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Інстру мен ти оптимізації сис те ми
транс кор дон но го співробітниц тва

Анотація

У статті аналізу ють ся чин ни ки, що зу мов лю ють інно ваційний роз ви ток
транс кор дон но го співробітниц тва в Європі, обґрун то вується не обхідність ви -
ко рис тан ня в аналізі та управлінні су час ни ми транс кор дон ни ми про це са ми
сис тем ної ме то до логії. Крізь при зму реалізації про ек ту “Кор до ни для лю дей”
Прог ра ми ENPI Євро пе йсько го Со ю зу роз гля да ють ся ме то до логічні та ме то -
дичні за са ди сис те ми індек сації та моніто ринґу, фор му лю ють ся за вдан ня  по -
дальшого по шу ку та імпле мен тації інстру ментів оптимізації транс кор дон но -
го співробітниц тва.

Клю чові сло ва: транс кор дон не співробітниц тво, сис тем на ме то до логія, ін -
стру мен ти оптимізації, індек сація, соціальні по каз ни ки, індек си, моніто ринґ,
соціаль на імпле мен тація, кон крет но-соціологічне досліджен ня

“Тран скор дон не співробітниц тво — не чор ний вхід, 
а па радні схо ди до Євро пе йсько го дому”.

(Ге не раль ний сек ре тар Ради Євро пи
 Кат рин Люм’єр, 1989–1994)

Вступ

Є в ти ся чолітній історії лю дства яви ща, які, звісно, умов но мож на на зва -
ти вічни ми. До та ких явищ на ле жить і ко мунікація лю дей че рез кор до ни.
Фе но мен транс кор дон ної ко мунікації з’я вив ся там і тоді, де і коли з’я ви ли ся
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кор до ни. Кор до ни ж, як відомо, — це політич но розірва ний про стір, спосіб
за без пе чен ня інте ресів суб’єктів у ви ко рис танні різних про сто ро вих ре -
сурсів.

Ко мунікація че рез кор до ни за різних часів скла да ла ся по-різно му: від
май же вільно го і друж ньо го спілку ван ня лю дей до не при хо ва ної во рож нечі
й аґресії. Різні фор ми транс кор дон ної ко мунікації були ха рак терні і для
Євро пи, адже тут на кож ну оди ни цю площі за вжди при па да ло знач но біль -
ше кор донів, ніж у будь-якій іншій час тині світу, і пе ре бу ва ли вони в по -
стійній ди наміці. Особ ли во бур хливі ге о політичні зміни на ста ро му кон ти -
ненті відбу ли ся впро довж останніх двох де ся тиліть. Заз нав кра ху ко лишній
Ра дя нський Союз, впа ла Берлінська стіна, Німеч чи на зно ву ста ла об’єдна -
ною, конфлікти й на сил ля пе ре жи ли Бал ка ни...

Після на й мас штабнішого у своїй історії роз ши рен ня у 2004 та 2007
 роках зовнішні ру бежі Євро пе йсько го Со ю зу ліне ар но ста ли збіга ти ся з
 колишніми кор до на ми цен траль ноєвро пе йських (Угор щи на, Сло вач чи на,
Поль ща) та балтійських (Лит ва, Латвія, Естонія) дер жав зі східноєвро пе й -
ськи ми (Украї на, Біло русь, Росія). Та ким чи ном, відно си ни цих дер жав
 набули но вої якості як відно си ни суб’єктів і не суб’єктів ЄС.

Як відомо, за са ди східної політики Євро пе йсько го Со ю зу на ближ чий
період були схва лені на уста нов чо му саміті но вої зовнішньо політич ної
ініціати ви ЄС “Східне пар тне рство” у травні 2009 року в Празі. В ухва леній
Спільній заяві ЄС дек ла ро ва но, що “го лов ною ме тою Східно го пар тне рства
є ство рен ня не обхідних умов для при швид шен ня політич ної асоціації та
под аль шої еко номічної інтеґрації між Євро пе йським Со ю зом і зацікав ле ни -
ми краї на ми-пар тне ра ми. Істот не по си лен ня політики ЄС щодо країн-пар т -
нерів до ся га ти меть ся че рез роз ви ток особ ли во го східно го виміру Євро пе й -
ської політики сусідства” [Joint Declaration, s.a.]. У до ку менті та кож за зна -
че но, що Східне пар тне рство за по чат ко вується як спільне праг нен ня дер -
жав — членів Євро пе йсько го Со ю зу та їхніх східноєвро пе йських пар тнерів
на за са дах взаємних інте ресів і зо бов ’я зань. Було за зна че но, що воно роз ви -
ва ти меть ся спільни ми зу сил ля ми та у цілко ви то про зо рий спосіб.

До но вих східних кор донів Євро пе йсько го Со ю зу — з обох боків — при -
ми ка ють при кор донні реґіони. При кор дон ний реґіон — це адміністра тив -
но-те ри торіаль на оди ни ця тієї чи іншої краї ни, яка посідає на ступ ний після
дер жав но го рівень і розміщена без по се ред ньо уздовж дер жав но го кор до ну.
Це — певні те ри торії з влас ти ви ми їм ге ог рафією, еко логією, ет но сом, еко -
номічним по тенціалом і т.ін., по вно ва жен ня яких об ме жені су ве реніте та ми
урядів по об идва боки кор до ну.

Роз ши рен ня та по глиб лен ня відно син між при кор дон ни ми реґіона ми є
важ ли вим інстру мен том Євро пе йської політики сусідства. Су час не транс -
кор дон не співробітниц тво, і на це вар то на го ло си ти, не є якимсь ге о політич -
ним “фан ти ком”, по збав ле ним ре аль но го змісту. Сьо годні ТКС, зок ре ма,
ґран то ве фіна нсу ван ня, ста ло ре аль ним чин ни ком еко номічно го та соціаль -
но го роз вит ку при кор дон них реґіонів. До при кла ду, тільки За кар па тська
об ласть за останні три роки із євро пе йських струк тур них фондів от ри ма ла
на реалізацію чис лен них про ектів (у різних сфе рах — від охо ро ни на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща і роз вит ку освіти до роз бу до ви при кор дон ної і нфра -
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структури) близь ко 25 млн євро. Важ ко ска за ти, чи мала б об ласть мож -
ливість (за нинішньої бюд жет ної скру ти) віднай ти такі кош ти, щоб про -
фіна нсу ва ти роз в’я зан ня пев них украй на галь них потреб.

Про те за всієї своєї зна чу щості транс кор дон на співпра ця може бути
лише до поміжним чин ни ком реґіональ но го роз вит ку. Це слід підкрес ли ти,
тому що, як по ка зує прак ти ка, іноді в ко лах реґіональ них еліт і се ред на се -
лен ня, особ ли во на східноєвро пе йських при кор дон них те ри торіях, більш чи 
менш по ши ре ни ми ста ють за ви щені очіку ван ня сто сов но ре зуль татів ТКС.
Воно сприй мається як сво го роду па на цея від усіх бід, го лов ний і універ -
саль ний засіб ви хо ду реґіону з кри зи. Бе зу мов но, ці очіку ван ня без під -
ставні. ТКС не в змозі підмінити внутрішні ре сур си при кор дон но го (як пра -
ви ло, вель ми про блем но го) реґіону, дер жав ну підтрим ку його роз вит ку.
Хоча в разі на леж ної організації воно стає до волі ре зуль та тив ним. Тому
інстру мен ти оптимізації, підви щен ня ефек тив ності су час но го транс кор дон -
но го співробітниц тва за слу го ву ють ре тель но го аналізу.

