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Інтеграція як курс сучасної геополітичної 
стратегії України 

 
Присвячено аналізу ролі та місця України в структуризації сучасного світового простору. Розгля-

дається залежність зовнішньополітичних стратегій національного розвитку від внутрішніх геополі-
тичних детермінант. Визначено особливості інтеграції в межах окремих єврорегіонів під час реаліза-
ції геополітичної стратегії України. 

 
The article is devoted to the analysis of a role and a place of Ukraine in structurization of modern world 

space. Dependence of foreign policy strategy of national development from internal geopolitic a determinant is 
considered. Features of integration into limits of separate euroregions are determined during realization of 
geopolitic strategy of Ukraine. 

Після проголошення незалежності Україна 
увійшла в систему міжнародного політико-
правового простору, де найважливішими завдан-
нями постали: твердження міжнародно-правової 
суб’єктності, уникнення ізоляції від Європи вна-
слідок розширення Євросоюзу, збереження відт-
вореного “status quo” на євразійському просторі, 
трансформація статусу “держави-кордону” у 
статус “транзитної держави”. Власні національні 
інтереси Україна реалізовує відповідно до своєї 
зовнішньополітичної доктрини. Перший доку-
мент, що формулював пріоритети зовнішньої 
політики, “Основні напрями зовнішньої політи-
ки України” від 2 липня 1993 р. зазначав, що 
пріоритетним напрямом зовнішньої політики 
України є її діяльність у рамках ОБСЄ, що є ка-
налом залучення до європейського досвіду. І 
дійсно, єврорегіональний рух, хвиля якого торк-
нулась західних кордонів центральноєвропейсь-
ких країн ще на початку 90-х рр. ХХ ст., приніс 
багатий досвід з транскордонного співробітниц-
тва та регіональної інтеграції. За період постра-
дянського існування транскордонний простір 
країн Вишеградської групи вмістив 26 єврорегі-
онів. Третій Економічний Форум Центральної 
Європейської Ініціативи (ЦЄІ) у 2000 р. обґрун-
товував значення регіоналізму у демократизації 
Центральної Європи. 

Незважаючи на песимізм деяких європейсь-
ких спеціалістів, які вважають створення євро-
регіонів лише американською стратегією посла-
блення національних ринків, суверенітету євро-
пейських країн та перетворення Європи на 
“клаптевий” простір етно- та економ- єврорегіо-
нів, український уряд затвердив Стратегію інтег-
рації України до ЄС, важливим елементом якої 
визнана “Регіональна інтеграція”. Такий напря-
мок зовнішньополітичного розвитку відповідає 
рішенню колегії МЗС України від 28 грудня 20-
01 р. “Основні завдання у сфері розвитку транс-
кордонного співробітництва України з сусідніми 
країнами – асоційованими членами ЄС”; Конце-
пції державної регіональної політики, схваленої 
Указом Президента України у травні 2001 р.; 
Спільній стратегії Європейського Союзу щодо 
України, прийнятої на Гельсінському самміті 
керівників країн-членів ЄС у грудні 1999 р 
[12 ]”.  
У Спільній Стратегії ЕС від 1999 р. механізм 

відносин з Україною визначений у такий спосіб: 
“Геополітичне розташування України вздовж 
осей Північ – Південь та Схід – Захід ставлять 
Україну в унікальне становище в Європі й роб-
лять її визначальним чинником у масштабах 
регіону”[1]. Проте навесні 2004 р., коли Євро-
пейський Союз поширився ще на 10 країн, Укра-
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їні фактично було відмовлено у наданні будь-
яких перспектив, зокрема тих, що “…Україні 
ніхто не заперечує прагнути стати членом 
ЕС” [13, c. 5]. А чи треба ? Наприклад, деякі 
нинішні нові члени ЄС украй стурбовані проце-
сами европейскої уніфікації і прийдешньою 
втратою окремими націями їх національного 
ідентитету. “Нова людина” Єдиної Європи на-
віть одержала найменування -”єврипід”. Закло-
потаність американською “кокалізацією і євро-
пейською “європізацією” обґрунтована: напри-
клад, правом міжнародних концернів у націона-
льних територіях упроваджувати свої назви ори-
гінальною мовою. Прихожий капітал ставить цю 
умова як незаперечну. А з європейських про-
грам культури фінансуються тільки ті, котрі 
заохочують інтеграцію ЄС, тобто сприятливу 
розвитку мислення і поводження єврипіда.  
Крім того, Європа поєднує стратегічно важ-

