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Головня О. М., Потапов В. П.
Транскордонне співробітництво сільських територій у контексті конвергенційно-інтеграційних процесів

У статті розкрито значення транскордонного співробітництва українських сільських територій у контексті конвергенційно-інтеграційних 
процесів в Україні в умовах європейського вектора розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Проаналізовано нормативно-правову базу й осо-
бливості такої співпраці на прикладі Закарпатської області. Запропоновано засоби підвищення ефективності співпраці з метою поглиблення 
і розвитку транскордонних економічних зв’язків. Сучасні європейські країни перебувають у стані постійних інтеграційних змін через глобалі-
зацію та велику взаємозалежність, особливо в економічному сенсі. Таким чином, транскордонне співробітництво є важливою складовою про-
цесів конвергенції, яка значною мірою формує порядок денний європейської інтеграції нашої країни. Україна має значний потенціал в аграрному 
секторі, співпраця з європейськими сусідами в сільській місцевості та сільськогосподарських районах заслуговує на увагу та детального ви-
вчення. Крім того, відбувається формування якісно нової транскордонної зони з державами – членами Європейського Союзу. Тому вважається 
доцільним дослідити процеси взаємопроникнення та інтеграції українських прикордонних сільських територій. Останнім часом Україна по-
ширює та реалізує ініціативи та проєкти, спрямовані на зміцнення відносин України із сусідніми країнами, зокрема з Європейським Союзом. 
Для сприяння такій співпраці на прикордонних територіях розпочато формування відповідної інфраструктури, що є важливим елементом 
для успішної реалізації запланованих проєктів. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає широкий спектр мож-
ливостей для модернізації регіональної політики, здійснення транскордонного співробітництва та розвитку сільських територій. Водночас 
інтеграція та конвергенція прикордонних сільських територій є запорукою зміцнення торговельних, економічних та інших відносин між кра-
їнами. 
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Holovnia O. M., Potapov V. P. The Cross-Border Cooperation of Rural Areas in the Context 
 of Convergence-Integration Processes

The article discloses the importance of cross-border cooperation of Ukrainian rural areas in the context of convergence-integration processes in Ukraine in the 
context of the European vector of development of foreign economic relations. The regulatory framework and peculiarities of such cooperation are analyzed on the 
example of Zakarpatska Oblast. The means of increasing the efficiency of cooperation in order to deepen and develop the cross-border economic ties are proposed. 
Modern European countries are in a state of constant integration changes due to globalization and great interdependence, especially in the economic sense. Thus, 
cross-border cooperation is an important component of convergence processes, which largely shapes the agenda of European integration of our country. Ukraine 
has significant potential in the agricultural sector, cooperation with European neighbors in rural areas and agricultural districts deserves attention and a detailed 
study. In addition, a qualitatively new cross-border zone with the Member States of the European Union is being formed. Therefore, it is considered expedient 
to research the processes of interpenetration and integration of Ukrainian rural areas next to the State border. Recently, Ukraine has been distributing and 
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Вступ. Незважаючи на державне втручання, тенден-
ції щодо бідності в сільській місцевості та низької продук-
тивності сільського господарства за останні десятиліття 
значно не покращилися. У багатьох країнах з’являється 
все більше доказів руху до альтернативних інституційних 
підходів, які визнають численні шляхи виходу з бідності 
в сільській місцевості. Загальним завданням є втілення цих 
принципів у практичні економічні й організаційні заходи 
у сфері виробничої діяльності як на національному, так і на 
місцевому рівнях.

Сучасні європейські держави знаходяться у стані по-
стійних інтеграційних змін, що зумовлено глобалізацією та 
великою взаємозалежністю, особливо в економічному сен-
сі. Так, транскордонне співробітництво є вагомою складо-
вою конвергенційних процесів, що значною мірою формує 
порядок денний європейської інтеграції нашої держави.