Су час не транс кор дон не співробітниц тво
як об’єкт сис тем но го аналізу та управління

У євро пе йсько му ро зумінні по нят тя “транс кор дон не співробітниц тво
(ТКС)” — “the Transfrontier co-operation (TFC)” або “the Cross-Border Co-
 operation (СВС)” — озна чає будь-які спільні дії, спря мо вані на по си лен ня і
по глиб лен ня доб ро сусідських відно син між те ри торіаль ни ми гро ма да ми
або влад ни ми струк ту ра ми, які пе ре бу ва ють під юрис дикцією двох або
кількох до говірних сторін, а та кож на укла дан ня з цією ме тою не обхідних
угод чи до сяг нен ня відповідних до мов ле нос тей” [European Outline Con -
vention, 1980: p. 2]. Та ким чи ном, транс кор дон на співпра ця є організо ва ною,
як пра ви ло, інсти туціональ ною фор мою транс кор дон них по токів.

Євро пе йський Союз виз на чив такі стра тегічні за вдан ня онов ле но го
при кор дон но го співробітниц тва, зок ре ма на но во му східно му кор доні:

— спри ян ня еко номічно му і соціаль но му роз вит ку при кор дон них те ри -
торій;

— спільна ро бо та з роз в’я зан ня та ких важ ли вих про блем, як охо ро на
довкілля, охо ро на здо ров ’я та бо роть ба з організо ва ною зло чинністю;

— спри ян ня роз вит ку ефек тив них і без печ них кор донів, бо роть ба з не -
леґаль ною міґрацією;

— спри ян ня лю дським кон так там.

У сис темі відно син Схід — Захід транс кор дон на співпра ця на но во му
східно му кор доні ЄС ви ко нує три основні функції.

Пер ша — прак тич на — по в’я за на з кон крет ни ми еко номічни ми, соціаль -
ни ми, еко логічни ми та інши ми про бле ма ми, які тур бу ють жи телів при кор -
дон них те ри торій. Вона зорієнто ва на на що ден не жит тя лю дей, їхні інте ре -
си, здо ров ’я, бла го по луч чя (про що вже йшло ся).

Окрім пер шої, утилітар ної за своїм ха рак те ром прак тич ної функції,
транс кор дон не пар тне рство ви ко нує і дру гу — не менш важ ли ву — ко -
мунікаційну функцію, за без пе чу ю чи на ла год жен ня містків між Схо дом і
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За хо дом, цивілізаційний діалог. У різних про ек тах, акціях, за хо дах в рам ках
ТКС бе руть участь мільйо ни лю дей різних іде о логічних, ге о політич них
орієнтацій, етнічної та релігійної на леж ності. На род на дип ло матія збли жує
їх, руй нує вкорінені раніше у свідо мості сте ре о ти пи.

Тре тя функція — ге о політич на — функція по пе ред жен ня конфліктів, що 
вип ли ває із двох по пе редніх. Спільне роз в’я зан ня різних про блем, ак тив на
фор маль на та не фор маль на ко мунікація спри я ють фор му ван ню у жи телів
при кор дон них реґіонів, гро ма дян східноєвро пе йських дер жав не упе ред же -
но го став лен ня як до сусідніх країн зок ре ма, так і до Євро пе йсько го Со ю зу
та За хо ду за га лом (і на впа ки). Це має ве ли ке зна чен ня для за побіган ня
усклад нен ням і конфліктам у міждер жав них відно си нах.

Заз на чені вище мак ро політичні про це си, що відбу ли ся на кон ти ненті,
спри чи ни ли істот ну ре ко нструкцію всієї сис те ми транс кор дон но го спів -
робітниц тва (СТC), на сам пе ред на но во му східно му кор доні Євро пе йсько го 
Со ю зу.

Ця сис те ма ста ла, по-пер ше, знач но мас штабнішою. Сьо годні в орбіту
транс кор дон но го співробітниц тва за лу чені чис ленні реґіони країн — но вих
членів Євро пе йсько го Со ю зу та східних дер жав — вчо рашніх рес публік Ра -
дя нсько го Со ю зу. Тільки кор дон Украї ни із дер жа ва ми Євро пе йсько го Со -
ю зу ста но вить по над 1400 км (із май же 7000 км її зовнішніх кор донів).
Суб’єкта ми транс кор дон ної співпраці з боку Украї ни ста ли сім реґіонів із
те ри торією по над 100 тис. кв. км та на се лен ням близь ко 10 млн, з боку Євро -
пе йсько го Со ю зу — 10 реґіонів з те ри торією близь ко 100 тис. кв. км та на се -
лен ням близь ко 9 млн жи телів.

По-дру ге, СТС ста ла знач но ди намічнішою. Зок ре ма, на зміну ста рим
інстру мен там транс кор дон но го пар тне рства, скажімо, та ким як Прог ра ма
TACIS, при й шли нові, до при кла ду, Прог ра ма ENPI. Вель ми по зи тив ним є
те, що нові інстру мен ти порівня но зі ста ри ми є більш лабільни ми, більш
здат ни ми до адап тації та інваріан тно го роз вит ку.

По-третє, ре ко нстру йо ва на сис те ма транс кор дон но го співробітниц тва
має знач но більшу ре сур сну базу, а отже, і мож ли вості для роз в’я зан ня шир -
шо го кола про блем. Нап рик лад, бюд жет Прог ра ми ENPI на про грам ний
період 2007–2013 років ста но вить чи ма лу суму в 11 млрд 181 млн євро. Пе -
ред ба чається, що фіна нсові вит ра ти на но вий про грам ний період 2014–2020 
років бу дуть не мен ши ми.

Го лов ною тен денцією роз вит ку ТКС є його роз ши рен ня і по глиб лен ня.
Про те прак тич на реалізація цієї тен денції не може відбу ва ти ся ав то ма тич -
но. Вона не а би я кою мірою за ле жить, з од но го боку, від політич ної волі учас -
ників ТКС, з іншо го — від рівня на уко во го за без пе чен ня та ефек тив ності
управління транс кор дон ною співпра цею.

Цей вис но вок підтвер джує аналіз ба гать ох на уко вих та на уко во-прак -
тич них роз ро бок транс кор дон но го співробітниц тва, які з’я ви ли ся ос тан -
німи де ся тиліття ми в Європі. Пе ре важ но вони або ма ють опи со вий ха рак -
тер (містя чи ба га тий фак то логічний ма теріал), або ма ють вузь ку, опе -
раціональ ну спря мо ваність (що ви ра жається у фор му лю ванні кон крет них
прак тич них за вдань, скажімо, у формі “Дек ла рацій”, “Стра тегій”, “Прог рам” 
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транс кор дон но го співробітниц тва, не за вжди підкріпле них дієвими ме ха -
нізма ми управління та кон тро лю.

