
Н. Іса ко ва, О. Кра со вська, В. Гри га, Ф. Вел тер, Д. Смол бо ун
Пер спек ти ви роз вит ку підприємниц тва і транс кор дон на співпра ця

НІНА ІСАКОВА,
êàí äè äàò åêî íîì³÷íèõ íàóê, ñòàð øèé íà óêî -
âèé ñï³âðîá³òíèê Öåí òðó äîñë³äæåíü íà óêî -
âî-òåõí³÷íî ãî ïî òåíö³àëó òà ³ñòîð³¿ íà óêè
³ì. Ã.Ì.Äîá ðî âà ÍÀÍ Óêðà¿ íè

ОЛЬГА КРАСОВСЬКА,
êàí äè äàò åêî íîì³÷íèõ íàóê, â÷å íèé ñåê ðå òàð 
Öåí òðó äîñë³äæåíü íà óêî âî-òåõí³÷íî ãî ïî -
òåíö³àëó òà ³ñòîð³¿ íà óêè ³ì. Ã.Ì.Äîá ðî âà
ÍÀÍ Óêðà¿ íè

ВІТАЛІЙ ГРИГА,
êàí äè äàò åêî íîì³÷íèõ íàóê, íà óêî âèé ñï³â ðî -
á³òíèê Öåí òðó äîñë³äæåíü íà óêî âî-òåõ í³÷ -
íî ãî ïî òåíö³àëó òà ³ñòîð³¿ íà óêè ³ì. Ã.Ì.Äîá -
ðî âà ÍÀÍ Óêðà¿ íè

ФРІДЕРІКЕ ВЕЛТЕР,
äîê òîð íàóê, ïðî ôå ñîð, çàâ³äó âà÷ êà ôåä ðè
Ç³´åíñüêî ãî óí³âåð ñè òå òó (ÔÐÍ)

ДЕВИД СМОЛБОУН,
ïðî ôå ñîð, çà ñòóï íèê äè ðåê òî ðà Öåí òðó äî -
ñë³äæåíü ìà ëî ãî á³çíå ñó Ê³í´ñòî íñüêî ãî óíi -
âåð ñè òå òó (Âå ëè êà Áðè òàí³ÿ)

Пер спек ти ви роз вит ку підприємниц тва і
транс кор дон на співпра ця: аналіз взаємов пли ву
на при кладі західно ук р аїнських областей

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2008, 2 151



Abstract

The paper analyzes influence of cross-border cooperation on the entrepreneurship
development under EU enlargement. Case study results for small and medium enter -
prises in Zakarpattia, Volyn and Lviv oblasts allow concluding that cross-border
cooperation has a strong influence on the emergence, survival and development of
small and medium businesses, which in their turn contribute to regional development.
But a low level of consistency between the policy of cross-border cooperation and
entrepreneurship development revealed in the study reduces opportunities for cross-
 border cooperation and so the prospects for development of small and medium
enterprises in nearborder regions.

Вступ

Сподіван ня на поліпшен ня си ту ації в еко номіці Украї ни знач ною мірою
по в’я зані із роз вит ком підприємниц тва та ма ло го бізне су в країні та окре мих 
реґіонах. В останні роки українські вчені приділяли ба га то ува ги про бле мам
еко номічно го та соціаль но го роз вит ку реґіонів, зок ре ма роз гля да ли пи тан -
ня роз вит ку при ват но го підприємниц тва на реґіональ но му рівні, ви яв ля ли
роль ма ло го бізне су в струк турі пе рехідної еко номіки та в соціаль но му роз -
вит ку реґіонів [1; 2]. Досвід роз ви не них рин ко вих еко номік свідчить, що
малі та се редні підприємства (МСП) суттєво впли ва ють на ши ро ке коло
процесів реґіональних економічних трансформацій [3; 4].

Упро довж усіх років ре фор му ван ня еко номіки в Україні спос теріга ють -
ся істотні реґіональні відмінності в рівнях роз вит ку ма ло го бізне су, зу мов -
лені спе цифікою кон крет них реґіонів. Фахівці на го ло шу ють пе ре дусім різ -
ни цю між сто ли цею та реш тою реґіонів, що може по яс ню ва ти ся тим, що на
пе ри ферії були ни жчи ми тем пи рин ко вих ре форм і при ва ти зації та менш
роз ви не ни ми рин ки й інфрас трук ту ра підтримки бізнесу, зокрема фіна н со -
ва система [5; 6].

Реґіональні відмінності підтвер джу ють, що при ват ний бізнес може ста -
ти по вноцінним чин ни ком еко номічної й соціаль ної стабілізації та зрос тан -
ня за умо ви при й нят тя спри ят ли вих за конів, дот ри ман ня їх на місцях, на яв -
ності інфрас трук ту ри підтрим ки ма ло го бізне су, м’я кої реґуля тор ної по -
літики, дос ту пу підприємців до де ше вих кре дитів, бізне со вої інфор мації,
бізнес-освіти й консультативної допомоги.

Роз ви ток міжна род них пар тне рських відно син і транс кор дон на
співпра ця за умов роз ши рен ня Євро пе йсько го Со ю зу

В умо вах євроінтеґраційних про цесів те ри торіаль не сусідство західних
об лас тей Украї ни із роз ши ре ною Євро пою може бути ко рис ним для їхньо го
реґіональ но го роз вит ку, на сам пе ред для роз вит ку ма лих та середніх під -
приємств.
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У кон тексті аналізу взаємов пли ву роз вит ку підприємниц тва та транс -
кор дон ної співпраці (ТС) у західно ук р аїнських об лас тях до реч но на вес ти
деякі за гальні ста тис тичні дані щодо роз вит ку цих реґіонів (див. табл.).

Таб ли ця

Еко номічні по каз ни ки західних при кор дон них об лас тей Украї ни
у 2004 році
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а Дані за 2002 рік у фак тич них цінах.
Дже ре ло: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2005 рік / За ред. О.Г.Оса у лен ка. — К.,

2006.

