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У статті проаналізовано роль транскордонного співробітництва в просуванні та реалізації програм креативного розвитку. Проведено оцінку 
перспектив і можливостей реалізації програм транскордонного співробітництва в контексті забезпечення креативного розвитку прикордонних 
регіонів та на цій основі визначено пріоритетні напрями міжнародного співробітництва. Автори наголошують, що поглиблення транскордонного 
співробітництва в рамках розвитку креативної економіки має сприяти всебічному стимулюванню нових форм бізнесу, активізації інвестиційного 
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Вахович И. М., Чуль Е. М. Развитие креативной экономики  

в условиях трансграничного сотрудничества
В статье проанализирована роль трансграничного сотрудничества 
в продвижении и реализации программ креативного развития. Про-
ведена оценка перспектив и возможностей реализации программ 
трансграничного сотрудничества в контексте обеспечения креатив-
ного развития приграничных регионов и на этой основе определены 
приоритетные направления международного сотрудничества. Ав-
торы отмечают, что углубление трансграничного сотрудничества 
в рамках развития креативной экономики должно способствовать 
всестороннему стимулированию новых форм бизнеса, активизации 
инвестиционного потенциала региона, созданию новых рабочих мест, 
формированию качественной инфраструктуры, обеспечению высоко-
го уровня жизни населения.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок з важливими науковими і практичними за-
вданнями. Розвиток креативної економіки вимагає від 
усіх її суб’єктів активної взаємодії та налагодження тісних 

РЕгІОнАльнА ЕкОнОмІкА

зв’язків. В умовах поглиблення трансформаційних процесів 
в економіці та враховуючи прагнення українських регіонів 
до сталого соціального-економічного розвитку, заснова-
ного на постулатах вільного, активного і творчого розви-



183Проблеми економіки № 3, 2014

Регіональна економіка

людського капіталу, формуванні якісного рівня життя насе-
лення, забезпеченні реалізації його творчого та наукового 
потенціалу. У регіоні повинні бути сформовані умови для 
комфортного проживання населення, а також забезпечен-
ня привабливості території, зосередженої на розширення 
туристичних потоків. 

Важливим етапом відбудови економічної системи 
в рамках креативного розвитку має стати налагодження 
тісних зв’язків добросусідства. Міжнародна співпраця, ви-
користання досвіду зарубіжних країн дасть змогу сформу-
вати якісні та ефективні стратегії креативного регіональ-
ного розвитку. 

Однією із форм такого співробітництва є поглибле-
на співпраця через програми транскордонного співробіт-
ництва. Її реалізація в Україні започаткована з 1993 року, 
разом із приєднанням до Європейської конвенції про осно-
вні принципи транскордонного співробітництва між тери-
торіальними общинами або органами влади та закріплено 
прийняттям Закону України «Про транскордонне спів-
робітництво». Відповідно до останнього, транскордонне 
співробітництво визначається як «спільні дії, спрямовані 
на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, 
науково-технічних, екологічних, культурних та інших від-
носин між територіальними громадами, їх представниць-
кими органами, місцевими органами виконавчої влади 
України та територіальними громадами, відповідними ор-
ганами влади інших держав у межах компетенції, визначе-
ної їх національним законодавством [2; 3]. 

Транскордонне співробітництво стало чинником, 
який сприяє соціальній рівності та суспільному діалогу, ін-
струментом для розвитку усіх напрямів діяльності прикор-
донної місцевої та регіональної влади в Європі, і сьогодні 
введений в різні аспекти повсякденного життя [6, с. 15].

Важливим є і той факт, що одним із основних прин-
ципів налагодження і підтримки в Україні проектів тран-
скордонного співробітництва є усунення політичних, еко-
номічних, правових, адміністративних та інших перешкод 
для взаємної співпраці. 

Схожі принципи лежать і в основі теорії креатив-
ного регіонального розвитку, де відсутність обмежень та 
можливість вільного розвитку, зміцнення демократичної 
стабільності, орієнтація на підтримку ініціатив громади та 
забезпечення високої якості їх життя стають основними 
пріоритетами державної політики. 