На пер шо му, по чат ко во му етапі роз вит ку ТКС такі фор ми аналізу ціл -
ком доцільні. Про те з інтен сифікацією та усклад нен ням транс кор дон ної
співпраці вони де далі мен ше за до воль ня ють його учас ників. Звідси — не по -
о ди нокі оцінки транс кор дон но го пар тне рства як не дос тат ньо ефек тив но го
чи навіть відвер те роз ча ру ван ня в його прак тич них ре зуль та тах.

Як склад ний і ди намічний об’єкт аналізу та управління транс кор дон не
співробітниц тво ви ма гає за сто су ван ня адек ват них цим його якос тям інно -
ваційних, міждис ципліна рних ме тодів пізнан ня, здат них охо пи ти сутнісні
ас пек ти су перечлив о го яви ща, за без пе чи ти ефек тив не кориґуван ня його
роз вит ку. Саме аналітичні роз роб ки, ґрун то вані на цих ме то дах, спри я ти -
муть пе ре хо ду ТКС від по чат ко во го, ек стен сив но го ета пу роз вит ку до зрілої 
фази — ефек тив но го, сис тем но го функціону ван ня.

Та кий підхід на бу ває підтрим ки з боку ек спертів. Як за зна чає В.Ко ло -
сов, так зва на нова політич на ге ог рафія, тісно по в’я за на з інши ми соці аль -
ними на ука ми, зок ре ма, політо логією й міжна род ни ми відно си на ми, до -
сліджує вплив кор донів та їхньої стабільності на роз ви ток транс кор дон но го
співробітниц тва, роз в’я зан ня те ри торіаль них спорів та конфліктів, за без пе -
чен ня миру. Ці та інші га лузі знан ня, на дум ку ав то ри тет но го фахівця, му -
сять за без пе чи ти міждис ципліна рний підхід до вив чен ня кор донів і транс -
кор дон них про цесів [Kolossa, 2005: p. 606].

Як вва жає Брю не-Желі, роз бу дові міждис ципліна рної теорії кор донів
ма ють слу гу ва ти чо ти ри одна ко во важ ливі аналітичні виміри: 1) рин ко вий
вплив і тор гові по то ки; 2) політич на ак тивність різних рівнів управління на
спільних кор до нах; 3) особ ли вий політич ний вплив при кор дон них те ри -
торіаль них гро мад; 4) спе цифічна куль ту ра останніх [Brunet-Jailly, 2005:
р. 634]. На мій по гляд, над а ти транс кор дон ним досліджен ням міждис цип -
ліна рно го, інтег раль но го ха рак те ру і та ким чи ном підня ти на якісно ви щий
рівень їхні ефек тивність і прак тич не зна чен ня мож на тільки че рез за сто су -
ван ня сис тем ної ме то до логії. Тільки сис тем на ме то до логія як інстру мент
інтег ра тив но го аналізу здат на нині адек ват но відоб ра зи ти при род ну, орга -
нічну єдність вель ми різнорідних за своєю при ро дою чин ників, які впли ва -
ють на кор до ни. Тільки сис тем на ме то до логія, що за без пе чує аналіз як
функціональ них, так і ди намічних ха рак те рис тик об’єктів, спро мож на роз -
кри ти склад ний ме ханізм функціону ван ня та роз вит ку транс кор дон них
про цесів. На решті, тільки сис тем на ме то до логія, наділена по туж ним апа ра -
том при клад них роз ро бок, може пе ре вес ти досліджен ня з ка те горії пе ре -
важ но опи со вих у роз ряд прак тич но необхідних.

Аналіз прак ти ки транс кор дон но го співробітниц тва (більш чи менш
 вдалих його при кладів) свідчить про те, що одним із найдієвіших інстру -
ментів сис тем но го аналізу та управління ТКС ма ють ста ти, зок ре ма, його
індек сація та моніто ринґ. З огля ду на ви ко нан ня прак тич них за вдань індек -
сація та моніто ринґ на був ви нят ко во го зна чен ня як для виз на чен ня (уточ -
нен ня) па ра метрів об’єкта досліджен ня, так і для опра цю ван ня його по каз -
ників.
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По нят тя соціаль них по каз ників по ча ли ак тив но ви ко рис то ву ва ти для
досліджен ня суспільних явищ у другій по ло вині ми ну ло го століття1. Це
було зу мов ле но по си лен ням праг ма тич них за сад соціаль них наук, орієн -
тацією їх на прак тич не роз в’я зан ня гос трих про блем суспільно го роз вит ку.
Для вимірю ван ня особ ли во склад них, ба га то фак тор них об’єктів (яким і є
ТКС) останнім ча сом за сто со ву ють по нят тя син те тич но го по каз ни ка (його
на зи ва ють ще інди ка то ром, рей тин гом тощо), що ви ра жає як кількісні
(кван ти та тивні), так і якісні (не кван ти та тивні) ха рак те рис ти ки яви ща.
Сьо годні на вко ло виз на чен ня син те тич них по каз ників різних ас пектів
 суспільно го жит тя спос терігається справжній бум. Без ви ко рис тан ня цих
за галь но виз на них оцінок не мож ли во уя ви ти собі, скажімо, міжна родні
відно си ни (див.: [Models, Numbers, and Cases: 2006]) або інвес тиційну
діяльність2.

Про во дить ся ак тив на ро бо та зі ство рен ня ме то до логії оціню ван ня
найрізно манітніших сфер соціаль ної діяль ності. Так, гру па ек спертів за про -
по ну ва ла сис те му оціню ван ня про цесів ґло балізації. Така оцінка роз ра хо -
вується на підставі аналізу роз вит ку 62 країн світу за 12 по зиціями, згру по -
ва ни ми у чо ти ри ка те горії: еко номічна інтеґрація, інтен сивність осо бис тих
кон тактів між людь ми, роз ви ток технічних сис тем зв’яз ку та до лу ченість до
світо вих політич них про цесів. Індекс визначають від 2000 року [Globa -
lization, s.a.].

Як ба чи мо, інтеґраль не та співвіднос не вимірю ван ня ста ло невід діль -
ним ат ри бу том будь-яко го соціаль но го управління, по туж ним чин ни ком
підви щен ня його ефек тив ності. У цьо му плані не є ви нят ком і управління
та ким склад ним об’єктом, як су час на транс кор дон на сис те ма. Син те тич ний
по каз ник-індекс транс кор дон них по токів — це по нят тя, що ха рак те ри зує
віднос ну зна чимість, місце, вагу, по зицію різних транс кор дон них по токів, а
та кож співвідношення різних сеґментів усередині цих потоків.

На ве ду ал го ритм виз на чен ня індексів транс кор дон них потоків:
1. Про ве ден ня на основі сис тем ної ме то до логії досліджен ня транс кор -

дон них по токів, ство рен ня їхньої мо делі.
2. Аналіз основ них па ра метрів мо делі, фор му лю ван ня їхніх по каз -

ників.
3. Кількісне та якісне оціню ван ня по каз ників.
4. Виз на чен ня син те тич них індексів (на прик лад, індексів відкри тості

кор донів та їхньої без пе ки).

Заз ви чай під моніто ринґом ро зуміють сис те ма тич не спос те ре жен ня і
кон троль за пев ним про це сом з ме тою ви яв лен ня його відповідності ба жа -
но му ре зуль та ту. В ча совій пло щині розрізня ють ко рот ко-, се ред ньо- і дов -
гос тро ко вий моніто ринґ. Ко рот кос тро ко вий моніто ринґ може охоп лю ва ти
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номіст Р.Ба у ер (Bauer) у праці “Соціальні інди ка то ри” (Bauer R. (ed.) Social Іndicators. —
Cambridge: MIT Press, 1966).
2 Дос тат ньо зга да ти ши ро ковідомі кре дитні рей тинґи Moody’s Investor Ser vice, Stan -
dard and Poor’s, Fitch Investor Service та ін.