До ге о е ко номічних ха рак те рис тик західно го реґіону Украї ни відно сять
роз ви ток сільсько го гос по да рства та еко номіки західної спря мо ва ності;
 низь ку щільність на се лен ня; на явність та ких ре сурсів, як сірка, сіль,  дере -
вина, на фта, газ тощо. За оцінка ми аналітич но го цен тру “Інсти тут ре форм”,
рi вень інвес тиційної при ваб ли вості західно го реґіону — се редній, так само
як се реднім є рівень зрос тан ня реґіональ ної еко номіки порівня но з ви со ким
рівнем зрос тан ня на про мис ло во роз ви не но му Сході Украї ни та вищим за
середній розвитком у центральних областях [8].

Г.Ба ла ба нов і його співав то ри [9] виз на ча ють рівень зовнішньої відкри -
тості за низ кою по каз ників об ласті. Се ред при кор дон них регіонів, згідно з
їхніми роз ра хун ка ми, до гру пи з ви со ким рівнем зовнішньо е ко номічної ак -
тив ності увійшла Одесь ка об ласть, до гру пи з се реднім рівнем — Львівська;
реш та західних при кор дон них об лас тей увійшла до гру пи з низ ь ким рівнем
зовнішньо е ко номічної ак тив ності [10]. Аналогічний роз поділ реґіонів зроб -
ле но і за рівнем зовнішньо тор го вель ної ак тив ності на міжна род но му рин ку
то варів. У цьо му ви пад ку навіть Одесь ка об ласть (а тим паче Львівська,
Івано-Франківська і За кар па тська) мала рівень зовнішньо тор го вель ної ак -
тив ності ни жчий за се редній, а Во ли нська і Чернівець ка об ласті були відне -
сені до реґіонів із низ ь ким рівнем зовнішньо тор го вель ної ак тив ності. До
того ж при кор донні об ласті були зорієнто вані на торгівлю з краї на ми в  ме -
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жах ко лиш ньо го СРСР. Про те останніми ро ка ми, на дум ку ек спертів, си ту -
ація змінюється на кра ще. Нап рик лад, у За кар патській об ласті на основі за -
рубіжних інвес тицій активно розвивається автомобілебудування, транс -
портні послуги, електронна і фармацевтична промисловість.

М.Долішній і його співав то ри [11] відзна ча ють, що в Україні су час на
дер жав на под ат ко ва, фіна нсо во-кре дит на, мит на та інвес тиційна політика
ство рю ють не спри ят ливі умо ви для ма ло го і се ред ньо го капіталу, що  пе -
решкоджає при кор донній торгівлі, яка пред став ле на або ве ли ки ми зо -
внішньо е ко номічни ми фірма ми, або чов ни ка ми, опріч того відсут ня мож -
ливість цивілізо ва но вра хо ву ва ти проходження товару і фінансів через
кордон.

Останніми ро ка ми в еко номічних досліджен нях у різних краї нах світу і,
зок ре ма, Євро пи транс кор дон на співпра ця підприємств, влад них струк тур
та не дер жав них організацій у при кор дон них реґіонах роз гля дається як один 
із мож ли вих ва желів роз вит ку кон ку рен тос про мож но го сек то ру при ват но -
го бізне су. Р.Дон кельс та І.Лам брехт [12], роз гля да ю чи по тре би пар тнерів у
бізнесі в індустріаль них краї нах, ви я ви ли певні умо ви успіху спільних під -
приємств у краї нах, що роз ви ва ють ся, і на го ло шу ють не обхідність для та ких 
підприємств на бут тя досвіду вільних форм ко о пе рації, знан ня про куль ту ру
кож но го пар тне ра та поліпшен ня ко мунікації; пла ну ван ня та ре тель ної під -
го тов ки; роз роб лен ня про ек ту та за без пе чен ня інфор маційно го тренінґу
для керівниц тва й основ них ви ко навців з обох боків, який пе ре дба чав би та -
кож озна йом лен ня з куль тур ни ми особ ли вос тя ми країн, що співпра цю ють.
Ефек тивність міжна род но го пар тне рства підприємств різних типів, включ -
но із транс кор дон ною співпра цею, уви раз ни ла ся на разі. Еко номічний успіх
півден них провінцій Ки таю по чи на ючи з 1980-х років збільшився пе ре важ -
но за вдя ки ви со ко е фек тив ним транс кор дон ним аль ян сам ма лих та се редніх 
підприємств і спільних підприємств кон ти нен таль но го Ки таю й Гон конґу
[13]. У Європі та кож з’я ви ла ся ве ли ка кількість транс кор дон них та більш
ши ро ких міжна род них пар тне рських струк тур, у які залучилися з одного
боку німецькі та австрійські МСП, а з іншого — МСП Польщі, Угорщини та
Чеської Республіки [14], а також МСП Греції, з одного боку, та Болгарії — з
іншого [15].

З огля ду на швидкі зміни у міжна род но му рин ко во му се ре до вищі спів -
пра цю між фірма ми мож на роз гля да ти як раціональ ну стра тегію роз вит ку
МСП за об ме же ності внутрішніх ре сурсів. Про те політика підтрим ки
транс кор дон ної співпраці та підприємниц тва пе ре дба чає зби ран ня ем пi -
рич них да них щодо си ту ації у при кор дон них реґіонах. Прик ла дом од но го з
емпірич них досліджень у цьо му на прямі є про ект, реалізо ва ний в авст -
рійських при кор дон них реґіонах за за про вад же ною в меж ах ЄС про гра мою
INTERREG II, що мала на меті підтрим ку при ват них підприємств. Опи ту -
ван ня 545 австрійських МСП засвідчи ло, що 21% підприємств уже на ла го -
ди ли транс кор донні відно си ни, а ще 15% ма ють намір вста но ви ти таке пар т -
не рство [16]. Основ ни ми мо ти ва ми транс кор дон но го пар тне рства є дос туп
до нових ринків продукції та праці, додатковий ринковий по тенціал і змен -
шен ня витрат. 
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Вплив транс кор дон ної співпраці
на пер спек ти ви роз вит ку підприємниц тва

Проб ле ми впли ву транс кор дон ної співпраці на пер спек ти ви роз вит ку
підприємниц тва в Україні після роз ши рен ня ЄС ми досліджу ва ли на при -
кладі трьох західно ук р аїнських об лас тей у рам ках міжна род но го на уко во го
про ек ту1.