Саме скоординовані спільні дії регіональної влади 
прикордонних територій із їх міжнародними партнерами, в 
тому числі через налагодження транскордонного співробіт-
ництва, стають запорукою досягнення соціальної та еконо-
мічної стабільності розвитку. Особливо актуальним це пи-
тання стає для України, що має найдовшу серед усіх держав 
СНД ділянку кордону з ЄС. До того ж, реалізація програм 
транскордонного співробітництва з питань розвитку креа-
тивної економіки дасть змогу зменшити диспропорції регі-
онального розвитку, вивести їх на якісно новий рівень. 

Вважаємо, що налагодження такої співпраці повинне 
мати на меті усунення політичних, економічних чи адміні-
стративних бар’єрів, створення належної інфраструктури 
та можливостей для реалізації креативного потенціалу усіх 
учасників такого співробітництва.

тку, роль такої співпраці значно посилюється. Мова йде не 
тільки про налагодження тісних економічних, соціальних, 
а й міжкультурних та міждержавних зв’язків, активної 
участі у програмах розвитку транскордонного співробіт-
ництва. Така ситуація зумовлена тим, що формування кре-
ативної економіки в регіоні вимагає відкритого, творчого 
простору, здатного забезпечити розвиток творчого потен-
ціалу кожного його суб’єкта. При цьому поглиблення між-
культурного діалогу сприятиме розвитку не тільки її мис-
тецького аспекту, а й стане основою формування якісного 
наукового, інноваційного, творчого потенціалу, запорукою 
стабільності регіональної системи загалом. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Про роль транскордонного співро-
бітництва для забезпечення соціально-економічного роз-
витку говорять багато вітчизняних науковців, серед них: 
Мікула Н. А., Толканов В. В., Кулин С. Я., Долішній М. І., Ря-
бінін Є. В. та інші. Разом з тим, питання розвитку транскор-
донного співробітництва в рамках креативної економіки 
залишається не розкритим. Останнє пов’язане із новизною 
обраної нами сфери наукового дослідження, відсутностю 
чітких уявлень наукових кіл щодо практичної реалізації по-
стулатів креативної економіки в сучасних умовах. 

Метою статті є оцінка перспектив та можливостей 
реалізації програм транскордонного співробітництва в кон- 
тексті забезпечення креативного розвитку прикордонних 
регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтування отриманих наукових результатів. 
Сьогодні Україна стоїть на порозі важливого вибору сто-
совно подальшої реалізації політики розвитку. Глобальна 
криза економічної, політичної, соціальної системи гальмує 
соціально-економічний розвиток держави та її регіонів, 
стає на заваді реалізації комплексних програм розвитку. 
Досвід розвинених європейських країн показує, що тради-
ційні підходи до виведення країни із затяжної кризи уже 
не мають достатнього ефекту. Натомість бачимо справжній 
бум розвитку креативної економіки. Остання стала пріо-
ритетним напрямом національного розвитку більшості 
європейських країн та виступає як «точка росту», здатна 
впливати не тільки на економічну сферу, а й сприяти підви-
щенню рівня культури цілої держави.

Дослідники ЮНКТАД (Конференції ООН з розви-
тку і торгівлі), здійснюючи аналіз ефективності реалізації 
креативних проектів та їх вплив на соціально-економічний 
розвиток держави, дійшли висновку, що товари креативної 
економіки більш стійкі до нестабільності економічної сис-
теми та економічних спадів, оскільки новий стиль життя 
сучасного суспільства все більше пов'язаний з такими за-
снованими на креативній економіці аспектами, як статус, 
стиль, бренд та соціальна взаємодія [1].

В цьому контексті відбудова нації та державності ви-
магає реалізації нових інструментів, нових управлінських 
рішень. Вважаємо, що політика регіонального розвитку 
в  сучасних умовах повинна ґрунтуватися на створенні зба-
лансованих умов розвитку, інтеграції регіонів у єдиному 
політичному, економічному, соціальному, культурному, ін-
формаційному просторі. Разом з тим, в умовах креативної 
економіки значна увага має бути зосереджена на розвитку 
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З метою оцінки ролі та місця транскордонного спів-
робітництва в просуванні ідей креативної економіки про-
ведемо аналіз її потенційних можливостей та загроз, силь-
них та слабких сторін (рис. 1).