період в 1 рік, се ред ньос тро ко вий — 3–5 років, довгостроковий — 10–15
років.

Моніто ринґ ТКС за без пе чує про гно зу ван ня його роз вит ку та ухва лен ня 
ефек тив них управлінських рішень.

На етапі про ве ден ня моніто ринґу ТКС:
1) па ра мет рам за про по но ва ної сис тем ної мо делі транс кор дон но го спів -

робітниц тва (та індек сам, які їх кон кре ти зу ють) слід дати кількісний
та якісний вимір, оцінку;

2) слід та кож про вес ти аналіз от ри ма ної інфор мації й підго ту ва ти про -
по зиції щодо кориґуван ня роз вит ку ТКС для вип ра цю ван ня ефек -
тив них управлінських рішень.

Ста нов лен ня і роз ви ток ме то до логії кількісно го та якісно го
оціню ван ня й моніто ринґу ТКС

Обґрун ту ван ня не обхідності кількісно го та якісно го оціню ван ня й мо -
ніто ринґу ТКС упер ше було вик ла де но в Кон цепції роз вит ку транс кор дон -
но го співробітниц тва на но во му східно му кор доні Євро пе йсько го Со ю зу,
роз роб ле ної мною на за мов лен ня Брюс с ельсько го Цен тру Нью-Йорксько го 
інсти ту ту “Схід–Захід” у 2006 році. Пізніше, у 2007-му ця Кон цепція в роз -
ши ре но му варіанті була вик ла де на в книжці “Тран скор дон не співробітниц -
тво як аль тер на ти ва новій “залізній завісі” та конфліктам” [Тран скор дон не
співробітниц тво: 2007, с. 6–45]. У цих роз роб ках, зок ре ма, визначено ос -
новні елементи індексації та моніторинґу ТКС.

У 2008 році ідеї індек сації та моніто ринґу були підтри мані  авторитет -
ними ек спер та ми та організа то ра ми євро пе йсько го транс кор дон но го спі в ро -
бітниц тва — ди рек то ром Інсти ту ту стабільності та роз вит ку (м. Пра га, Чехія)
Ва си лом Гу да ком та Ге не раль ним сек ре та рем Нор везь ко го Ба рен цо во го сек -
ре таріату (м. Кіркінес, Нор вегія) Рюне Ра фа ель со ном. За ініціати вою і за
підтрим ки з їхньо го боку була ство ре на Міжна род на ро бо ча гру па (МРГ), до
якої увійшли досвідчені ек спер ти з різних країн Євро пи: В.Гу дак, Р.Ра фа ель -
сен, А.Ста а ле сен (Нор везь кий Ба рен цо вий сек ре таріат), А.Ес піриту (Ба рен -
цо вий інсти тут, Кіркінес/Тром сьо, Нор вегія), С.Устич, М.Бi зіля (Інсти тут
транс кор дон но го співробітниц тва, м. Ужго род, Украї на), А.Прес нал (Інсти -
тут Дже фер со на, м. Бел град, Сербія), Ш.Ко леш (Міжна род ний Центр  демо -
кратичних пе ре тво рень, м. Бу да пешт, Угор щи на), Р.Гар нетт (Інсти тут ста -
більності та роз вит ку, м.Скоп’є, Ма ке донія), П.Паяс (По літич на асоціація
відкри то го суспільства, м. Пра га, Чехія), В.Ліхт (Фонд по літич них змін,
 Белград, Сербія), А.Ігнатьєв (Аґентство реґіональ но го роз вит ку, м. Калінін -
град, Російська Фе де рація), М.Са мусєв (Євро реґіон “Бал ти ка”, м. Ельблонг,
Поль ща), М.Чер пал-Во лан (Ста тис тич ний офіс, м. Же шув, Поль ща),
Л.Стой ка (Кар па тський фонд, м. Сату-Маре, Ру мунія) та ін.

Упро довж кількох років Гру па про ва дить плідну дослідниць ку та по -
літико-кон суль та тив ну ро бо ту. Відбу ла ся низ ка її засідань: у лис то паді
2009 року (м. Пра га, Чехія); в лю то му 2010-го (м. Бу да пешт, Угор щи на), у
червні 2010-го (м. Ки шинів, Мол до ва), у жовтні 2010-го (м. Ужго род, Украї -
на — м. Ко ши це, Сло вач чи на), в січні 2011-го (м. Пра га, Чехія), в лис то паді
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2011-го (м. Калінінград, Російська Фе де рація — м. Ельблонг, Поль ща), в
лис то паді 2012 року (м. Кишинів, Молдова).

МРГ роз ви ну ла та кон кре ти зу ва ла ідеї індек сації й моніто ринґу ТКС.
Окрім того, вона по в’я за ла їх у рам ках панєвро пе йсько го про ек ту “Євро пе й -
ський транс кор дон ний діалог” із кон цепціями “Capacity development” і
“Flexi ble Response Mechanism”. Якщо ко рот ко ре зю му ва ти про ве де ну дис -
кусію, то вона була сфо ку со ва на навколо п’яти основних проблем.

Проб ле ма пер ша — співвідно шен ня тра диційних та інно ваційних ме -
тодів аналізу й управління ТКС.

На підставі аналізу на яв них роз ро бок про блем ТКС було сфор муль о ва -
но спільний вис но вок, що на сьо годні ек спер тним співто ва рис твом виз на -
чені тільки окремі, фраґмен тарні орієнти ри сто сов но кри теріїв порівняль -
ної оцінки роз вит ку транс кор дон но го співробітниц тва в різних ге о політич -
них сеґмен тах Євро пи. Отже, на ле жить ство ри ти ориґіна льний, інно ва -
ційний про дукт, здат ний суттєво поліпши ти прак ти ку транскордонного
співробітництва на континенті.

Проб ле ма дру га — фор му ван ня за галь но го підхо ду до індек сації.
Учас ни ки МРГ підтри ма ли го ловні при нци пи (сис тем ний підхід до

аналізу ТКС, поєднан ня кількісних та якісних оцінок па ра метрів, іден -
тифікація індексів та інди ка торів тощо), які були за про по но вані пред став -
ни ка ми Інсти ту ту транс кор дон но го співробітниц тва на по чат ку спільної
діяль ності. У под аль шо му, в ко нструк тивній дис кусії між учас ни ка ми МРГ
ці принципи були деталізовані.

Проб ле ма тре тя — набір па ра метрів та індексів.
І за кількісни ми, і за якісни ми ха рак те рис ти ка ми па ра метрів та індексів

ТКС вис лов лю ва ли ся різні про по зиції. Ба га то з них на справді збіга ли ся,
хоча одні й ті самі яви ща нерідко по зна ча ли ся різни ми по нят тя ми. Го лов не
за вдан ня по ля га ло в по шу ку та кої кількісної та якісної комбінації па ра -
метрів, яка б да ва ла змо гу відоб ра зи ти об’єкт аналізу — ТКС —  найаде -
кватніше.