ливі для неї Україну, Росію і Білорусь у групі з 
країнами Близького Сходу і Північно-Східної 
Африки. У посланні Єврокомісії вже 
“розширеної Європи” відзначається: “Росії, краї-
нам СНД і країнам Південного Середземномор’я 
повинна надаватися перспектива доступу на 
внутрішній ринок Європейського співтоварист-
ва і до подальшої інтеграції” [15, c. 8]. Проте, як 
відомо, Україна вже поступилася у праві стати 
членом СОТ у грудні 2005 р. Саудівській Аравії 
(на цьому зазначив директор СОТ Паскаль Ла-
мі), як на це розраховував президент В.Ющенко, 
який у жовтні 2005 р. запевняв, що Україна обо-
в’язково стане членом СОТ у грудні , бо про те є 
домовленості із Європою. Адже цей вступ є пер-
шочерговим завданням нинішнього процесу 
інтеграції до Європи. Лише ставши членом СОТ, 
Україна має стати асоційованим членом ЄС та 
далі домовлятися про створення Зони Вільної 
Торгівлі між Україною та ЄС. 
Питання віднесення України, Росії, Білорусі 

до ЄС прокоментовано багатьма європейськими 
політиками, думки яких зібрані у праці Європей-
ського комісара Фріца Болкенштейна “Межі 
Європи” (2004 р.). Автор демонструє, що євро-
пейські політики майже відкрито вказують на 
власну – “європейську” упередженість. Так, бри-
танський європарламентер лорд Інглвуд 
“ інстинктивно” аргументує: “Польща входить, а 
пострадянські країни – ні. Але ж я дійсно не 
можу пояснити, чому це може базуватися в упе-
редженості…” [13]. Саме тому Європа готова 
прориватися в Азію в обхід через Туреччину, що 
коштує на кілька порядків дорожче, проте уни-
кати будь-яких реальних контактів із “псевдо-
європейськими країнами”, які набагато корисні-
ші в ролі буферу, що захищає від неконтрольо-
ваної міграції.  

 Проте Україна не може дозволити собі від-
межуватися від Європейської інтеграції, бо еко-

номічна складова її національної безпеки забез-
печується курсом інтеграції до найважливіших 
центрів світової економічної системи, що відпо-
відає загальним тенденціям доцентрового руху у 
будь-яких новоутворених системах. Єврорегіо-
налізм є втіленням процесу трансформації стере-
отипів щодо просторового образу українського 
прикордоння та формою подолання ізоляціоніз-
му. Отже, йдеться про створення форм взаємодії 
прикордонних регіонів суміжних держав з ме-
тою відстоювання інтересів територій на надна-
ціональному рівні. Метою є децентралізована 
демократична держава, де кордони відіграють 
лише комунікаційну функцію, етнічна мозаїка 
зберігається і враховується у місцевих політич-
них структурах, територіальні громади як су-
б’єкти місцевого самоврядування цілком задіяні 
у суспільно-політичних процесах. Проте, як за-
значають дослідники, сьогодні в Україні до єв-
рорегіонів ставляться не стільки як до суб’єктів, 
але як до об’єктів регіонального самовизначен-
ня. Вони є не стільки острівцем громадянської 
активності, скільки бюрократичним проектом, 
який спрямований на формування психологічно-
го стереотипу – “загальноєвропейської українсь-
кої ідентичності” [14, c. 210]. Йдеться не лише 
про трансформацію колективної ідентичності, 
але про втілення нового глобального порядку, де 
Об’єднана Європа постає суб’єктом геополітич-
них процесів. Йдеться про необхідність відмови 
від окремих атрибутів так і не ствердженої суве-
ренності, так як це було за часів створення ЄЕС. 
Того часу зодчий єдиної Європи Жан Монне 
писав: “Родовища вугілля та залізної руди, що 
належали Франції та Німеччині, розташувались 
уздовж кордону нерівномірно, але в такий спо-
сіб, що взаємно доповнювали одне одного: вони 
перебували в одному географічному трикутнику 
штучно розрізаними державними кордонами. Ці 
випадкові кордони, чиє виникнення збіглось із 
зародженням націоналістичних доктрин, стали 
спочатку перешкодою для взаємообміну, а зго-
дом – “лініями конфронтації”. У повоєнній Єв-
ропі злити їхнє виробництво понад державним 
кордоном означало тільки одне – позбавити 
“шкідливого значення й перетворити у запоруку 
миру”. Франко-німецька угода повинна була 
закінчуватися словами, котрі, як пише Монне, 
так і не потрапили в остаточний текст: 
“Найважливіше політичне значення полягає у 
тому, щоб відкрити у бастіонах національного 
суверенітету прохід достатньо локалізований, 
щоби він не викликав заперечень, і достатньо 
глибокий, щоби залучити держави до єднос-
ті…” [8, c. 362, 366]. 