Проведений SWOT-аналіз показав очевидність того 
факту, що більшість прикордонних регіонів, незважаючи на 
багатий природно-ресурсний потенціал, вигідні географічні 
положення та значний людський потенціал, залишається ре-

Рис. 1. SWOT-аналіз креативного регіонального розвитку в умовах транскордонного співробітництва  
(сильні та слабкі сторони) *

*складено автором

 Багатий природно-ресурсний та культурний 
потенціал прикордонних регіонів;

 Привабливість прикордонних регіонів як 
історично-культурних центрів;

 Значний науковий та творчий потенціал 
креативного класу;

 Конкурентоспроможний ринок трудових ресурсів 

 Відсутність якісної системи забезпечення креатив-
ної економіки на державному і регіональному рівні;

 Брак соціальної зацікавленості у розвитку 
вітчизняного ринку креативних товарів і послуг;

 Недостатній розвиток індустрії інноваційно-
креативних послуг та відсталість у використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій;

 Недостатня поінформованість про можливості 
креативної економіки;

 Недостатнє використання існуючих історичних, 
культурних і природних переваг регіонів у сфері 
туризму

гіонами з низьким рівнем інноваційного та креативного роз-
витку. В результаті якість життя населення в цих регіонах, 
у порівнянні з найбільш креативно розвиненими (м. Київ, 
Одеська обл.), залишається низькою, а в результаті підвищу-
ється трудова міграція, знижується потенціал креативного 
класу. Неналежна державна політика з підтримки регіональ-
ного розвитку креативної економіки призводить до зниження 
ефективності функціонування креативних індустрій. До того 
ж відсутність зацікавленості населення та бізнес-структур до 
товарів вітчизняних креативних індустрій і популяризація її 
закордонних аналогів не дає змогу сформувати гідну конку-
ренцію на ринку креативних товарів та послуг.

Разом з тим, Україна має значний культурно-
історичний, туристичний, а також науковий та творчий 
потенціал креативного класу. Налагодження ефективної 
співпраці з міжнародними партнерами, спрямованої на їх 
розвиток, дасть змогу підвищити інтенсивність соціально-
економічного розвитку регіонів на основі розвитку її креа-
тивної складової (рис. 2).

В умовах креативного регіонального розвитку важ-
ливими напрямами поглиблення транскордонного співро-
бітництва мають стати всебічне стимулювання нових форм 
бізнесу, активізації інвестиційного потенціалу, створення 
нових робочих місць, формування якісної інфраструкту-
ри та покращення якості життя населення. Значна увага 
повинна приділятися формуванню технологічних парків, 
креативних кластерів, впровадженню нових технологій. 
Спільні дії суб’єктів транскордонного співробітництва ма-
ють бути спрямовані на розвиток інноваційного підприєм-
ництва, підвищення потенціалу інформаційних технологій, 
підтримку дослідної роботи підприємництва, розширення 
культури спільної діяльності та ринків збуту, активний об-
мін досвідом стосовно практичної реалізації моделей роз-
витку креативної економіки в регіоні.

В цьому аспекті важлива увага повинна акцентува-
тися на розширенні культури ведення бізнесу, активізації 
розвитку перспективних креативних індустрій, руйнуванні 
адміністративних бар’єрів розвитку креативного підпри-
ємництва. Розвиток і налагодження співробітництва між 
науковими інститутами, державою та бізнесом стануть за-
порукою успішності реалізації політики розвитку креатив-
ної економіки. 