Актуальність досліджен ня по ля гає в тому, щоб до да ти емпірич них да -
них до на уко вої літе ра ту ри з пи тань транс кор дон ної співпраці підприємств,
до мо гос по дарств та організацій у по стра дя нських краї нах за умов роз ши -
рен ня Євро пе йсько го Со ю зу, зок ре ма пи тань мо ти вації та особ ли вос тей
підприємниць кої по ведінки, ролі поінфор мо ва ності й довіри у відно си нах
пар тнерів, оцінки за галь ної си ту ації та пер спек тив взаємов пли ву  транс -
кордонної співпраці та роз вит ку бізне су. Прак тич не зна чен ня ре зуль татів
 досліджен ня по ля гає у роз роб ленні про по зицій щодо фор му ван ня більш
спри ят ли во го бізне со во го се ре до ви ща та належних умов для транс кор дон -
ної співпраці за змін у політичній ситуації в Європі.

Ме тод досліджен ня. Досліджен ня про во ди ло ся у Львівській, Во лин -
ській та За кар патській об лас тях, які ма ють спільні кор до ни із Поль щею,
Сло вач чи ною, Угор щи ною та Ру мунією. У ме то до логічній пло щині при ро -
да досліджу ва них пи тань (які охоп лю ва ли мо ти ви, очіку ван ня і досвід осіб,
що бе руть участь у транс кор дон но му співробітництві, яке в де я ких ви пад -
ках відбу вається за рам ка ми офіційної еко номіки) виз на чи ла вибір якісно го 
підхо ду, тоб то було про ве де но по глиб лені інтер в’ю для кейс-стаді із ви ко -
рис тан ням напівструк ту ро ва них схем. До мо гос по да рства і підприємства —
учас ни ки транс кор дон ної співпраці виз на ча ли ся шля хом спос те ре жень на
рин ках і пун ктах пе ре хо ду кор до ну. Крім того, для іден тифікації під при -
ємств — учас ників ми ско рис та ли ся до по мо гою місце вих організацій під -
трим ки бізне су, бізнес-асоціацій та НУО. Підприємства були відібрані та -
ким чи ном, щоб пред став ля ти різні за ви дом діяль ності, чи сельністю і
досвідом ро бо ти гру пи. Особ ли ву ува гу в схемі по глиб ле них інтер в’ю для
кейс-стаді ми приділяли ха рак те ру і рівню роз вит ку транс кор дон ної спів -
праці, мо ти вації учас ників, ролі та участі членів сімей, ролі довіри у відно си -
нах між пар тне ра ми із транс кор дон ної співпраці та на вчан ня у про цесі
співпраці; впли ву зовнішньо го бізне со во го се ре до ви ща, впли ву но во го ста -
ту су сусідніх дер жав, що приєдна ли ся до ЄС, та інших чин ників, які спри я -
ють або пе ре шкод жа ють роз вит ку транс кор дон ної співпраці. Важ ли вим
компонентом дослідницької програми стало вивчення досвіду ТС дер жав -
них і недержавних організацій із підтримки підприємництва та з’ясування
оцінки ситуації їхніми представниками.

Підго товці та про ве ден ню кейс-стаді ТС підприємств пе ре ду ва ло  ви -
вчення за кор дон но го досвіду та ре зуль татів по пе редніх досліджень в Ук -
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раїні й інших пе рехідних еко номіках; озна йом лен ня із за галь ною си ту ацією
в реґіоні, а та кож про ве ден ня кейс-стаді транс кор дон ної співпраці до мо гос -
по дарств, се ред яких є по тенційні підприємці. За га лом у рам ках про ек ту в
Україні було дослідже но 120 при кладів транс кор дон ної співпраці
організацій, підприємств та до мо гос по дарств. Вис нов ки ав торів статті під -
твер джу ють ся ре зуль та та ми аналізу 120 кейс-стаді  в Біло русі та 80 кейс-
 стаді в Мол дові. В даній статті на ве де но переважно результати аналізу
кейс-стаді підприємств в Україні.

Ха рак те рис ти ка підприємств. За про гра мою про ек ту по глиб лені інтер -
в’ю для кейс-стаді було про ве де но із влас ни ка ми ма лих та се редніх при ват -
них підприємств чи сельністю від 1 до 250 співробітників; підприємства пра -
цю ва ли у сек то рах ви роб ниц тва, торгівлі, по слуг на се лен ню та по слуг під -
приємствам. Се ред досліджу ва них були но во ство рені та при ва ти зо вані під -
приємства, а та кож кілька спільних підприємств та філій за кор дон них ком -
паній. Більшість підприємств були за й няті в декількох ви дах діяль ності.
Ви роб ничі підприємства ви пус ка ли су веніри, ме та леві ви ро би, дріжджі,
 кухонні меблі, швейні ви ро би, плас ти ко ву тару, поліграфічну про дукцію,
 металопластикові ко нструкції, про дук ти хар чу ван ня, охо ронні сис те ми та
при строї сиґналізації тощо. Підприємства опто вої та роздрібної торгівлі
спеціалізу ва ли ся на та ких то ва рах, як кос ме ти ка; са до вий інвен тар; насіння; 
хо ло диль ни ки та дрібна по бу то ва техніка; меблі; ке рамічні кахлі та че ре пи -
ця; ак се су а ри для взут тя; ви ро би із плас тма си та де ре ва; будівельні ма -
теріали та сан техніка; про дук ти хар чу ван ня; де рев ’яні бру си й дош ки та пи -
ло ма теріали; одяг тощо. Підприємства сфе ри по слуг над а ва ли: ту рис тичні
по слу ги; по слу ги з па са жи рських і ван та жо пе ре ве зень; роз ва жальні по слу -
ги; будівельні по слу ги; по слу ги у сфері гро ма дсько го хар чу ван ня; по слу ги з
ре мон ту та об слу го ву ван ня автомобілів; послуги зі встановлення охо рон -
них і протипожежних систем і сиґналізації; послуги зі встановлення га раж -
них і промислових воріт та дверей; послуги з працевлаштування.