Проб ле ма чет вер та — виз на чен ня інстру мен тарію індек сації (спо собів
кількісно го та якісно го оціню ван ня, дже рел інфор мації та її опра цю ван ня
тощо).

Про по ну ва ли ся ідеї ко рек тно го поєднан ня кількісних і якісних оцінок
ТКС, ви ко рис тан ня баль ної шка ли, аґло ме рації індексів тощо. У підсум ку
було ви роб ле но спільну точ ку зору: кон кретні фор ми індек сації слід виз на -
ча ти тільки після фор му ван ня су куп ності індексів, оскільки ко жен із цих
індексів по тре бу ва ти ме для його досліджен ня підбо ру специфічних пізна -
валь них засобів.

Проб ле ма п’ята — ме ханізм імпле мен тації індексів.
Було вис лов ле но чи ма ло про по зицій щодо ефек тив ної імпле мен тації

ін дек сних оцінок з орієнтацією на при й няті в ЄС організаційні стан дар ти.
Ці про по зиції, зок ре ма, сто су ва ли ся за сад ство рен ня реґіональ них ро бо чих
груп, фор ми і змісту моніто ринґових до повідей, ви ко рис тан ня веб-сайтів
тощо.
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Відзна чені ре зуль та ти діяль ності міжна род ної ро бо чої гру пи були вра -
хо вані ав то ром при роз роб ленні Сис те ми індек сації та моніто ринґу (СІМ)
на но во му східно му кор доні Європейського Союзу.

На ве ду го ловні за са ди цієї ро бо ти.
1. Щоби бути успішною в те о ре тич но му і прак тич но му (політич но му)

сенсі, Сис те ма індек сації та моніто ринґу ви ма гає струн кої внутрішньої ло -
гіки. Це озна чає, що ко жен на ступ ний крок у про цесі ство рен ня СІМ — аж до 
до сяг нен ня кінце вої мети, тоб то оптимізації сис те ми транс кор дон но го спів -
робітниц тва — має не обхідним чи ном визначатися кроком попереднім.

2. Щоби здійсни ти ко рек тне порівнян ня транс кор дон но го спів ро біт -
ниц тва в різних реґіонах Євро пи, слід підго ту ва ти су купність стан дар ти зо -
ва них кри теріїв, за яки ми про во ди ти меть ся це порівнян ня. Такі кри терії ма -
ють як най повніше і мак си маль но точ но відоб ра жа ти сутність  транскор -
донного співробітниц тва і його опти маль ний стан, досягнення якого ми
прагнемо.

3. Щоб виз на чи ти ці кри терії, слід ви ко рис то ву ва ти на й е фек тивнішу
ме то до логію, яка вмож ли вить успішне ви ко нан ня цьо го за вдан ня. На  сьогод -
нішній день — це сис тем на ме то до логія аналізу, мо де лю ван ня та управ лін ня
про це са ми (не ви пад ко во орган ЄС з управління кор до на ми FRONTEX
керується нею у своїй ро боті) [Risk analysis, s.a.].

Дієвість цієї ме то до логії на сам пе ред по ля гає в тому, що вона дає змо гу
органічно поєдна ти в одне ціле різні за при ро дою чин ни ки. У ви пад ку із
транс кор дон ним співробітниц твом, що є вель ми склад ним за своєю струк -
ту рою, це вкрай важливо.

4. Щоб ви ко рис та ти сис тем ну ме то до логію, слід виз на чи ти ся, в який
спосіб ми оціню ва ти ме мо (індек су ва ти ме мо) різні ас пек ти транс кор дон но -
го співробітниц тва (в кількісних та якісних по каз ни ках). Ви ко нав ши цю ро -
бо ту, ми підго туємося до роз в’я зан ня го лов ної те о ре тич ної про бле ми —
ство рен ня опти маль ної мо делі транс кор дон но го співробітниц тва (з пев ним
на бо ром критеріїв — параметрів та індексів, що їх конкретизують).

5. Спи ра ю чись на цю мо дель, мож на буде здійсню ва ти кон крет ний по -
рівняль ний аналіз плюсів та мінусів транс кор дон но го співробітниц тва в
різних реґіонах Євро пи та го ту ва ти відповідні політичні ре ко мен дації ін -
сти ту там Євро пе йсько го Со ю зу, національ ним дер жав ним інсти ту там та
орга нам місце во го управління. Саме ця мо дель має ста ти інстру мен том ко -
рот ко-, се ред ньо- та дов гос тро ко во го моніто ринґу транс кор дон но го спів -
робітниц тва в Європі й, на цій підставі, оптимізації та суттєвого підви щен ня
його ефек тив ності.

Зна чен ня про ек ту “Кор до ни для лю дей”
для роз роб лен ня кон цепції оптимізації сис те ми ТКС

У ство ренні Кон цепції оптимізації сис те ми транс кор дон но го співро -
бітниц тва, а та кож для пілот ної імпле мен тації цієї Кон цепції ве ли ку роль
відігра ли підго тов ка та реалізація про ек ту “Кор до ни для людей”.

Кілька слів про цей про ект. Підго тов ле ний Інсти ту том транс кор дон но -
го співробітниц тва (м.Ужго род, Украї на) раз ом із свої ми пар тне ра ми в рам -
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ках Прог ра ми ENPI (2007–2013) Євро пе йсько го Со ю зу про ект було реа -
лізо ва но у період із 1 жов тня 2010-го до 1 жовтня 2012 року.

За галь ною ме тою про ек ту ста ла оптимізація управління транс кор дон -
ною співпра цею сусідніх реґіонів Ру мунії, Сло вач чи ни, Угор щи ни та Украї -
ни. Його спе цифічни ми цілями є: 1) роз роб лен ня про гра ми “Ефек тив не
транс кор дон не співробітниц тво че рез міжна род ний моніто ринґ та  коор -
динацію діяль ності національ них суб’єктів”; 2) ство рен ня організаційних
струк тур, що забезпечать імплементацію цієї програми.

При кор дон ним пар тне ром у про екті “Кор до ни для лю дей” вис ту пав
Інсти тут суспільних наук Сло ваць кої ака демії наук (м. Ко ши це,  Словач чи -
на), національ ним пар тне ром — Інсти тут світо вої еко номіки та мі жна род -
них відно син НАН Украї ни. Цільо ви ми гру па ми Про ек ту ста ли різно ма -
нітні соціальні інсти туції та соціальні гру пи (на мак ро-, мезо- та мак ро рівні) 
країн Євро пе йсько го Со ю зу та Украї ни, а кінце ви ми бе нефіціара ми — на се -
лен ня при кор дон них реґіонів Ру мунії, Сло вач чи ни, Угорщини та України.

Го лов ни ми підсум ка ми реалізації про ек ту є, по-пер ше, ство рен ня сис те -
ми індек сації та моніто ринґу транс кор дон но го співробітниц тва і ме то ди ки її 
прак тич но го використання.

Сис те ма індек сації та моніто ринґу транс кор дон но го співробітниц тва в
Європі (СІМ) — це ком плекс те о ре тич них та організаційно-прак тич них за -
ходів, що за без пе чу ють ко рек тний аналіз і порівнян ня за галь них і відмінних 
рис, а та кож тен денцій роз вит ку транс кор дон но го пар тне рства в різних
реґіонах Євро пи з ме тою підви щен ня його ефек тив ності, пе ре дусім шляхом
оптимізації управління.