Актуальність досліджуваного питання доводиться 
тим, що Україна має серйозний потенціал у сільськогос-
подарській галузі, вартим уваги та детального вивчення є 
співробітництво з європейськими сусідами в рамках сіль-
ських територій та аграрних регіонів. Крім того, спостері-
гається формування якісно нового транскордонного про-
стору з країнами – членами Європейського Союзу. Тому 
вважається за доцільне вивчити процеси взаємопроник-
нення та інтеграційні взаємозв’язки українських прикор-
донних сільських територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження теоретичних, методичних і практичних аспектів 
транскордонного співробітництва здійснювали такі вітчиз-
няні теоретики та практики, як: Височанська М. [2], Дубо-
віч І. [5], Зибарева О. [6], Павлік І. [8], Романенко Є. [11].

Проте бракує досліджень, пов’язаних з транскордон-
ним співробітництвом саме сільських територій. Тому ме-
тою статті є дослідження особливостей транскордонного 
співробітництва сільських територій Закарпатської облас-
ті в контексті конвергенційно-інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
виток сільських територій є багатовимірною системою, 

яка швидко зазнає структурних перетворень під впливом 
багатьох факторів. Сільське господарство, своєю чергою, 
більше не обмежується системою виробництва товарів. 
Тому сільськогосподарський сектор сьогодні охоплює по-
ствиробничу діяльність, як-от ринки та ланцюги створен-
ня вартості в цілісній агропродовольчій системі. Водночас 
у центрі уваги сільських територій має бути добробут фер-
мерів, підвищення стійкості вразливих спільнот, омоло-
дження природних ресурсів, подолання змін клімату. 

Ситуація в соціальній сфері села залишається склад-
ною. Найгострішими проблемами на селі є безробіття, 
бідність і трудова міграція, занепад соціальної інфраструк-
тури, поглиблення демографічної кризи та відмирання сіл. 
Обезлюднення сільських територій призводить до нега-
тивного ефекту не лише для сільськогосподарської галузі, 
а й для національної економіки та суспільного розвитку 
взагалі. Тому невідкладною проблемою слід вважати збе-
реження людності сіл шляхом розширення сфери зайня-
тості, забезпечення нормальної життєдіяльності сільської 
поселенської мережі й умов відтворення сільського насе-
лення. Українське село має багату історико-архітектурну 
спадщину, культуру, самобутній побут, самою природою 
даровані чудові ландшафти, які до того ж часто наділені ре-
креаційними ресурсами. Водночас гострою проблемою для 
багатьох сіл є брак робочих місць, зростаючий надлишок 
робочої сили, вивільнюваної з сільськогосподарського ви-
робництва [3, с. 32].

Питання розвитку сільських територій регулюються 
переважно положеннями Глави 17 «Сільське господарство 
та розвиток сільських територій» (статті 403–406), яка міс-
титься в розділі V Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
«Економічне та галузеве співробітництво». Сторони роз-
глядають питання розвитку сільських територій у тісному 
зв’язку з такими питаннями економічного характеру, як 
процес, що супроводжує розвиток сільськогосподарського 
виробництва чи є його наслідком. 

Стаття 404 містить перелік із десяти напрямів, за 
якими Сторони здійснюють співпрацю у сфері сільського 
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господарства та розвитку сільських територій. Більша час-
тина з них визначають загальний інструментарій здійснен-
ня співпраці: 

сприяння взаємному розумінню політик у сфері  
сільського господарства та розвитку сільських те-
риторій (пункт «a»); 
посилення адміністративни  х спроможностей на 
центральному та місцевому рівнях щодо плану-
вання, оцінки та реалізації політики (пункт «b»); 
обмін знаннями та найкращими практиками щодо  
політики розвитку сільських територій з метою 
сприяння економічному добробуту сільських гро-
мад (пункт «d»); 
поширення знань шляхом проведення навчальних  
та інформаційних заходів (пункт «f»); 
посилення гармонізації з питань, які обговорю- 
ються в рамках міжнародних організацій (пункт 
«h»);
обмін найкращими практиками щодо механізмів  
підтримки політики у сфері сільського господар-
ства та розвитку сільських територій (пункт «і») 
[14].