В інтер в’ю з підприємця ми об го во рю ва ли ся мо ти ви, за яки ми вони
вста нов лю ва ли кон так ти із за рубіжни ми колеґами. Було ви яв ле но, що в
праг ненні відкри ти свою спра ву або поліпши ти по каз ни ки бізне со вої діяль -
ності підприємці ви ко рис то ву ва ли при кор дон не роз та шу ван ня реґіонів і
тра диційні не фор мальні зв’яз ки з на се лен ням сусідніх країн. У ба гать ох ви -
пад ках за зна ча ло ся, що вив чен ня досвіду підприємців сусідніх країн із роз -
ви не ною рин ко вою еко номікою відігра ло вирішаль ну роль в орієнтації на
ви ко рис тан ня транс кор дон ної співпраці для роз вит ку бізне су. По шук но -
вих видів діяль ності, но вих то варів і по слуг, су час но го устат ку ван ня і тех но -
логій та кож часто згадували наші респонденти як один із мотивів вступу до
транскордонного партнерства.

Підприємства — учас ни ки транс кор дон ної співпраці  розрізня ють ся за
віком: дати по чат ку бізне су варіюва ли від 1987-го до 2006 року, тоб то у
вибірці були пред став лені і зовсім нові ком панії, які 2006 року тільки роз по -
ча ли свій бізнес і транс кор дон ну співпра цю, і більш зрілі підприємства, які
стар ту ва ли в перші роки реформ.

Нап рик лад, одне з досліджу ва них підприємств у За кар патті було ство -
ре не в 1987 році як ко о пе ра тив. Із ча сом підприємство пе ре реєстру ва ли як
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ВАТ, яке містить у складі го тель, рес то ран та ту рис тич не аґентство і в яко му
пра цює 40 осіб на й ня то го пер со на лу. Оскільки підприємство за й мається
при й о мом ту ристів із за кор до ну та відправ кою укр аїнських ту ристів за кор -
дон, воно підтри мує транс кор дон не пар тне рство із підприємства ми в інших
краї нах. Пе ре важ но транс кор донні пар тне ри є ту рис тич ни ми фірма ми із
доб рою бізне со вою ре пу тацією. Рес то ран про по нує сло ваць ку, уго рську та
за кар па тську кухні, тому зв’яз ки з угор ця ми та сло ва ка ми на ла год жені в
цьо му на прямі. Підприємство має ак ре ди тацію у Сло вач чині та Угор щині,
але праг не розвиватися і розпочало організацію туристичних поїздок до
Туреччини, Єгипту та Хорватії.

З іншо го боку, се ред підприємств були но во ство рені фірми, які на мо -
мент інтер в’ю мали не ве ли кий термін транс кор дон ної співпраці. Нап рик -
лад, лише кілька місяців про пра цю ва ли кад ро ве аґентство у Во линській об -
ласті або підприємство з ви роб ниц тва ку хон них меблів у Львові; на етапі
фор му ван ня пе ре бу ває май бутній за вод із пе ре роб лен ня сміття в За кар -
патті тощо.

Вплив ТС на реґіональ ний роз ви ток та підприємниц тво. Ре зуль та ти
про ек ту підтвер ди ли, що транс кор дон на співпра ця укр аїнських під при -
ємств відчут но впли ває як на роз ви ток бізне су, так і на роз в’я зан ня про блем
у реґіонах. Більш кон крет но транс кор дон на співпра ця сприяє ство рен ню
но вих і зрос тан ню кількості ма лих підприємств не тільки в сек торі торгівлі,
який є на й роз ви нутішим, а й у сек то рах по слуг і ви роб ниц тва. Своєю чер -
гою, зрос тан ня кількості підприємств збільшує вне сок ма ло го бізне су в роз -
в’я зан ня про бле ми за й ня тості та в еко номічний роз ви ток реґіонів. Зав дя ки
аут сор синґу, який де далі шир ше ви ко рис то вується підприємця ми, роз ви ва -
ють ся бізне сові ме режі та зв’яз ки між ве ли ки ми й ма ли ми підприємства ми.
Кон так ти із за рубіжни ми пар тне ра ми час то вста нов лю ють ся з ме тою онов -
лен ня устат ку ван ня і тех но логій, що по зи тив но впли ває на інно ваційний
роз ви ток реґіонів. Підви щується бізнес-куль ту ра і по кра щу ють ся на вич ки
ме нед жмен ту, за вдя ки чому ТС дає змо гу поліпши ти якісні ха рак те рис ти ки
підприємств і збільши ти їхній вне сок у реґіональний розвиток. Далі на ве де -
мо деякі приклади для ілюстрації впливу транскордонної співпраці на роз -
ви ток малих та середніх підприємств.