СІМ є універ саль ною мо дел лю аналізу та оптимізації управління транс -
кор дон ним співробітниц твом як на но во му Східно му кор доні в цілому, так
і в тих чи інших його окре мих сеґмен тах зок ре ма [Оптимізація, 2012:
с. 47–54]. У ви ко рис та но му на борі індексів, а та кож відповідних якісних і
кількісних інди ка торів було мак си маль но вра хо ва но ме то до логічні підхо -
ди, схва лені інсти ту та ми Євро пе йсько го Со ю зу (зок ре ма Ге не раль ною ди -
рекцією з реґіональ ної політики) та впро вад жені ними в про грам но му про -
ек ту ванні на но во му східно му кордоні, першою чергою, при розробленні
Програми ENPI.

Однак цим ма си вом інфор мації СІМ не об ме жується. Вона впер ше за -
без пе чує син те тич ний аналіз якісних і кількісних ас пектів роз вит ку транс -
кор дон но го співробітниц тва, тим са мим над а ю чи мож ливість от ри ман ня
більш по вної та адек ват ної інфор мації про це явище [Hendl, 2012: p. 15–67].

Ма ю чи у своєму роз по ряд женні таку інфор мацію, суб’єкти управління
на різних рівнях от ри му ють мож ливість ви роб лен ня й ухва лен ня  якнай -
ефективніших політич них рішень. Зап ро по но ва ний набір оцінних кри те -
ріїв (на прик лад, ста тис тич них оцінок) може, за леж но від кон крет них умов
за сто су ван ня, пев ною мірою мо дифіку ва ти ся. Але для за без пе чен ня ко рек т -
ності порівняль но го аналізу рівня роз вит ку ТКС у різних сеґмен тах но во го
Східно го кор до ну ЄС основні його кри терії у всіх випадках практичного
застосування мають бути єдиними.

СІМ скла дається із двох підсис тем: I — ал го ритм те о ре тич них дій; II —
прак тич на реалізація СІМ. В основі СІМ — виз на чен ня за галь но го, особ ли -
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во го та оди нич но го індексів. За галь ний індекс ТКС (general index of TFC) —
по каз ник рівня роз вит ку об’єкта (ТКС) в цілому. Особ ли вий індекс ТКС
(special index of TFC) — по каз ник рівня роз вит ку тієї чи тієї гру пи рис (па ра -
метрів) об’єкта. Оди нич ний індекс ТКС (single index of ТFС) — по каз ник
рівня роз вит ку спе цифічних (індивіду аль них) рис об’єкта.

За галь ний індекс будується на підставі особ ли вих індексів до да ван ням
їх і виз на чен ням се ред ньо го по каз ни ка. Виз на чається за баль ною шка лою.
Особ ливі індек си ба зу ють ся на оди нич них індек сах, що їх до да ють, аби  ви -
значити се редній по каз ник (виз на ча ють за баль ною шка лою). Сто сов но за -
галь но го індек су особливі індекси слугують субіндексами.

Особ ли ви ми індек са ми за галь но го індек су ТКС є:
— “ге ог рафічне і де мог рафічне се ре до ви ще”;
— “істо ричні, політичні та ду ховні чин ни ки”;
— “пра вові за са ди”;
— “конфлікто генні чин ни ки — ри зи ки та вик ли ки”;
— “інфрас трук турні ха рак те рис ти ки”;
— “кон так ти між людь ми”;
— “еко номічна співпра ця”;
— “бо роть ба із криміно ген ни ми яви ща ми”;
— “поліпшен ня якості довкілля”.

Оди ничні індек си бу ду ють на підставі кількісних та якісних вимірю -
вань спе цифічних рис об’єкта (оцінки виз на ча ють за баль ною шка лою).
Такі оди ничні індек си є субіндек са ми сто сов но за галь них і особ ли вих ін -
дексів. Оди ничні індек си кон кре ти зу ють ся мінімаль ни ми ве ли чи на ми —
інди ка то ра ми. На основі роз роб ле ної СІМ ек спер ти із чо тирь ох країн про -
ве ли пілотні індексні досліджен ня ТКС [Індексні досліджен ня, 2012]. За ре -
зуль та та ми Про ек ту підго то ва но посібник, в яко му роз гля ну то ме то дичні
підхо ди, вже ви ко рис то ву вані в міжна родній прак тиці в різних реґіонах
Євро пи при реалізації при нци пу індек сації, а також описано приклад ін тер -
пре тації змісту бальних оцінок параметрів ТКС.

Прак тич ний по рад ник містить і аналіз ал го рит му моніто ринґу транс -
кор дон ної співпраці. Опріч того, до ува ги чи та ча — за сад ничі до ку мен ти,
яки ми реґла мен тується ТКС у Європі, ґло сарій основ них термінів індек -
сації та моніто ринґу і пе релік ко рис ної літе ра ту ри. Для чіткішого ро зуміння 
суті су час них транс кор дон них про цесів у до дат ку вик ла де но схе ма тич не
відоб ра жен ня кон цепції ТКС на но во му східно му кор доні ЄС [Посібник,
2012]. Вар то за зна чи ти, що для зруч ності ко рис ту ван ня об идві роз роб ки (і
Сис те ма індек сації та моніто ринґу ТКС, і прак тич ний по рад ник) ви да но
укр аїнською, англійською, уго рською, словацькою та румунською мовами.

До важ ли вих підсумків про ек ту “Кор до ни для лю дей” слід віднес ти
ство рен ня організаційно го ме ханізму імпле мен тації ме то до логії індек сації
та моніто ринґу у виг ляді Міжна род но го інсти ту ту транс кор дон но го аналізу
та ме нед жмен ту. Роз роб ле но та схва ле но Стра тегію роз вит ку Інсти ту ту і
його Ста тут. Вони зареєстро вані в установленому законодавством порядку.