Сільські прикордонні регіони України стикаються 
з такими проблемами, як труднощі в утриманні об’єктів 
(наприклад, охорони здоров’я, управління природними не-
безпеками та комунальних послуг) або поєднання розвитку 
та охорони навколишнього середовища. Транскордонне 
співробітництво допомагає вирішувати такі виклики, але їх 
невизнання вітчизняними суб’єктами та недостатній інже-
нерний потенціал ускладнюють це.

Сучасні процеси конвергенції та інтеграції передба-
чають наявність успішної координації трансформаційних 
перетворень у сільськогосподарських прикордонних регі-
онах. Найбільш дієвим вважається вироблення управлін-
ських та дорадчих заходів серед суб’єктів господарювання. 
Так, у Концепції щодо створення прикордонних економіч-
них кластерів вказано, що підвищення продуктивності та 
якості праці в сільськогосподарському регіоні обумовлено 
нарощуванням виробництва, з одного боку, і консолідації 
зусиль взаємопов’язаних галузей – з іншого. Саме в таких 
умовах вбачається реальним розвиток підприємництва та 
інвестиційної привабливості прикордонних регіонів.

Протягом тривалого часу центральні органи держав-
ної влади були далекими від реального життя на місцях. 
Транскордонна діяльність перебувала поза сферою ком-
петенції єдиного державного органу. Звичайно, деякі по-
вноваження були в МЗС, Міністерства економіки та інших 
міністерств. Проте державні інституції на місцях не мали 
адекватних можливостей і повноважень. Разом із розроб-
кою і впровадженням територіальної реформи з’явилась 
можливість покращити транскордонну співпрацю, яка 
була б позбавлена декларативності і носила дієвий харак-
тер [12].

Транскордонне співробітництво регулюється Зако-
ном України «Про транскордонне співробітництво» [9] та 
нормативно-правовою базою, покликаною якнайкраще ви-
користати потенціал такого формату співпраці. Проте все 
ще є потреба у подальшому врегулюванні механізмів та ін-
струментарію реалізації співробітництва. 

Транскордонне співробітництво є пріоритетним на-
прямком державної політики, а його реалізація відбува-
ється на всіх рівнях владної вертикалі. Закон України «Про 
транскордонне співробітництво» встановлює, що модер-
нізація зовнішньоекономічної діяльності нашої держа-
ви нерозривно пов’язана із транскордонною співпрацею. 
Згідно з Законом транскордонним співробітництвом слід 
вважати «спільні дії, спрямовані на встановлення і погли-
блення економічних, соціальних, наукових, технологічних, 
екологічних, культурних та інших відносин між суб’єктами 
і учасниками таких відносин в Україні і відповідними 
суб’єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав 
у межах компетенції, визначеної їх національним законо-
давством» [9].

З огляду на особливості географічного розташуван-
ня України, саме західні регіони відіграють основну роль 
у становленні та розвитку транскордонного співробітни-
цтва загалом і в сільськогосподарській галузі зокрема. Гео-
стратегічне сусідство українських областей з державами – 
членами Європейського Союзу передбачає привабливі 
умови для співпраці. Крім того, значною мірою інтегрована 
регіональна економіка, лояльне ставлення місцевого на-
селення до вказаних процесів, а також історичні особли-
вості розвитку західноукраїнських територій активізують 
і сприяють розвитку прикордонних і транскордонних вза-
ємовідносин. 

Більшість прикордонних територій західних облас-
тей України тривалий час перебувають на досить низькому 
рівні соціально-економічного розвитку. Зокрема, харак-
терними рисами були високий рівень тінізації ринку пра-
ці та міграції населення, широкий розвиток необлікованої 
торгівлі, обмежені надходження фінансових ресурсів до 
місцевих бюджетів, що встановлювало серйозні перешко-
ди як формуванню, так і розвитку потенціалу малих міст 
і сільських прикордонних територій.