По над 15 років за вдя ки транс кор дон но му співробітниц тву із Поль щею,
Угор щи ною та ФРН успішно пра цює Во ли нське підприємство, яке за й -
мається ви го тов лен ням вікон них ко нструкцій (зок ре ма ме та лоп лас ти ку),
ви го тов лен ням фа сад них ко нструкцій з алюмінію, двер них ко нструкцій і
по ста чан ням елек троінстру ментів. За цей час кількість працівників зрос ла з 
2 до 100 осіб на й ня то го пер со на лу. Ви роб ниц тво ав то ма ти зо ва не і має вер -
ста ти з чис ло вим про грам ним управлінням. За сло ва ми влас ни ка під при -
ємства: “Єди ною про бле мою, яка ви ни кає, є “про бле ма 90 днів”. Облад нан -
ня, яке ми купуємо, ви роб ляється ви нят ко во під за мов лен ня. Про те За кон
Украї ни “Про зовнішньо е ко номічну діяльність” ви ма гає, щоб то вар за  пе -
ред оплатою був от ри ма ний про тя гом 90 днів. За цей термін за кор донні
 парт нери не встигають виробити унікальне обладнання під замовлення. До -
во дить ся шукати шляхи обходу вимог закону”.
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Влас ни ки ко лек тив но го підприємства у Луць ку, ство ре но го 1989 року,
спо чат ку за й ма ли ся транс кор дон ною торгівлею із Поль щею, але зго дом
вирішили, що для под аль шо го роз вит ку бізне су потрібно ство ри ти влас не
ви роб ниц тво. На мо мент інтер в’ю, у 2005 році, підприємство за й ма ло ся дво -
ма основ ни ми ви да ми діяль ності: ви роб ниц твом та реалізацією хлібо бу лоч -
них ви робів та ди ле рським по ста чан ням хлібо пе ка рсько го об лад нан ня для
інших підприємств. Одним із його транс кор дон них пар тнерів є по льська
при ват на фірма “Рем пек”, яка ви роб ляє хлібо пе ка рське об лад нан ня. На базі 
цьо го ви роб ниц тва ство ре но хол динґ, до яко го увійшли го тель но-будівель -
ний бізнес, торгівля ав тот ран спор том, ви роб ниц тво не тка них ма теріалів
для ви роб ниц тва ліно ле у му на укр аїнсько-сло ваць ко му спільно му під при -
ємстві у м. Ка луш Івано-Франківської об ласті. Своєю чер гою, си ро ви ну
хол динґ от ри мує з Біло русі. Одним із не за вер ше них транс кор дон них про -
ектів хол динґу є будівниц тво в Луць ку за во ду з пе ре роб лен ня відпраць о ва -
них мас тил. Про ект не за вер ше ний із при чи ни бан кру тства по льсько го пар -
тне ра. Ступінь го тов ності об’єкта ста но вить 80%. Влас ни ки хол динґу шу ка -
ють іншо го іно зем но го пар тне ра в га лузі ви роб ниц тва біопа ли ва. Ще один
вид транс кор дон ної співпраці — це по шук інвес торів для не до бу до ва них
об’єктів, які діста ли ся холдинґу “у спадок”. Іноземних інвесторів, на думку
респондента, відлякують адміністративні перешкоди оформлення до ку мен -
тів, кількість дозволів, проблеми перетинання кордону тощо.

Ще одним при кла дом роз вит ку укр аїнсько го ви роб ни чо го сек то ру на
за са дах транс кор дон ної співпраці є львівська фірма з ви роб лен ня меблів.
Спо чат ку це було спільне підприємство, ство ре не як пред став ниц тво по -
льської фірми-ви роб ни ка меблів в Україні. Ця фірма за й ма ла ся тільки
імпор том го то вої про дукції з Польщі, тоб то меблів. Пізніше укр аїнський
влас ник вирішив, що де шев ше, доцільніше та за га лом еко номічно вигідніше
ро би ти меблі в Україні. Отже, було ство ре не підприємство, яке на да ний мо -
мент імпор тує меб леві час ти ни з Польщі в не ве ли ких об ся гах, а ви роб ниц -
тво меблів здійснює у Львові. Якість про дукції дещо по сту пається по -
льській, де да ють ся взна ки і більші по туж ності, і кра ще об лад нан ня, але важ -
ли во, що це укр аїнське ви роб ниц тво. Та кий при клад до во дить, що ТС може
спри я ти роз вит ку окремих фірм, а на реґіональному рівні посилювати по зи -
ції українського товаровиробника.

Зав дя ки транс кор донній співпраці один із мо ло ко за водів у Луць ку до -
сяг провідної по зиції на рин ку ви роб ниц тва мо ро зи ва. За сло ва ми його ди -
рек то ра і влас ни ка, який ви ку пив май же збан крутіле дер жав не підпри -
ємство, саме за вдя ки імпор ту су час но го об лад нан ня з ви го тов лен ня мо ро зи -
ва з Польщі фірмі вда ло ся на ла го ди ти ви роб ниц тво, повністю роз ра ху ва ти -
ся з бор га ми і ста ти одним із провідних виробників морозива не лише в
області, а й за її межами.

Ще одним при кла дом важ ли во го зна чен ня ТС для інно ваційно го роз -
вит ку бізне су може бути за кар па тська сто ма то логічна фірма. Фірма про по -
нує по слу ги на се лен ню, які відповіда ють су час но му світо во му рівню роз -
вит ку сто ма то логії. Облад нан ня та ма теріали за ку по ву ють ся за вдя ки
транс кор дон но му співробітниц тву, що відіграє вирішаль ну роль у роз вит ку
фірми. Ве ли ке зна чен ня має не тільки при дбан ня новітньо го об лад нан ня, а
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й об слу го ву ван ня його іно зем ни ми пар тне ра ми. За сло ва ми влас ни ка, на да -
но му етапі кваліфікаційний рівень західно го пер со на лу ви щий, ніж в укр а -
їнсько го, тому прак тич но 100% імпортного устаткування, яке має про грам -
не забезпечення, обслуговують західні фахівці.