У про цесі ро бо ти над про ек том до сяг ну то ще од но го, вкрай важ ли во го
ре зуль та ту, а саме сфор мо ва но міжна род ну ко ман ду ви со коп ро фесійних ек -
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спертів із чис ла на уковців, пред став ників органів дер жав но го управління та 
місце во го са мов ря ду ван ня, ак тивістів гро ма дських організацій. Мож ли -
во, це найбільше до сяг нен ня про ек ту. На го ло шу, що аб со лют на більшість
членів ек спер тної ко ман ди (по над 40 осіб) пра цю ва ли вель ми про дук тив но.
Мож на на зва ти де ко го з них. З Угор щи ни це один із провідних євро пе й -
ських дослідників транс кор дон них про цесів, архітек торів Кар па тсько го Єв -
ро реґіону про фе сор Деб ре це нсько го універ си те ту Іштван Шюлі-За кар, ди -
рек тор Кар па тсько го Фон ду в Угор щині Бата Бог лар ка, ви ко нав чий  ди рек -
тор Асоціації регіональ но го роз вит ку “КІУТ” у м. За гонь Ондраш  Ракоці; зі
Сло вач чи ни — відо мий організа тор євро пе йської транс кор дон ної співпраці, 
дер жав ний сек ре тар Міністе рства фінансів Сло ваць кої рес публіки Ва сил
Гу дак; док тор філо софії, стар ший на уко вий співробітник Інсти ту ту су -
спіль них наук Сло ваць кої ака демії наук у м. Ко ши це Маріан Гай дош; стар -
ший на уко вий співробітник Інсти ту ту суспільних наук Сло ваць кої ака демії
наук у м. Кошіце Станіслав Конєчний; кан ди дат юри дич них наук, спів -
робітник Універ си те ту П.Й.Ша фа ри ка (фа куль тет при род ни чих наук) Ра -
дос лав Бен ко. Із Ру мунії — стар ший на уко вий співробітник повіто во го му -
зею Сату-маре Люба Гор ват; про фе сор Західно го універ си те ту ім. Ва си ле
Гол диш Кор нел Град; ек сперт не уря до вої організації “Асо ціація Еко лод -
жик” Александра Пуш каш; віце-пре зи дент Цен тру роз вит ку ма лих і се ред -
ніх підприємств повіту Ма ра му реш (CDIMM Ма ра му реш) Мірел Мігалі. З
Украї ни — відо мий уче ний, док тор істо рич них наук, завіду вач відділен ня
історії НАН Украї ни, про фе сор Дип ло ма тич ної академії Украї ни при Мінi -
стерстві за кор дон них справ Украї ни Сте пан Відня нський; кан ди дат еко но -
мічних наук, про фе сор, де кан фа куль те ту еко номіки та ту риз му  Закар пат -
ського дер жав но го універ си те ту, завіду вач Ужго ро дсько го відділу Інсти ту -
ту світо вої еко номіки та міжна род них відно син НАН Украї ни Олек сандр
Пе редрій; кан ди дат істо рич них наук, ди рек тор Реґіональ ної філії Націо -
наль но го інсти ту ту стра тегічних досліджень у м. Ужго роді,  Заслужений
діяч на уки і техніки Украї ни Світла на Мітряєва; за ступ ник на чаль ни ка
Півден но го реґіональ но го управління з опе ра тив но-роз шу ко вої ро бо ти, ге -
не рал-ма йор Во ло ди мир Горожанкін; кандидат юридичних на ук, професор,
завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних від но син За кар па т -
сько го державного університету Георгій Динис; кандидат істо рич них наук,
професор Закарпатського державного університету, директор Інституту
філософії та європейської інтеґрації Іван Артьомов та ін.

Вар то за зна чи ти, що своєрідною ек спер ти зою про ек ту ста ли його пре -
зен тації на Євро пе йських фо ру мах з транс кор дон но го співробітниц тва,
спів ор ганіза то ром яких є Інсти тут транс кор дон но го співробітниц тва. Пер -
ший та кий Фо рум за участі віце-пре зи ден та Євро пе йської комісії відбув ся у 
жовтні 2010 року в Ужго роді (Украї на) та Ко ши це (Сло вач чи на), дру гий —
у лис то паді 2011 року в Калінінграді (Російська Фе де рація) та Ельблонзі
(Поль ща). Підсум ки про ек ту були пред став лені учас ни кам Треть о го євро -
пе йсько го форуму, що пройшов у листопаді 2012 року в Кишиневі.

Реалізація про ек ту здо бу ла ви со ку оцінку Моніто ринґово го комітету
Прог ра ми ENPI. Крім того, про ект було под а но на кон курс, про ве де ний
2011 року на й ав то ри тетнішою євро пе йською струк ту рою у сфері транс кор -
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дон но го співробітниц тва — Асоціацією євро пе йських при кор дон них реґіо -
нів. За ре зуль та та ми кон кур су Інсти тут транс кор дон но го співробітниц тва
от ри мав відзна ку “За особ ливі до сяг нен ня в євро пе йсько му транс кор дон -
но му співробітництві”. Отже, ство ре ний у про цесі реалізації про ек ту “Кор -
до ни для лю дей” па кет із ме то до логії та ме то ди ки індек сації й моніторинґу
ТКС можна розглядати як ориґінальний інноваційний продукт.

Прак тич не зна чен ня ме то до логії
індек сації й моніто ринґу ТКС

Сьо годні у міжна родній спільноті учас ників та при хиль ників транс кор -
дон ної співпраці що ра зу частіше вжи ва ють трен до ве сло во “ефек тивність”.
Це озна чає, що найрізно манітніші суб’єкти ТКС де далі більше пе рей ма ють -
ся праг ма тич ною скла до вою транс кор дон ної ко мунікації, її кон крет ни ми і
відчут ни ми ре зуль та та ми. Ме то до логія індек сації й моніто ринґу ТКС спря -
мо ва на на те, щоб найбільшою мірою відповісти на цей виклик часу.

Звісно, ефек тивність кон крет ної на уко во-прак тич ної роз роб ки не за -
вжди вимірюється гро шо ви ми вит ра та ми та зис ка ми. Про те ко рек тна ім -
пле мен тація ви роб ле них про ек том “Кор до ни для лю дей” політич них ре ко -
мен дацій може суттєво оптимізу ва ти транс кор дон ну співпра цю, зок ре ма в
час тині раціональ но го ви ко рис тан ня фінансових, інформаційних та лю д -
ських ресурсів.

Тішить і те, що роз роб лен ня кон цепції індек сації й моніто ринґу транс -
кор дон но го співробітниц тва поєдна ло ся із її прак тич ною ап ро бацією. Це
дало змо гу вчас но вно си ти в кон цепцію не обхідні зміни та уточ нен ня. Одна
із пер ших спроб прак тич но го за сто су ван ня ме то до логії індек сації транс кор -
дон но го співробітниц тва була здійсне на в рам ках про ек ту “Індекс ТКС —
інфор му ван ня зацікав ле них сторін” [Index, s.a.]. Цей про ект було реалізо ва -
но у 2010–2011 ро ках під егідою Міністе рства за кор дон них справ Нор вегії.
Ідея за зна че но го про ек ту ви ник ла на прикінці 2009 року в ре зуль таті пе ре го -
ворів між співробітни ка ми Інсти ту ту транс кор дон но го співробітниц тва,
Ба рен це во го Сек ре таріату, Ба рен це во го Інсти ту ту, Кар па тсько го фон ду
та Інсти ту ту стабільності і роз вит ку. Сто ро ни дійшли вис нов ку, що існує
гос тра не обхідність у здійсненні аналізу різно манітно го досвіду роз вит ку
транс кор дон но го пар тне рства в різних час ти нах Євро пи, а та кож у за без пе -
ченні обміну цим досвідом між національ ни ми суб’єкта ми за для підви щен -
ня ефек тив ності ТКС. Основ ним на пря мом ро бо ти учас ників про ек ту став
порівняль ний аналіз зу силь Нор вегії та Росії у сфері транс кор дон но го спів -
ро бітництва, а також запровадження щорічної індексації рівня розвитку
транскордонної співпраці в північному сеґменті нового східного кор до -
ну ЄС.