 Ураховуючи важливу для ЄС тенденцію, 
висловлену в гаслі “ЄС: від Союзу країн до Со-
юзу регіонів”, транскордонна регіональна інтег-
рація набуває особливого значення. На сьогодні 
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базовими документами, які слугуватимуть роз-
робці стратегії Євросоюзу стосовно нового роз-
витку транскордонного співробітництва на 
“нових східних” кордонах Євросоюзу, є Пові-
домлення Європейської Комісії для Ради Європи 
та Європейського Парламенту – Комунікація 
“Ширша Європа – сусідство: нові рамки стосун-
ків з нашими східними та південними сусідами” 
від 13 березня 2003 р., яка висловлює бажання 
Європейської комісії будувати на одній основі 
стосунки ЄС з країнами північно-афри-
канськими та східноєвропейськими. Другим 
базовим документом є повідомлення Європейсь-
кої Комісії – “Прокладаючи шлях до нових ін-
струментів розвитку сусідських відносин” від 1 
липня 2003 р., яким пропонуються механізми 
активізації транскордонного співробітництва та 
фінансування проектів INTERREG, PHARE-
CBC, TACIS-CBC, CARDS на рівні 955 млн. 
євро, з яких проекту TACIS (програми ЄС по 
наданню технічної допомоги країнам СНД) – на 
рівні 75 млн. євро. 
На засіданні Ради з питань співробітництва 

між Україною та ЄС від 18 березня 2003 р. в м. 
Брюсселі було вперше обговорено Комунікацію 
“Ширша Європа” та визначено, що ідеї, закладе-
ні в Комунікації, є максимумом, на який ЄС мо-
же піти у стосунках з Україною. Кроки ЄС – це 
намагання керувати ситуацією на східних кордо-
нах, зменшити негативні тенденції у транскор-
донному співробітництві. Основою розвитку 
міжнародних відносин транскордонного співро-
бітництва України взагалі та із сусідами 
“першого порядку”, насамперед, з Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною та Румунією, є зага-
льноєвропейські норми та принципи, закріплені 
в документах Ради Європи. Головним докумен-
том, який легалізує ці стосунки та сприяє децен-
тралізації прийняття рішень владними структу-
рами регіонів, є Європейська Рамкова Конвенція 
про транскордонне співробітництво між терито-
ріальними громадами або властями (Мадрид, 
21.05.1980 р.), а також два додаткових протоко-
ли, що надають більших можливостей регіонам 
у зовнішньоекономічних та політичних питан-
нях. Базовим концептуальним положенням тран-
скордонного співробітництва України є той 
факт, що внаслідок ратифікації Мадридської 
Конвенції (1980 р.) Україною її положення стали 
частиною національного законодавства і мають 
пріоритет над внутрішнім правом, згідно зі стат-
тею 27 Віденської Конвенції про право міжнаро-
дних договорів 1969 р. Згідно зі ст. 2 Конвенції: 
“…транскордонне співробітництво” означає 
будь-які спільні дії, спрямовані на поглиблення 
добросусідських відносин між територіальними 
общинами, які перебувають під юрисдикцією 
Договірних сторін…” [6].  

 Першим значним кроком у напрямку розши-

рення регіонального співробітництва України 
стало її приєднання 1 червня 1996 р. до Центра-
льноєвропейської Ініціативи (ЦЄІ). Це дало змо-
гу Україні взяти участь у важливому регіональ-
ному проекті – у побудові трансєвропейської 
магістралі Трієст – Люблін – Будапешт – Київ. 
Згодом Україна стала провідною країною Орга-
нізації Чорноморського економічного співробіт-
ництва (ОЧЕС), заснованої в Ялті у червні 1998-
 р. У вересні 1999 р. в Криму відбувся ініційова-
ний Україною Балто-Чорноморський самміт з 
метою об’єднання зусиль країн Міжмор’я у по-
будові єдиної Європи без розділювальних ліній. 
Активною є також роль України у багатосторонній 
взаємодії в рамках ГУАМ – консультативного фо-
руму чотирьох держав (у 2004 р. з ГУУАМ ви-
йшов Узбекистан): України, Азербайджану, Грузії, 
Молдови, в основі якого лежить близькість позиції 
країн з багатьох питань, зокрема щодо оцінки про-
цесів на пострадянському просторі. Деякі вітчиз-
няні дослідники взагалі вказують: “Регіональне 
політичне об’єднання ГУУАМ було створено для 
експлуатації TRACECA – транзитного шляху в 
обхід Росії” [7, c. 30].  