Оскільки Закарпатська область межує з чотирма 
державами ЄС, вважаємо важливим проаналізувати осо-
бливості транскордонного співробітництва сільських те-
риторій цього регіону в контексті конвергенційно-інтег-
раційних процесів.

Регіон є малоземельним (дві третини території – го-
риста місцевість), зональність розміщення сільгоспугідь 
обумовлює значну диференціацію посівних площ у роз-
різі природно-економічних зон. Крім того, є проблеми, 
які не дозволяють повною мірою використати вдале гео-
політичне та геоекономічне положення області в розрізі 
конвергенційно-інтеграційних процесів.

Сільські території, де проживає 62,9 % населення 
Закарпатської області, володіють значним потенціалом 
і в разі його раціонального використання здатні зробити 
вагомий внесок у вирішення ключових проблем соціально-
економічного розвитку регіону. Однак значна частина 
сільських поселень сьогодні перебуває в економічно не-
стабільному стані, наслідком чого стало посилення про-
цесів депопуляції населення, трудова міграція, згортання 
діяльності об’єктів соціальної сфери, високим залишається 
рівень бідності сільського населення. Значною проблемою 
для сільських територій є сировинна зорієнтованість еко-
номіки, внаслідок чого абсолютна значна частина сільсько-



79Проблеми економіки № 2 (52), 2022

Регіональна економіка

го населення не бере участі в розподілі доходів від їх ви-
користання [13].

Питання транскордонного і прикордонного співро-
бітництва для Закарпаття було завжди в пріоритеті. Напра-
цьовані добросусідські зв’язки дали змогу знайти нові ін-
струменти партнерства і програм, які охоплюють не тільки 
традиційні економічні, а й різні аспекти життєдіяльності 
громад прикордоння. 

Закарпаття впроваджує програми розвитку тран-
скордонного та міжрегіонального співробітництва, під-
тримує ініціативи в соціально-економічних, науково-тех-
нічних, екологічних, культурних зв’язках між громадами 
та веде пошуки ефективних джерел їх фінансування задля 
розвитку соціальної сфери та інфраструктури прикордон-

них територій, створення умов для залучення інвестицій. 
В табл. 1 наведено основні Міжрегіональні угоди Закарпат-
ської області про співробітництво з Польщею, Словаччи-
ною, Угорщиною, Румунією.

Для подолання бар’єрів інтеграції у Стратегії еконо-
мічного і соціального розвитку Закарпатської області на 
2021–2027 рр. заплановано: 

активізацію процесів взаємокоординованого про- 
сторового планування розвитку територій облас-
ті на кордонах України з Польщею, Словаччиною, 
Угорщиною, Румунією;
маркетингове просування на локальні та зовнішні  
ринки екопродуктів харчування, продуктів легкої 
промисловості, вироблених на Закарпатті;

Таблиця 1

Міжрегіональні міжнародні угоди Закарпатської області щодо співробітництва

№ 
з/п

Країна, адміністративно-
територіальна одиниця Найменування угоди Сфера співробітництва Дата та місце 

підписання

1 республіка польща, 
підкарпатське воєводство

Угода між Закарпатською об-
ласною державною адміні-
страцією та підкарпатським 
воєводством республіки 
польща

транскордонне співробітництво
21.06.2002  
м. жешув  
республіки польща

2
Словацька республіка, 
кошицький самоврдяний 
край

Угода про торговельно-
економічне, наукове-
технічне та культурне 
співробітництво між Закар-
патською областю України 
і кошицьким самоврядним 
краєм Словацької респу-
бліки

промисловість, сільське господар-
ство, транспорт, торгівля; наука, 
техніка і освіта; культура і мисте-
цтво; туризм і спорт; місцеве само-
врядування; екологія, раціональне 
використання природніх ресурсів 
та протипаводкового захисту; регіо-
нальний розвиток та транскордонне 
співробітництво

24.11.2006, 
м. кошице,  
Словацька  
республіка

3 румунія,  
повіт марамуреш

протокол намірів про спів-
робітництво між повітовою 
радою марамуреш та Закар-
патською обласною держав-
ною адміністрацією