Прик ла дом здійснен ня тех но логічних інно вацій за вдя ки транс кор дон -
ній і міжна родній співпраці може слу гу ва ти ще одна львівська ком панія (за -
сно ва на в 1997 році, 35 осіб пер со на лу). Ком панія є провідним ви роб ни ком
рек лам но-су венірної про дукції в Україні й має ши ро ку клієнту ру се ред
 укра їнських ком паній за вдя ки ви сокій якості своєї про дукції та твор чо му
під хо ду до рек лам них рішень. Ком панія здійснює за купівлю су венірних ви -
робів за кор до ном і на не сен ня на них зоб ра жень (ма люнків, написів тощо)
на за мов лен ня кор по ра тив них клієнтів із под аль шою реалізацією цієї про -
дукції. На не сен ня зоб ра жень здійснюється у власній дру карні з ви ко рис -
тан ням різних тех но логій (офсет ний друк, об па лен ня ке раміки тощо). Ком -
панія є чле ном Євро пе йської асоціації ви роб ників і дис триб ’ю торів рек лам -
ної й су венірної про дукції, на ла го ди ла тісні тор гові відно си ни з найбільши -
ми по ста чаль ни ка ми су венірної про дукції в Європі, а та кож із без по се -
редніми ви роб ни ка ми в Польщі та ФРН. За оцінкою рес пон ден та, тех но -
логії на не сен ня ма люнків і на писів на рек лам но-су венірну про дукцію, ви ко -
рис то ву вані фірмою, нові для Льво ва. Не обхідне об лад нан ня не ви роб -
ляється в Україні, саме тому співпра ця із за рубіжни ми пар тне ра ми відігра -
ла важ ли ву роль у роз вит ку фірми й ви ко рис танні інно вацій. Фак тич но з
мо мен ту утво рен ня підприємства підтри мується плідна транс кор дон на
спів пра ця з по льськи ми підприємства ми та міжна род на співпра ця з фірма -
ми–ви роб ни ка ми ши ро ко го спектра то варів в інших країнах. Робота цього
підприємства впливає на розвиток інших фірм, адже її сувенірна та ре к лам -
на продукція допомагає просувати товари та послуги цих фірм і розвивати
бізнес.

На пер со наль но му рівні транс кор дон на співпра ця сприяє фор му ван ню
кор пу су укр аїнських підприємців. Чи ма ло рес пон дентів ви со ко оцінили
чин ник на бут тя но во го знан ня у рам ках пар тнерств. Більш фор малізо ва но
(у виг ляді бізнес-тренінґів і ста жу вань) на вчан ня укр аїнсько го пер со на лу
за сад бізне су, ме нед жмен ту, мар ке тин гу тощо здійснюється на спільних
підприємствах й у філіях за кор дон них фірм. Крім того, підприємці за зна ча -
ли, що їм осо бис то ТС до по ма гає практично організувати й розвивати свій
бізнес.

Се ред підприємств не було та ких, які б швид ко зрос ли за чи сельністю та
фіна нсо ви ми по каз ни ка ми, про те ста лий (не хай повільний) роз ви ток у не -
спри ят ли во му для бізне су се ре до вищі мож на вва жа ти за ва го ме до сяг нен ня
влас ників укр аїнських підприємств: це мож на порівня ти із пла ван ням про -
ти течії — ве ли ких зу силь слід док ла да ти, навіть аби утриматися на місці,
тобто зберегти бізнес.

Пе реш ко ди для роз вит ку бізне су за відповідями  підприємців — учас -
ників транс кор дон ної співпраці. За ре зуль та та ми кейс-стаді підприємств
ав то ри роз ро би ли ти по логію про блем, з яки ми сти ка ють ся підприємці —
учас ни ки транс кор дон ної співпраці у західно ук р аїнських об лас тях. Було
 ви значено чо ти ри основні гру пи: (1) про бле ми кор до ну та про це ду ри його
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 перетину, включ но з мит ни цею; (2) не спри ят ли ва за галь но національ на по -
літи ка щодо при ват но го підприємниц тва; (3) реґіональ на політика і біз -
нес-се ре до ви ще в реґіоні; (4) проблеми, зумовлені специфікою конкретної
фірми.

Тре ба за ува жи ти, що, згідно з одер жа ни ми ре зуль та та ми, сприй нят тя
про блем у співробітництві за ле жить від розміру бізне су, тоб то влас ни ки се -
редніх підприємств лег ше опа но ву ють си ту ацію, що скла дається у біз нес-
 прак тиці та транс кор дон них відно си нах, порівня но з ма ли ми підпри ємства -
ми. Пред став ни ки се редніх підприємств здебільше відповідали, що не сти -
ка ють ся із жодними проблемами.

Не див но, що на й частіше зга ду ва ли ся про бле ми, по в’я зані з кор до ном,
адже було опи та но підприємців, для яких транс кор дон на діяльність є важ -
ли вим ком по нен том бізне су. Се ред про блем, по в’я за них з реґулю ван ням
про цесів пе ре ти ну кор до ну і при кор дон ною інфрас трук ту рою, рес пон ден ти
відзна ча ли не дос тат ню кількість пунктів пе ре хо ду кор до ну, довгі чер ги на
кор доні, зміни в мит них пра ви лах і нор мах мит них зборів за не дос тат ньої
поінфор мо ва ності підприємців. Хоча деякі підприємці у своїй бізнес-прак -
тиці ви ко рис то ву ють нелеґальні ме то ди для при ско рен ня та по лег шен ня
пе ре ти ну кор до ну, май же всі вкрай неґатив но оціню ють на явність кон тра -
бан ди. За галь но національ на акція “Кон тра банді — стоп”, на їхню дум ку, не
по до ла ла це яви ще, про те деякі підприємці все-таки відчу ли по зи тивні
зміни. Кон тра бан ду за га лом виз на ча ють як одну з про блем національ но го
мас шта бу. За оцінка ми рес пон дентів, кон тра бан да то варів ста но вить до 70% 
усьо го укр аїнсько го імпор ту, і цей факт не спри ят ли во впли ває на торгівлю і
ви роб ниц тво в Україні, оскільки укр аїнським ви роб ни кам і леґаль ним ім -
пор те рам склад но кон ку ру ва ти з низ ь ки ми цінами кон тра бан дних то варів.
Підприємці не відчу ва ють, щоб місцеві органи влади боролися з не -
офі ційною транскордонною торгівлею, водночас вони сумніваються в тому,
що проблему контрабанди можна розв’язати на місцевому рівні.

