9
15,1
0,1

2016
3078,1
119,8
12,1
66,1
4,7
0,8
0,4
9,3
1,3
0,2
4,9
1,0
0,1
0,2
196,7
0,4
168,5
98,2
0,0
0,6
6,3
74,7
1,9
103,1
1,7
44,9
26,4
11,9
0,2
1,0
1,7
9,1
3,2
2,3
19,8
7,0
0,3
3,0
1,0
37,1
18,5
0,0

2017
2584,9
155,8
13,6
94,7
5,1
0,8
0,3
10,3
1,4
0,3
3,2
0,1
0,0
0,7
198,3
0,4
160,1
48,2
0,0
0,1
3,5
23,3
2,3
109,1
4,0
49,8
29,6
12,0
0,2
1,4
1,6
9,6
2,8
3,2
20,3
7,4
0,3
3,3
1,1
31,6
13,0
0,4

Відхилення +/1374,5
75,7
11,5
31,8
5,2
1,3
1,4
2
0,7
1,4
4,5
0,6
0,2
0,3
57,3
0,4
41,2
32,6
0,1
0
0,5
41,2
0,2
0,5
0,9
23,2
6,4
2,6
0,1
0,2
0,6
4,5
1,4
0,4
6
0,6
1,1
0,8
0,3
11,4
5
0,9
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Додаток Г Перелік проектів екологічного, економічного та соціального характеру програм транскордонного
співробітництва
Назва проекту

Охорона та розвиток прикордонних екосистем
Створення єдиної картоінформаційної системи
обслуговування туристичного бізнесу у Волині і
Люблінщини (Республіка Польща)
Розвиток зеленого туризму у
Любишівському районі Волинської області
Зелені стежки Прикарпаття
Покращення екологічного
стану прикордонних районів України
(Львівська область) та Республіки Польща за рахунок
використання промислових деревних відходів як
замінника вугілля для
опалення об'єктів соціальної сфери
Проведення комплексу заходів,
спрямованих на покращення екологічного стану басейну р.
Західний Буг на території Буського району Львівської
області з
продовженням робіт на території Республіки Польща
Реалізація єдиної політики поводження з побутовими та
промисловими відходами в Чернігівській області у рамках
співпраці держав – учасниць єврорегіону"Дніпро"
Розроблення комплексного плану
Оздоровлення басейну р. Лопань
ВСЬОГО
Утворення мережі європейського молодіжного
академічного співробітництва
Будівництво під’їзної автомобільної дороги до
міжнародного пункту пропуску через державний кордон
«Ужгород» (вантажний термінал) на спільному
українському-словацькому кордоні
Облаштування під’їзних шляхів до міжнародного
автомобільного пункту пропуску через державний кордон
«Могилів-Подільський-Отач» у м.Могилеві-Подільському
Облаштування міжнародного та місцевого пункту
пропуску через державний кордон поромного та катерного
сполучення «Ямпіль-Косеуць»
Проведення міжнародного мистецького фестивалю

Замовник

Строк виконання

2007-2010
Екологічного характеру
Волинська
до 2009
область
Волинська
до 2009
область
Волинська
2008
область
ІваноФранківська
до 2009
область

Орієнтовний план фінансування
державний бюджет,
місцевий бюджет,
тис. грн
тис. грн.

усього

84,6

7,2

91,8

155,9

18,9

174,8

290

10

300

567

40

607

Львівська
область

2008

542,6

232,1

774,7

Львівська
область

до 2009

310

20

330

Чернігівська
область

2008

190

70

260

Харківська
область
-

до 2010
-

1200
3 340,1

Соціального характеру
Волинська
до 2009
область

1000
1 398,2
4 738,3

2 200
4 738,3

204,7

73,58

278,28

Закарпатська
область

до 2009

10050

-

10050

Вінницька
область

2008

387

3

390

2008

505

20

525

2008

190

10

200

Вінницька
область
Вінницька

420
«Дністрові передзвони»
Створення промислового технопарку «Черляни» на
території Львівської області
ВСЬОГО
Чиста вода - добре здоров’я
Система космічного захисту від надзвичайних ситуаційтранскордонна система для передбачення надзвичайних
природних явищ на основі використання супутникових
технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні
ВСЬОГО
Відродження фізкультурно-спортивних традицій в місті
Герці під гаслом - повернемо молоді стадіон
ВСЬОГО
Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій транскордонна система для передбачення надзвичайних
природних явищ на основі використання супутникових
технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні
Збереження унікальної біоти та покращення якості води
водозабірного басейну транскордонних річок Західного
регіону України
Розвиток інфраструктури Яворівського національного
природного парку та ремонт під’їзних доріг до об’єктів
установи
Запровадження альтернативної системи поводження з
відходами шляхом впровадження системи роздільного
збирання
ВСЬОГО
Поліпшення безпеки населення та рівня безпеки в
прикордонній зоні шляхом забезпечення спільної
підготовки та співробітництва у сфері ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій (великомасштабний
інфраструктурний проект Спільної операційної програми
прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства
на 2014—2020 роки “Румунія — Україна”)
Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби
з транскордонною злочинністю між Румунією та Україною
(великомасштабний інфраструктурний проект Спільної
операційної програми прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства на 2014—2020 роки
“Румунія — Україна”)
Зниження ризику епідеміології туберкульозу у
прикордонних районах України та Польщі шляхом
будівництва туберкульозної лікарні на 60 ліжок у