економічне і соціальне співробіт-
ництво, обмін досвідом та інформа-
цією у галузі адміністративного та 
земельного планування, розробка 
спільних проєктів, культура, освіта, 
захист навколишнього середовища, 
спорт та туризм

19.12.2007,  
м. Бая-маре,  
румунія

4
Угорщина,  
медьє Боршод- 
абауй-Земплен

Угода про співробітництво 
між Закарпатською облас-
ною радою та Боршод-
абауй-Земплен медьє Угор-
ської республіки

транскордонне суспільно-
економічне, транспортне, логістич-
не, природоохоронне співробіт-
ництво, а також у галузі культури, 
освіти, спорту та ін.

28.09.2011, 
м. Ужгород, Україна

5
австрія,  
дирекція уряду землі  
Бургенланд

рамкова угода між Закарпат-
ською областю України та 
Землею Бургенланд респу-
бліки австрія про культурне 
та економічне співробітни-
цтво

інформація, культура, охорона 
здоров'я, освіта, молодіжна по-
літика, спорт, економіка та сфера 
індустрії

18.11.1997, 
м. Ужгород, Україна

6 німеччина,  
округ оберфранкен 

Угода про міжрегіональне 
партнерське співробітни-
цтво 

економічне і технологічне співро-
бітництво, розвиток сільського і 
лісового господарства, наука, освіта, 
культура, спорт, мистецтво, охорона 
здоров’я, гуманітарна допомога, 
транспорт, громадські організації

05.09.2001 р.  
м. Ужгород,  
Україна; 12.10.2001, 
м. кутценберг,  
німеччина

Джерело: складено автором за [10]
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використання європейських підходів і принципів  
«Природа не знає кордонів» у стратегічному та 
просторовому плануванні і управлінні регіональ-
ним розвитком у проєктах управління природо-
користуванням на рівнях транскордонного і між-
регіонального співробітництва [13].

Варто зазначити, що вказані завдання залишаються 
актуальними не лише для Закарпатської області, а й для 
інших західноукраїнських регіонів, оскільки активізація 
транскордонного співробітництва в умовах європейської 
політики сусідства розглядається як один з пріоритетних 
чинників налагодження взаємовідносин ЄС з сусідніми 
державами та важливий аспект ліквідації інфраструктур-
них та бюрократичних перешкод і встановлення спільної 
підприємницької діяльності прикордонних регіонів. У пер-
шу чергу, це стосується малого та середнього бізнесу [4].

До ключових проблем, що не дозволяють макси-
мально ефективно використати інструмент транскордон-
ного співробітництва для розвитку регіону, можна відне-
сти неефективне фінансове планування – запит на фінан-
сування проєктів значно перевищує можливі видатки. Іс-
нує брак координації роботи різних суб’єктів, що дотичні 
до теми транскордонного співробітництва, здебільшого 
формування порядку денного організаціями-донорами та 
програмами міжнародної технічної допомоги, а не органа-
ми місцевої влади регіону, відсутня загальна статистична 
інформація про проєкти, а також не здійснюються оцінка 
й аналіз їх впливу на розвиток регіону. Спостерігається зо-
середженість регіонального партнера – Закарпатської об-
ласті – переважно на проєктах транскордонної співпраці, 
що безпосередньо стосуються галузей культури, інфра-
структури та туризму. Попри те, що ці галузі є важливими 
для комплексного регіонального розвитку, бракує проєк-
тів, які б були спрямовані на стимулювання економічного 
зростання в регіоні [11].

Своєю чергою, в іншому регіоні, у Чернівецькій об-
ласті відповідно до Концепції Державної програми розви-
тку транскордонного співробітництва пріоритетним визна-
чено такий напрям транскордонного співробітництва, як 
розвиток транскордонних кластерів. Наприклад, Перший 
аграрний українсько-румунський кластер у Чернівецькій 
області був створений ще у 2009 р. При цьому кластерний 
підхід базується на: 

підвищенні інноваційного рівня виробництва; 
поліпшенні інвестиційного клімату для галузей,  
що входять до кластера; 
розробці механізму підтримки інноваційної діяль- 
ності підприємств регіональними органами влади 
і органами місцевого самоврядування; 
створенні системи підготовки спеціалізованих  
кадрів.