 І дійсно, на тлі пробуксовок у єдиному еко-
номічному просторі СНД формується зона віль-
ної торгівлі між Україною, Грузією й Азербай-
джаном, а також між Україною, Східною Євро-
пою і Прибалтикою (за участю Молдавії). Від-
так, з одного боку лідери Росії і Казахстану ви-
робляють нові концепції пострадянської інтегра-
ції, а з іншого боку – реалізуються проекти еко-
номічної інтеграції, прямо чи побічно ініційова-
ні Євросоюзом і СОТ, до складу якої входять 
республіки Прибалтики, Киргизія, Грузія, Мол-
давія, Вірменія. Демонстрацією інтеграційних 
тенденцій у ближньому оточенні Росії стали 
нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, паралельно 
споруджуваний газопровід (з відгалуженнями на 
Балкани) і проекти нових нафтогазових артерій 
в обхід Росії. Йдуть переговори України, Поль-
щі, Литви, Молдавії, Грузії, Азербайджану й 
Ірану про прокладку нових євроазіатських тру-
бопроводів у західний регіон СНД і Східну Єв-
ропу в обхід Росії. Відіграє роль і географічний 
фактор: дунайсько-чорноморсько-каспійські 
комунікації природно з’єднують більшість регі-
онів СНД, тому їх освоєння зовсім не обумовле-
но “антиросійськими” причинами. Інша справа, 
що ескалація, принаймні, економічної напруже-
ності у взаєминах Росії з багатьма країнами 
Співдружності, стимулює швидке освоєння цих 
артерій. До того ж Україна перейшла на міждер-
жавний формат співробітництва в СНД та отри-
мала відповідь у вигляді російсько-німецької 
домовленості щодо будування Північноєвропей-
ського трансбалтійського газопроводу в обхід 
польсько-українського, що стала логічним про-
довженням енергетичного діалогу. 
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Повертаючись до суходільного широтного 
транспортного коридору – TRACECA (Transport 
Corridor Europa – Caucasus – Asia), який було 
підтримано Євросоюзом (170,5 млн. дол.), Сві-
товим банком, Міжнародним Банком Реконстру-
кції та Розвитку, вважають “новим” Великим 
Шовковим Шляхом, що має поєднати Азіатсько-
Тихоокеанський регіон та країни Західної Євро-
пи в обхід території Ірану та Росії [16, c. 97]. 
Йдеться про створення розгалуженої мережі 
транспортних шляхів, яка має з’єднати Захід та 
Схід і одночасно сприяти повноцінній інтеграції 
у світову економіку країн із центральних райо-
нів Євразійського континенту (про участь у про-
екті заявили 17 держав). Це шлях, що розпочи-
нається в Китаї, пролягає теренами держав Сере-
дньої Азії і через Каспійське море, територію 
Закавказзя і через порти чорноморського узбе-
режжя до Європи.  
Європейська економічна комісія ООН запро-

понувала доповнити концепцію створення тран-
спортних коридорів ідеєю створення Пан-
Європейського транспортного ареалу – інфра-
структури, яка охопить країни ЦСЄ, Європейсь-
кого Союзу, колишнього СРСР, що розташовані 
в Середземномор’ ї. В 1997 р. ЄЕК затвердила 
план дій по розвитку програми транс’європейсь-
кої транспортної мережі (TEN) у бік Східної Азії 
і далі – із використанням програми PHARE, що є 
елементом програми TACIS з надання допомоги 
країнам Центральної і Східної Європи, – в азіат-
ський регіон [11]. Україна в рамках проекту за-
цікавлена в транспортуванні каспійських енер-
гоносіїв до регіону ЦСЄ через власну територію. 
Запропонований Україною маршрут транспорту-
вання каспійської нафти Баку – Поті – Одеса – 
Броди –Польща, за оцінками ТАСІS є економіч-
но найвигіднішим. Однією з важливих магістра-
лей коридору TRACECA (Європа – Кавказ – 
Азія) є Чорноморська траса, яка поєднує Украї-
ну з Грузією і через Волго-Донський канал з 
Росією і країнами Каспію. Отже маршрут Чорне 
море – Кавказ – Центральна Азія має пройти по 
території семи країн і сполучити Європу із магі-
стралями Казахстану і Китаю [7, c. 27]. 
Проте, коридор TRACECA вже в 2002 р. 