область
Львівська
область

до 2009

2011-2015
Екологічного характеру
Чернівецька
2014-2015
область
Закарпатська
область

до 2015

Соціального характеру
Чернівецька
2015
область
2016-2020
Екологічного характеру
Державний вищий
навчальний заклад
«Ужгородський
2016
національний
університет»
Львівська
2016-2020
область

205
11 541,7

112,9
219,43

317,9
11 761,18

17 737

1 970,8

19 707,8

425,51

3829,64

4 255,15

18 162,51

5 800,44

23 962,95

425,51
425,51

3829,64
3829,64

4255,15
4255,15

425,5

6424,9

6850,4

301 593,72

-

301 593,72

Львівська
область

2016-2018

1700

-

1700

Львівська
область

2016-2017

4000

-

4000

307 719,22

6424,9

314 144,12

Соціального характеру
Івано-Франківська
область

2017—2020

4221

42 679

46 900

Івано-Франківська
область

2017—2019

390,6

3949,4

4 340

Закарпатська
область

2017—2020

13 200

106 920

120 120
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Виноградівському районі та впровадження інноваційних
методів моніторингу туберкульозу, профілактики та
лікування
Розвиток інфраструктури Яворівського національного
природного парку та ремонт під’їзних доріг до об’єктів
установи
Розбудова інфраструктури біля пунктів пропуску через
державний кордон для автомобільного сполучення
Виступовичі, Майдан-Копищанський
Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на
словацько-українському кордоні
Розвиток інфраструктури кордону між Україною і
Румунією (реконструкція пунктів перетину кордону
Красноїльськ та Дяківці)
Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та
Україною
Реконструкція міжнародного пункту пропуску для
автомобільного сполучення Устилуг
Створення функціонального модуля “фільтр пункту
пропуску” в міжнародному пункті пропуску Рава-Руська,
надання обладнання і засобів пунктам пропуску Краківець,
Шегині та Ягодин
Розвиток ІТ-інфраструктури українських митної та
прикордонної служб на українсько-польському кордоні
Реконструкція пункту пропуску через державний кордон
Рені — Джюрджюлешть
Організація спільного контролю в міжнародному пункті
пропуску через державний кордон для автомобільного
сполучення
Кучурган — Первомайськ
Будівництво пункту пропуску через державний кордон
Боберка — Журавин на кордоні з Республікою Польща
Покращення прикордонної інфраструктури — відкриті
ворота до Європи
Збереження автомобільних доріг шляхом запровадження
вагового контролю
Підвищення якості надання митних послуг у пункті
пропуску через державний кордон Краковець — Корчова
Будівництво пунктів відстою автотранспортних засобів
Збереження культурної спадщини Полісся
Склади свою мозаїку історії
Туристичний розвиток територій Дністровського каньйону
Забезпечення збереження історико-культурної спадщини
Карпатського регіону
ВСЬОГО

Львівська
область

2016—2018

1700

-

1700

2016—2017

450

900

1350

2016

14 749,7

98 901

113 650,7

2016

11 747,2

94 417,38

106 164,58

2016

15 079,7

101 113,92

116 193,62

2016

19 944,6

133 290,09

153 234,69

2016

8030,6

53 787,78

61 818,38

2016

9855

66 080,88

75 935,88

2016

48 320

172 800

221 120

Одеська
область

2016

7952,9

28 440,72

36 393,62

Львівська область

2016—2017

482 000

-

482 000

Чернівецька область
Львівська
область
Львівська
область
Львівська
область
Київська та
Житомирська
область
Чернівецька область
Івано-Франківська,
Чернівецька,
Тернопільська,
Хмельницька області
Івано-Франківська
область

2016—2018

12 300

120 000

132 300

2016—2017

10 000

-

10 000

2016

10 200

-

10 200

2016—2020

370 000

-

370 000

2016-2017

90 000

10 000

100 000

2016-2017

1000

9000

10 000

2018—2020

900

9100

10 000

2018—2020

1560
1 133 601,3

14 040
1 065 420,17

15 600
2 199 021,4

Житомирська
область
Закарпатська
область
Чернівецька
область
Закарпатська
область
Волинська
область
Львівська
область
Львівська
область
Одеська
область
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