Не обхідно за ува жи ти, що підприємці — учас ни ки транс кор дон ної спів -
праці се ред про блем, по в’я за них із реґуля тор ною політи кою щодо бізне су на 
національ но му рівні, вка зу ють ти по вий пе релік пи тань, а саме не дос ко на ле
за ко но да вство у сфері підприємниц тва і зовнішньо е ко номічної діяль ності,
часті зміни за конів, под ат ко вий тя гар тощо. До цієї гру пи про блем ав то ри
відно сять та кож політич ну не стабільність у країні, яку не одно ра зо во зга ду -
ва ли рес пон ден ти в кон тексті про блем для розвитку бізнесу та між на род но -
го співробітництва.

До про блем, по в’я за них із реґіональ ною політи кою і бізнес-кліма том у
реґіоні, на ле жать вільна інтер пре тація національ них за ко но дав чих актів,
ко рупція, адміністру ван ня под атків, про бле ми з от ри ман ням доз волів, пе -
ревірки, відсутність пільгових кредитів тощо.

До внутрішніх про блем підприємств було відне се но фіна нсові об ме -
жен ня підприємств, брак коштів для інвес ту ван ня, низ ь ку кваліфікацію
пер со на лу, низ ь кий рівень пла тос про мож ності на се лен ня, що об ме жує
кіль кість клієнтів, за ва ди, що об ме жу ють імпорт та ек спорт то варів, які
швид ко псу ють ся, брак спеціаль них транс пор тних за собів та застаріле об -
лад нан ня і технології.
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Та ким чи ном, функціону ван ня і роз ви ток укр аїнських підприємств —
учас ників транс кор дон ної співпраці за ле жить від чин но го національ но го
за ко но да вства, бізне со во го се ре до ви ща та інфрас трук ту ри в західних об лас -
тях, які поки що не відповіда ють євро пе йським стан дар там. Тре ба за ува жи -
ти, що більшість підприємців схильні роз в’я зу ва ти про бле ми влас ни ми си -
ла ми або на підставі не фор маль них кон тактів із ро ди ча ми, дру зя ми та зна -
йо ми ми. Підприємці фак тич но не зна ють про існу ван ня організацій під -
трим ки та скеп тич но оціню ють діяльність місце вих органів вла ди. В пе -
ребігу про ве ден ня інтер в’ю не одно ра зо во було вис лов ле но по пу ляр не по ба -
жан ня підприємців, щоб вла да не за ва жа ла бізне су. Цей факт ще раз під -
твер джує, що реґуляторна політика у країні має розвиватися у напрямі
дереґуляції.

Діяльність Кар па тсько го євро реґіону та євро реґіону Буг не от ри ма ла
ви со кої оцінки рес пон дентів. Більшість підприємців і всі до мо гос по да рства
не зна ють про на явність у цих реґіонах організацій, по кли ка них спри я ти
транс кор дон но му співробітниц тву, а ті, котрі зна ють, — не є ре ципієнтами
їхньої допомоги.

Про те було з’я со ва но, що в де я ких ви пад ках підприємці звер та ють ся по
до по мо гу в організації підтрим ки бізне су та транс кор дон ної співпраці у по -
шу ках бізне со вої інфор мації, бізнес-пар тнерів та дже рел при дбан ня но во го
об лад нан ня. По даль ший роз ви ток організацій підтрим ки, функціону ван ня
яких по тре бує ува ги з боку реґіональ них органів вла ди, може спри я ти по -
кра щан ню реґіональ но го бізне со во го се ре до ви ща та інвестиційної при ваб -
ли вості прикордонних реґіонів.

Вплив роз ши рен ня ЄС на роз ви ток підприємниц тва в при кор дон них
регіонах. Згідно з ре зуль та та ми досліджен ня, роз ши рен ня ЄС має різні
наслідки для різних підприємств. Підприємці оціню ва ли вплив цьо го чин -
ни ка на бізнес та транс кор донну співпрацю за леж но від типу та розмірів
бізне су. Влас ни ки се редніх підприємств відчу ли по зи тив ний вплив роз ши -
рен ня ЄС на свій бізнес: “... у по ляків з’яви ло ся більше гро шей для будівниц -
тва, що збільши ло рівень по пи ту на українські буд ма теріали, зниз и ло рівень
кон тра бан ди, з’яви ли ся нові мож ли вості дос ту пу на рин ки ЄС тощо”. Крім
того, влас ни ки се редніх підприємств по в’я зу ють по зи тивні наслідки із на ве -
ден ням по ряд ку в місцях пе ре ти ну кор до ну та бо роть бою з кон тра бан дою.
Підприємці за зна ча ли, що наша краї на “може і по вин на на вчи ти ся ви ко рис -
то ву ва ти пе ре ва ги роз ши рен ня ЄС, як це було зроб ле но но ви ми чле на ми ЄС”.

На томість влас ни ки ма лих підприємств та індивіду альні підприємці
схильні оціню ва ти вплив роз ши рен ня ЄС на їхній бізнес неґатив но. Зок ре -
ма, но вий ста тус сусідніх дер жав ство рює про бле ми пе ре ти ну кор до ну (не -
обхідність офор млен ня віз і, в пер спек тиві, вве ден ня Шен ге нських віз); з’я -
ви ли ся довгі чер ги на кор доні; жорсткішими ста ли реґуля торні нор ми щодо
імпор ту; в сусідніх краї нах було за про вад же но Євро пейські стан дар ти; по -
гірши ла ся си ту ація в бізнесі та зрос ли ціни на то ва ри у краї нах, які ста ли но -
ви ми чле на ми ЄС; зрос ли вит ра ти укр аїнських підприємців на транс кор -
дон ну діяльність; по до рож ча ли сер тифікати та про це ду ри от ри ман ня доз -
во лу на імпорт окре мих то варів. В інтер в’ю зустріча ли ся й певні скеп тичні
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оцінки роз ши рен ня ЄС як та ко го: на дум ку де я ких підприємців, “роз ши рен -
ня ЄС може при звес ти до його дезінтеґрації в майбутньому”.