отримав “конкурента” – це транспортний кори-
дор “Північ – Південь”, який з’єднає Індію, Іран, 
Росію, Азербайджан. Російська сторона вважає, 
що конкуренція коридорів неминуча, адже TR-
ACECA перехоплює вантажі із західної та Півні-
чної Європи, які йдуть у напрямку Китаю та 
Південно-Східної Азії. Адже цей самий вантаж 
можна було б направити по Транссибу чи кори-
дору “Північ – Південь”, через Іран і далі морем 
в Індію. Деякі вітчизняні дослідники вказують, 
що маршрут TRACECA є утопічним, бо “це ман-
дри “за три моря” – із поромними переправами 
на Балтиці, Чорному морі та Каспії”, до того ж є 

російський транспортний коридор, де є реаль-
ний преференційний режим”. Інші вказують, що 
обраний та профінансований ЄС шлях в Азію по 
обхідній дорозі – маршрут TRACECA – є, взага-
лі, інерцією “холодної війни”, коли наявні сухо-
путні можливості, що у неї під боком, ізолюють-
ся шенгенською стіною, тоді як у новому світі 
вже неможливо вести розмови про “варварську” 
Росію і “цивілізовану” Європу, про створення бу-
ферної зони чи зони завіси [15, c. 8].  
Взагалі, крізь територію України можуть 

пройти чотири з дев’яти європейських транспор-
тних коридорів, які стануть втіленням ідеї пере-
творення України на гирло макрорегіональної та 
геополітичної комунікації. Для сприяння цьому 
процесу у 2002 р. Законом України була затвер-
джена “Комплексна програма утвердження 
України як транзитної держави у 2002-2010 рр”. 
Так, по визначенню НАН України, до 2010 р. 
очікується збільшення товарообігу за напрямка-
ми європейської вісі “Північ –Південь” на 25-30 
%, євразійської – на 30-35 %. З цією метою 
Україна прагне приєднання до міжнародних 
конвенцій та багатосторонніх угод у галузі 
транспорту та вступити до міжнародних транс-
портних організацій, транспортних систем ЄС та 
СНД і подальшим розвитком транзитних переве-
зень, у тому числі: Міжнародної конвенції про 
узгодження умов проведення контролю 
вантажів на кордонах (1982 р.); Конвенції про 
спільну транзитну процедуру (Женева, 1987 р.); 
Міжнародної конвенції про спрощення та 
гармонізацію митних процедур (Кіото, 2000 р.) 
та ін. Одним з основних завдань Програми є 
реалізація дій, спрямованих на підтримання ре-
жиму державного кордону України і прикордон-
ного режиму; участь у створенні в рамках про-
грами INOGATE міждержавних систем транс-
портування нафти і природного газу; завершен-
ня Балканського коридору системи магіст-
ральних газопроводів; розроблення за участю 
РФ проекту Програми розбудови транспортних 
коридорів у 2005-2010 рр. з подовженням 
європейських міжнародних транспортних 
коридорів до основних регіонів, у яких форму-
ються експортні та транзитні вантажопотоки. 
Очікувані результати – це зміцнілий 
геоекономічний потенціал України.  
Реалізація національних інтересів держави та 

її економічної безпеки обумовлюється форму-
ванням не лише розвинутої транспортно-
комунікаційної системи, але й створенням кому-
нікаційних вузлів – транскордонних економіч-
них просторів із економічним преференційним 
режимом. Транскордонне співробітництво між 
Україною та її сусідами здійснюється відповідно 
до європейської Рамкової Конвенції про транс-
кордонне співробітництво між територіальними 
громадами або властями (1980 р.). 
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Перший “Карпатський Єврорегіон”, що був 
створений Польщею і Угорщиною 14 лютого 
1993 р. під егідою американської недержавної 
організації East – West Institute, згодом поєднав 
3 угорські, 5 польських, 13 словацьких, 6 румун-
ських, 4 українських адміністративних одиниці. 
Він мав за мету координацію діяльності у сфері 
прикордонного співробітництва, створення Фон-
ду розвитку єврорегіону. Вже у 1997 р. асоційо-
ваним членом його стала Словаччина. Від Укра-
їни до нього увійшли Львівська, Івано-
Франківська, Закарпатська і Чернівецька облас-
ті. Закарпатська область на території України 
особливо виділяється, бо має спільний кордон 
майже з усіма європейськими сусідами України: 
Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румуні-
єю. Провідна етнічна група транскарпатського 
єврорегіону – рутенська – і досі не визнана як 
національна меншість міжнародними організаці-
ями, проте у 1990 р. була утворена спільнота 
рутенців Карпат, яка, окрім культурно-освітніх 
завдань, несподівано для урядів центральних 
країн (України, Польщі, Словаччини, Югославії, 
Румунії, Угорщини) сформулювала політичну 
мету автономізації краю. Сьогодні рутенські 
культурні організації репрезентовані в рамках 
Ради по національних меншинах Транскарпатсь-
кого регіону.  
На південному заході України сконцентрова-