Необхідно також підкреслити, що в умовах глоба-
лізації та нівелювання економічних бар’єрів для вільного 
переміщення потоків інформації, капіталів, працівників 
принципово важливим чинником конкурентоспроможнос-
ті регіону виступає його здатність залучити та втримати 
талановитих працівників [8, c. 10]. Адже, як стверджують  
Н. А. Мікула та О. І Дацко, відсутність можливостей само-
реалізації творчих осіб є однією із найвагоміших причин, 
що стимулюють їх міграцію, і відповідно їх відтік до вели-
ких міст або за кордон, де їм надається можливість реалі-
зації власного потенціалу [7].

Саме тому виділяємо наступні завдання реалізації 
програм транскордонного співробітництва в рамках роз-
витку креативної економіки:

підтримка креативного регіонального розвитку  
через налагодження зв’язків між державою, бізне-
сом та креативним класом;
всебічний обмін досвідом та інформацією; 
покращення умов та якості життя населення,  
створення умов для реалізації їх творчого потен-
ціалу;
формування спільних інститутів в галузі освіти,  
науки, інновацій, цифрових технологій;
культурний обмін і турбота про культурне над- 
бання, формування регіональної ідентичності та 
самобутності.
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Реалізація таких завдань сприятиме не тільки змен-
шенню диспропорцій соціально-економічного розвитку 
регіонів, переорієнтації регіональної економіки, а й певною 
мірою стиратиме кордони міжнаціональні, міжкультурні 
та міждержавні. І в цьому аспекті активна позиція орга-
нів державного управління у підтримці проектів і програм 
транскордонного співробітництва стає запорукою успіху 
такої співпраці. 

Досвід реалізації програм транскордонного співро-
бітництва уже сьогодні показує ефективність і подальшу 
доцільність їх впровадження. Зокрема, значна увага при-
ділена активізації міжнародного співробітництва, спря-
мованій на розвиток індустрій культурної спадщини (архі-
тектурних та природних пам’яток, музеїв, бібліотек тощо). 
Так, завдяки успішній реалізації проектів транскордонного 
співробітництва між Україною, Словаччиною, Польщею та 
Німеччиною до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
внесено транскордонний українсько-словацько-німецький 
об’єкт «Букові праліси Карпат» (2007 р.), «Дерев’яні церкви 
Карпатського регіону Польщі та України» (2013 р., транс-
кордонний серійний українсько-польський об’єкт), «Гео-
дезична дуга Струве» (2005 р.). Останній транскордонний 
геодезичний об’єкт «Дуга Струве» було номіновано від 
1  європейських країн: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Росії, Ес-
тонії, Латвії, Литви, Білорусі, Молдови та України [4]. Факт 
того, що ці об’єкти значаться в списку Світової спадщини, 
означає не лише те, що вони опиняться на світовій карті 
культурної спадщини та туризму, пов’язаного з нею, а також 
стає ключовим фактором покращення загального підходу 
до управління культурною спадщиною в Україні в  цілому. 

Крім того, значно активізувалася міжнародна співп-
раця у сфері розвитку індустрій інноваційно-креативних 
послуг, зокрема підготовки наукових та освітніх кадрів. 
З цією метою у вищих навчальних закладах запроваджу-
ються двомовні учбові програми, налагоджується міжна-
родні зв’язки між науковими школами. Результатом такої 

співпраці стало підвищення мобільності наукових кадрів, 
сформовано інституційну та інформаційну базу для ефек-
тивного та сталого інформаційного потоку у сфері освіти, 
організовано проведення ознайомчих поїздок, наукових 
семінарів, тренінгів, розроблено освітні програми обміну.

Позитивний досвід має також реалізація програми 
транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – 
Україна на 2007 – 2013 рр., перед якою були поставленні 
такі завдання [5]:

Підвищення конкурентоспроможності прикордон-
них територій – спрямоване на покращення та забезпечен-
ня кращих умов для підприємництва, розвитку туризму та 
транспортного зв’язку

Покращення якості життя – спрямоване на запо-
бігання виникненню екологічних загроз, сприяння ра-
ціональному та економному використанню природних 
ресурсів, розвиток відновлювальних засобів енергії та 
енергозбереження, а також підвищення ефективності при-
кордонної інфраструктури та процедур перетину кордону, 
покращення безпеки на кордонах.