Трап ля ли ся та кож ви пад ки, коли ті самі рес пон ден ти відзна чи ли як по -
зи тивні, так і неґативні наслідки роз ши рен ня ЄС. Нап рик лад: “...з од но го
боку, ста ло важ че пе рево зи ти то ва ри че рез кор дон; а з іншо го боку, зрос тан -
ня цін у но вих краї нах ЄС збільши ло кількість за рубіжних по купців на За кар -
патті. Ця си ту ація має ви ко рис то ву ва ти ся, і ми по винні на вчи ти ся про да -
ва ти нашу про дукцію іно зем цям на нашій території”.

Вис нов ки

Про ве де не досліджен ня до во дить, що в західно ук р аїнських об лас тях
транс кор дон на співпра ця є одним із на й важ ливіших ва желів роз вит ку під -
приємниц тва, на сам пе ред ма лих та се редніх підприємств. Підтрим ка під -
приємниц тва та змен шен ня бар’єрів на шля ху транс кор дон ної співпраці ма -
лих та се редніх підприємств мо жуть спри я ти збільшен ню їхньо го внес ку в
роз ви ток реґіону. Як свідчить досліджен ня, між політи кою підтрим ки під -
приємниц тва і політи кою підтрим ки транс кор дон ної співпраці існує сут -
тєвий роз рив, оскільки різні владні струк ту ри відповідальні за ці два на пря -
ми. Як пра ви ло, відділи з пи тань міжна род но го (транс кор дон но го) спів -
робітниц тва приділя ють більше ува ги міжна родній діяль ності ве ли ких під -
приємств та над ход жен ню іно зем них інвес тицій з боку ве ли ко мас штаб них
інвес торів, що, бе зу мов но, дуже важ ли во для роз вит ку реґіонів. Про те не
слід іґно ру ва ти вне сок у транс кор донні зв’яз ки, який роб лять чис ленні малі
підприємства. Усвідом лен ня по тенціалу роз вит ку, який містить ся в транс -
кор донній співпраці ма лих і се редніх фірм та до мо гос по дарств, спри я ти ме
знач но му підви щен ню його рівня, що, своєю чер гою, зу мо вить зрос тан ня
еко номічних по каз ників реґіонів. Зро зуміло, що ме ханізми спри ян ня транс -
кор дон но му співробітниц тву на місце во му рівні є до сить об ме же ни ми, але
вони ма ють бути сис тем ни ми та дієвими. Зок ре ма, до та ких ме ханізмів, на
нашу дум ку, на ле жить ство рен ня на реґіональ но му рівні організацій, здат -
них за без пе чи ти кра щу поінфор мо ваність підприємців щодо мож ли вос тей
і пер спек тив транс кор дон но го бізне су, та ких як бізнес-цен три та інфор -
маційні аґентства. Важ ли вим є та кож ство рен ня ме режі ком плек сних ор -
ганізацій підтрим ки, в тому числі без по се ред ньо на кор доні та в ма лих
 населених пун ктах. Такі струк ту ри ма ють опіку ва ти ся про бле ма ми як
підприємниц тва вза галі, так і транс кор дон но го бізне со во го співробітниц тва 
зок ре ма. Не менш зна чу щим чин ни ком є роз в’я зан ня організаційних про -
блем, які пе ре шкод жа ють транс кор донній співпраці, скажімо,  запрова джен -
ню спеціаль них вкла дишів до за кор дон них пас портів для підприємців,
які час то бу ва ють за кор до ном. По даль ший роз ви ток пар тне рства між вла -
дою і не дер жав ни ми організаціями, наявність якого можна підтвердити
спільними діями влади та НДО, наприклад з проведення відомих щорічних
львівських бізнес-форумів або зі створення Будинку підприємця у Львові,
можна розглядати як одну з перспективних стратегій поліпшення ситуації в
реґіоні.

162 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008, 2

Н. Іса ко ва, О. Кра со вська, В. Гри га, Ф. Вел тер, Д. Смол бо ун



По ряд із тим, підви щен ня ефек тив ності взаємов пли ву роз вит ку під -
приємниц тва і транс кор дон ної співпраці у при кор дон них реґіонах пе ре дба -
чає певні зу сил ля на національ но му рівні. Не обхідно вдос ко на ли ти за ко но -
да вство у сфері реґулю ван ня імпор ту і бо роть би з кон тра бан дою; здійсню ва -
ти моніто ринґ ре зуль та тив ності за ходів за побіган ня кон тра бан дним діям і
реалізації на внутрішньо му рин ку не за кон но ви ве зе них то варів, кон тро лю -
ва ти ви ко нан ня нор ма тив но-пра во вих актів у цій ца рині та спри я ти інфор -
му ван ню гро ма дян про за хо ди бо роть би з кон тра бан дою; слід опе ра тив но
ви яв ля ти по ру шен ня за ко но да вства в торгівлі підак циз ни ми то ва ра ми, про -
дук та ми хар чу ван ня, ліка рськи ми пре па ра та ми, па лив но-мас тиль ни ми ма -
теріала ми, піро технічни ми ви ро ба ми по бу то во го при зна чен ня. Ско ор ди но -
ва на діяльність при кор дон них військ, мит ної служ би, Дер жав но го комітету
із за хис ту прав спо жи вачів, Дер жав ної санітар ної служ би, Міністе рства
охо ро ни здо ров ’я може по спри я ти леґалізації ек спор тно-імпор тної діяль -
ності. Про те Дер жав ний комітет з пи тань реґуля тор ної політики та під -
приємництва та його представництва мають контролювати ситуацію, щоби
будь-які нововведення у законодавстві та практиці втілення законів не
заважали розвитку бізнесу.

Роз бу до ва об’єктів інфрас трук ту ри кор до ну та транс пор тної ме режі
при кор дон них те ри торій має ста ти одним із на прямів спри ян ня роз вит ку
транс кор дон ної співпраці. Роз в’я зан ня цьо го пи тан ня по тре бує при й нят тя
відповідних рішень на національ но му рівні, виділен ня коштів з дер жбюд же -
ту та за лу чен ня іно зем них інвес торів до роз бу до ви кор до ну й транс пор тних
ко мунікацій відповідно до євро пе йських стан дартів.
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