Одна з го лов них про блем індек сації транс кор дон но го співробітниц т -
ва — ко рек тне ви ко рис тан ня ек спер та ми баль них оцінок. Для цьо го слід по -
бу ду ва ти ран жир якісних та кількісних ха рак те рис тик ТКС, що відповіда -
ють тому чи іншо му балу. Ідеть ся про своєрідну інструкцію з виз на чен ня
баль них оцінок, яка має уніфіку ва ти ро бо ту ек спертів. Спро бу ство рен ня
та кої “інструкції” в рамках проекту зробив експерт В.Школьніков.
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Реалізація Про ек ту ста ла підтвер джен ням ефек тив ності кон цепції син -
те тич но го індек су ТКС. Одно час но це дало змо гу з’я су ва ти, які ко рек ти ви
слід внес ти в ме то ди ку індек сації для роз ши рен ня географії її  впро ва -
дження.

Ще один прак тич ний досвід ви ко рис тан ня ме то до логії індек сації транс -
кор дон ної співпраці по в’я за ний з реалізацією по льсько-російсько го про ек -
ту “Зва жай мо на кор до ни” [Projekt, s.a.] у 2011–2012 роках.

Спи ра ю чись на Сис те му індек сації та моніто ринґу, роз роб ле ну Інсти ту -
том транс кор дон но го співробітниц тва, вони зро би ли ак цент на ви ко рис -
танні да них відповідної ста тис ти ки. Для цьо го до про ве ден ня досліджен ня
були за лу чені фахівці-ста тис ти ки. У рам ках про ек ту про а налізо ва но рівень
роз вит ку при кор дон них реґіонів Польщі (Вармінсько-Ма зу рське воєво -
дство) і Росії (Калінінгра дська об ласть), а та кож про бле ми їхньо го транс -
кор дон но го пар тне рства. Досліджен ня здійсне не із ви ко рис тан ням ін -
дексів, по бу до ва них за при нци пом “від особ ли во го до за галь но го”. Зап ро по -
но ва но виз на ча ти за галь ний індекс ТКС за 10-баль ною шка лою на основі
особ ли вих індексів та відповідних інди ка торів. На жаль, че рез брак коштів
досліджен ня не було повністю за вер ше но. Та, не зва жа ю чи на це, до сяг нен -
ням про ек ту ста ло за сто су ван ня системи оцінювання й моніторинґу транс -
кор дон ної співпраці у важливому сеґменті нового східного кордону ЄС.

Низ ка про ектів, підго то ва них за роз роб ле ною нами ме то до логією індек -
сації та моніто ринґу, пе ре бу ва ють у стадії реалізації. Це, на прик лад, про ект
“Тран скор дон не співробітниц тво на но во му східно му кор доні — вив чен ня
фінсько го та нор везь ко го досвіду” (“Cross-Border Cooperation on EU’s
Eastern Border — Learning from Finnish and Norwegian Experience”). Про ект
здійснюєтьсяМіжна род ною ро бо чою гру пою за підтрим ки Міністерств за -
кор дон них справ Фінляндії та Нор вегії. Чле на ми МРГ є відомі ек спер ти
транс кор дон них про цесів у Європі, що пред став ля ють політико-кон суль -
таційні інсти туції різних країн, у тому числі наш Інститут транскордонного
співробітництва.

Підго то ва на та ви да на гру пою аналітич на роз роб ка [Ex borea lux?, 2012]
сто сується ак ту аль них про блем но во го східно го кор до ну в різних його сеґ -
мен тах — від Скан ди навії до Кар пат. На про хан ня Міністе рства регіональ -
но го роз вит ку Мол до ви Інсти тут транс кор дон но го співробітниц тва взяв
участь у роз роб ленні про ек ту з упро вад жен ня моніто ринґу транс кор дон них
про цесів між Мол до вою і Ру мунією. Про ект роз гля дається в рамках Про г -
ра ми ENPI Румунія–Молдова–Україна.

Роз роб ле на ме то до логія індек сації та моніто ринґу як інно ваційний ін -
стру мент підви щен ня ефек тив ності та оптимізації транс кор дон ної спів -
праці на но во му східно му кор доні Євро пе йсько го Со ю зу має чи ма ле прак -
тич не значення.

По дальші кро ки з оптимізації
сис те ми транс кор дон но го співробі т ництва

1. За на яв ності не обхідних пе ре ду мов: інно ваційно го ме то до логічно го
про дук ту, організаційно го ме ханізму та ек спер тно го по тенціалу — го лов -
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ним за вдан ням на май бутнє є за без пе чен ня організації та про ве ден ня сис те -
ма тич но го (ко рот ко-, се ред ньо- та дов гос тро ко во го) моніто ринґу транс кор -
дон но го співробітниц тва на но во му східно му кордоні в цілому та окремих
його сеґментах зокрема.

Зви чай но, моніто ринґ ви ма гає відповідно го фіна нсо во го за без пе чен ня.
З огля ду на важ ливість спра ви, не обхідні кош ти мож на виділяти зі струк -
тур них фондів Євро пе йсько го Со ю зу, національ них урядів країн-членів
Східно го пар тне рства, реґіональ них органів дер жав ної вла ди та місце во го
са мов ря ду ван ня. На цю ро бо ту бу дуть спря мо ву ва ти ся і спон сорські внес -
ки. Скажімо, так, як це зроб ле но в Польщі для проведення моніторинґу
“Соціальний діагноз”.

2. Потрібно под ба ти про ство рен ня на леж них умов для ак тив ної діяль -
ності суб’єкта організації та про ве ден ня моніто ринґу — Міжна род но го ін -
сти ту ту транс кор дон но го аналізу та ме нед жмен ту, що за по чат ко вує свою
ро бо ту. В ідеалі цей Інсти тут має ви ко ну ва ти функції міжна род ної рей -
тинґової аґенції, що спеціалізується на оціню ванні рівня роз вит ку транс -
кор дон ної співпраці.

3. Слід кон кре ти зу ва ти та роз ви ва ти на яв ну ме то до логію й ме то ди ку
сис тем но го аналізу та управління транс кор дон ним співробітниц твом, під -
си лю ва ти їхню імпле мен таційну скла до ву. Най пер ше, на яв ний інстру мен -
тарій ек спер тної індек сації та моніто ринґу ТКС на ле жить до пов ни ти па ке -
том ме то до логічно го та ме то дич но го за без пе чен ня кон крет но-соціоло гіч -
них досліджень ТКС, що ство рить умо ви для вста нов лен ня зво рот но го
зв’яз ку між суб’єктом і об’єктом управління транс кор дон ним співробі т -
ницт вом.

Для роз в’я зан ня цьо го за вдан ня Інсти тут транс кор дон но го спів ро біт -
ниц тва раз ом зі свої ми пар тне ра ми в Угор щині, Сло вач чині та Ру мунії на
кош ти ґран ту Прог ра ми ENPI Євро пе йсько го Со ю зу в жовтні 2012 року
роз по чав реалізацію про ек ту “Кор до ни очи ма лю дей”. Про ек том пе ре дба че -
но фор му ван ня соціологічно го сервісу транс кор дон ної співпраці сусідніх
реґіонів Угор щи ни, Сло вач чи ни, Ру мунії та Украї ни. У січні 2013 року за
участі провідних соціологів цих країн в Ужго роді відбу ла ся стар то ва міжна -
род на на уко во-прак тич на кон фе ренція “Ме то до логія та інстру мен тарій со -
ціологічно го аналізу транс кор дон но го співробітниц тва”. По пе ре ду в інтер -
національ ної ко ман ди вче них і прак тиків — цікава та важ ли ва ро бо та, про
результати якої будуть поінформовані як експертна спільнота, так і широка
громадськість.
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