Інституційна співпраця та підтримка ініціатив міс-
цевих громад – спрямоване на проекти, що покращують 
та підтримують транскордонне співробітництво в рамках 
розвитку інституційних можливостей, а також місцеві іні-
ціативи для підтримки співробітництва громад.

Успішне виконання цієї програми транскордонно-
го співробітництва дозволило реалізувати заходи щодо 
реалізації проектів «Об’єднання трьох культур» (Україна, 
Білорусь, Європейський Союз), «Спілкування без кордо-
нів» (розвиток туристичних потоків між країнами, зокрема 
польсько-українського туристичного маршруту тощо).

Разом з тим, через брак коштів не вдалось реалізува-
ти низку важливих для регіонів програм стосовно подаль-
шого налагодження співробітництва.

Власне недостатність фінансування таких проектів 
є чи не однією з головних проблем в реалізації програм 

 Переорієнтація економіки регіону, посилення 
його привабливості для інвесторів;

 Покращення якості життя в регіоні;
 Побудова громадського суспільства;
 Створення нових форм співробітництва, форму-

вання креативних кластерів;
 Інтенсифікація розвитку креативного підприєм-

ництва;
 Підвищення інтенсивності науково-дослідної та 

освітньої співпраці;
 Покращення співробітництва в культурній сфері;
 Покращення співпраці у сфері туризму;
 Підвищення інтенсивності та якості обміну інфор-

мацією між транскордонними партнерами;
 Підвищення рівня соціальної мобільності 

населення

 Триваючий відтік кваліфікованої робочої сили 
з регіону і відхід молоді з прикордонних районів;

 Нестабільність і відсутність прозорості 
законодавства, що впливає на економічну ситуацію, 
залучення іноземних інвестицій та розвиток 
транскордонного співробітництва;

 Суттєві диспропорції у фінансуванні екологічних 
і природноохоронних програм по різні боки 
кордону

Рис. 2. SWOT-аналіз креативного регіонального розвитку в умовах транскордонного співробітництва  
(можливості та загрози)

*складено автором



186 Проблеми економіки № 3, 2014

Регіональна економіка

транс кордонного співробітництва. Саме тому деякі про-
грами транскордонного співробітництва набувають ха-
рактеру формальних зв’язків. Відсутність гарантій щодо 
виконання умов розроблених проектів, недосконалість 
контролю за ходом їх виконання, відсутність інформації 
щодо перспектив і можливих загроз їх реалізації призво-
дить до стримування економічної, соціальної ефективності 
їх виконання. 

Разом з тим, у контексті налагодження міжнародної 
співпраці розвитку креативної економіки в комплексі не 
приділяється значної уваги. Така ситуація зумовлена не-
узгодженістю питання стосовно нового стратегічного ба-
чення спільного розвитку, заснованого на розвитку креа-
тивної економіки, насамперед з боку вітчизняних суб’єктів 
транскордонного співробітництва, низькою зацікавленістю 
представників бізнесу у налагодженні відповідної співпра-
ці, недостатністю інформаційних ресурсів щодо потенцій-
них можливостей креативного регіонального розвитку.

Висновки. Як бачимо, недосконалість системи за-
безпечення реалізації транскордонного співробітництва 
стає вагомою перешкодою на шляху до переорієнтації ре-
гіональної економіки. Активна участь та зацікавленість 
органів місцевого самоврядування в розвитку креативної 
економіки, за підтримки міжнародних партнерів, налаго-
дження добросусідства та реалізації програм транскордон-
ного співробітництва стають не викликами майбутнього, 
а потребою сьогодення. Адже здійснення інтеграційних 
процесів та поширення інтересу до креативної економіки 
визначає гостру необхідність продовження та подальшого 
вдосконалення міжнародної співпраці, здатної забезпечи-
ти мобілізацію та ефективне використання існуючого по-
тенціалу прикордонних регіонів і територій, а також опти-
мальне поєднання їх можливостей та ресурсів.
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