Досить дієвими є транскордонні зв’язки, що фор-
муються завдяки добровільній співпраці територіальних 
громад, представницьких органів та виконавчої влади, 
юридичних та фізичних осіб по обидва боки кордону та ді-
ють на договірних засадах задля виконання спільних про-
єктів і програм. Такого роду зв’язки створюються у різних 
галузях господарювання, в тому числі й в сільськогоспо-
дарській.

Конвергенційно-інтеграційні процеси набувають 
особливого значення в умовах сучасних ринкових відно-
син. Вони виступають рушійною силою у процесі стабілі-
зації соціально-економічних відносин і розвитку сільсько-
господарського потенціалу прикордонних областей Украї-
ни. До того ж вказані процеси сприяють комплексному 
покращенню рівня життя і захищеності населення, а також 
створенню умов для зростання економічної потужності 
регіонів.

Важливим фактором досягнення результативності 
процесів інтеграції та конвергенції сільськогосподарських 
територій є наявність осередків управління та координа-
ції вказаних процесів. Так, у Закарпатській області такі за-
вдання досягаються на кількох рівнях:

міжрегіональний; 
міжмуніципальний; 
державні установи; 
суб’єкти господарювання; 
недержавні організації. 

На кожному з цих рівнів використовуються своєрід-
ні форми та методи роботи, наприклад, адміністративні, 
правові, економічні тощо. Кожен з них має характерний ін-
струментарій та засоби забезпечення результативності. Як 
правило, їх варто розглядати нерозривно один від одного, 
оскільки вони доповнюють один одного і є взаємопроник-
ними. 

Враховуючи відсутність потрібних капіталовкладень 
на створення нових робочих місць на сільських територіях, 
більше уваги варто приділити галузям, які не потребують 
для свого розвитку великих коштів. До таких галузей від-
носиться і сільський зелений туризм. Сьогодні набуває по-
ширення концепція «Bed & Breakfast» − проживання в сіль-
ських будинках та міні-готелях, розташованих у сільській 
місцевості. Розвиток цієї концепції в Закарпатті має особли-
ве значення. Регіон забезпечений природно-рекреаційними 
та курортними ресурсами, адже тут виявлено і досліджено 
близько 360 джерел і родовищ мінеральних і термальних 
вод. Води мають чудові смакові якості і споживаються як 
лікувально-столові в санаторно-курортних закладах краю. 
За своїм хімічним складом вони не поступаються відомим 
мінеральним водам Чехії та Франції.

Регіональна політика Європейського Союзу спря-
мована на зміцнення економічної, соціальної та територі-
альної єдності та рівних можливостей розвитку простору. 
Згідно з Європейською комісією, територіальна згуртова-
ність означає «забезпечення гармонійного розвитку всіх 
цих місць і гарантування того, що їх мешканці зможуть 
якнайкраще використовувати характеристики цих тери-
торій».

Політика згуртування є основною інвестиційною по-
літикою ЄС для регіонального розвитку та включає, серед 
інших інструментів, мету європейського територіального 
співробітництва, більш відому як Interreg: цей останній 
надає основу для реалізації спільних дій та обміну полі-
тикою між національними, регіональними та місцевими 
суб’єктами з різних держав – членів ЄС. 40 % території ЄС 
класифікуються як транскордонні регіони. 

У Європі проблема транскордонного співробітни-
цтво сільських територій також досить актуальна, якою 
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переймаються не лише органи державної влади, а й різні 
агропромислові структури. 

Наприклад, консорціум Agropol з IDEA Consult, 
Metis GmbH та Університету Гента (м. Брюссель, Бельгія) 
організував три заходи з поширення інформації про роль 
транскордонного співробітництва у зміцненні сільської 
економіки по всій Європі: 

1. Пов’язування сільських регіонів Європи: підви-
щення конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарських ланцюгів вартості в сільських регіонах 
через транскордонне співробітництво (м. Клаген-
фурт, Австрія); 

2. Пов’язування сільських регіонів Європи: актуаль-
ність транскордонного співробітництва для роз-
витку сільських районів та ланцюгів створення 
вартості в агропродовольчому секторі (м. Брюс-
сель, Бельгія); 

3. Поєднання сільських регіонів Європи: сільська 
економіка, побудована на природних екосистемах 
в Іспанії та Португалії (м. Форос-де-Вале Фігейра, 
Португалія). 

На заході в Брюсселі були представлені уроки, ви-
несені з проекту Agropol, та включали основну промову 
про транскордонне співробітництво в секторі агробізне-
су. Представлені тематичні дослідження транскордонного 
співробітництва в інших секторах, а представник Європей-
ської мережі розвитку сільських територій (ENRD) висту-
пає з презентацією щодо актуальності співпраці для розви-
тку сільських територій в агропродовольчому секторі. За-
вершився захід презентацією експертної групи щодо фак-
торів успіху співпраці між транскордонними сільськими 
регіонами, включаючи представників Європейської комісії 
та інших експертів з транскордонного співробітництва.

Проект Agropol був створений Європейською комі-
сією у 2016 році з метою створення практичних ноу-хау 
щодо того, як зміцнити сільське господарство та харчовий 
сектор через транскордонне співробітництво. Для спри-
яння розробці спільної агропродовольчої стратегії було 
обрано два пілотні регіони: Каринтія (AT) – Словенія та 
EUROACE (Алентежу − центр в Португалії та Естремадура 
в Іспанії). Консорціум допомагав місцевим зацікавленим 
сторонам з різних регіонів-учасників у розробці конкрет-
них проектів співпраці в рамках їхньої стратегії, напри-
клад, у молочному секторі між Каринтією та Словенією 
та в секторі лікарських та ароматичних рослин у регіоні 
EUROACE. 

Результати й уроки, отримані в результаті пілотної 
діяльності Agropol, будуть оприлюднені під час трьох за-
ходів з поширення інформації з метою передачі їх іншим 
європейським регіонам, зацікавленим у транскордонній 
співпраці в агропродовольчих ланцюгах створення вартос-
ті. Також передбачені виїзди на місця та презентація спіль-
но розроблених продуктів. Заходи спрямовані на всіх заці-
кавлених сторін у транскордонному чи міжрегіональному 
співробітництві в сферах сільського, харчового та лісового 
господарства [1].

Висновки. Останнім часом в Україні відбувається 
поширення та впровадження ініціатив та проєктів спря-
мованих на посилення взаємовідносин України з сусідніми 

країнами, зокрема Європейського Союзу. Для сприяння 
такій взаємодії на прикордонних територіях було закладе-
но початок формування відповідної інфраструктури, яка є 
важливим елементом для успішної реалізації запланованих 
проєктів. 

Отже, інтеграція та конвергенція прикордонних 
сільських територій виступає запорукою зміцнення торго-
вельно-економічних та інших відносин між країнами. Щоб 
конвергенція стала більш ефективною, необхідно зроби-
ти людей активними партнерами в процесі прийняття рі-
шень.

Транскордонна складова – вже не просто один з прі-
оритетів розвитку, а й інструмент, який так чи інакше тор-
кається всіх стратегічних аспектів розвитку Закарпатської 
області. Однак Стратегії розвитку області все ще бракує 
узгодженості з програмами транскордонного співробітни-
цтва ЄС, які діють в регіоні.

Після підписання Президентом заявки на вступ 
України до Європейського Союзу за спрощеною процеду-
рою склались ще більш сприятливі можливості для погли-
блення і розширення регіонального розвитку України та 
збагачення форм транскордонного співробітництва.
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