на інша велика спільнота – угорська, яка пропо-
нує створення дистрикту, що мав би поєднати 
угорців, які мешкають у чотирьох різних спіль-
нотах по всій довжині Тиси. Схожий стан справ 
і у словацької групи, у якій відбуваються поси-
лені контакти локальних асоціацій з центральни-
ми країнами [2]. Так, заходом на шляху розвит-
ку українсько-словацького транскордонного 
співробітництва стало підписання в грудні 1999 
р. рамкової угоди про міжрегіональне співробіт-
ництво між Закарпатською областю України і 
Кошицьким краєм Словацької Республіки.
 Проте, за визначенням деяких дослідни-
ків, сьогодні єврорегіон – “Транскарпаття” де-
монструє слабкий креативний потенціал [10]. А 
ЄC, внаслідок замкненості на власних інтегра-
ційних процесах, не надав очікуваної спонсорсь-
кої допомоги при явно незбалансованій коорди-
нації між програмою кооперації Tacis і програ-
мою Phare щодо кандидатів останнього. Усклад-
нюючим фактором виявився і екологічний стан 
єврорегіону. У 1999 р. за ініціативою World 
Wildlife створений Карпатський Єврорегіон. 
Існування Транскарпатського єврорегіону є по-
тенційно важливим для України як моделі систе-
мної організації геоекономічної “периферії” на 
новітньому витку європейського континенталь-
ного самовизначення. Транскарпаття завдяки 
євроінтеграції має шанс подолати периферійний 
статус, перебороти соціокультурний та геополі-

тичний розподіл континентальної єдності. Про-
те, поки що новий єврорегіон буде поділений на 
дві частини новим зовнішнім кордоном ЄС, за 
межею якого залишиться саме українська части-
на, яка за новою стратегією ЄС у складі із Мол-
довою та Білоруссю утворить на східних кордо-
нах ЄС “псевдоєвропейську зону” [9]. 
Єврорегіон “Буг” виник у квітні 1993 р. у 

складі територіальних одиниць України, Польщі 
та Білорусі. Остання після політичних змін вліт-
ку 1994 р. фактично припинила свою участь у 
проекті. Нині до складу Єврорегіону входять 
Волинська та Львівська області, а також чотири 
воєводства Польщі. Серед досягнень – пожвав-
лення транскордонної торгівлі та розвиток при-
кордонної інфраструктури. 
Єврорегіон “Нижній Дунай” засновано в Га-

лаці у серпні 1998 р. Україною, Румунією і Мол-
довою. Від України у ньому бере участь Одеська 
область. Метою є поглиблення координації в 
охороні навколишнього середовища, розвиток 
транспортної інфраструктури. Слід вказати, що 
Україна та Румунія сьогодні є конкурентами в 
праці сьомого транспортного коридору – 
“Євроазіатський”, що започаткований за проек-
том TINA під егідою ЄС з метою інтеграції тра-
нспортних систем країн Східної Європи, 
Центрально-Східної та Східної Азії до Центра-
льної і Західної Європи. У рамках проекту 
“Євразійський” Україна розпочала будівництво 
глибоководного суднового каналу Дунай – Чор-
не море на українській дільниці дельти за варіа-
нтом “Гирло Бистре”, який має відновити судно-
плавство по українській частині дельти р. Дунай 
та порушити монополію Румунії на сполученні 
Дунай-море, що відповідає як геополітичним так 
і економіко-соціальним інтересам України 
(наприклад, розвинення інфраструктури регіону 
Придунав’я, створення значної кількості робо-
чих місць та ін.). Дунайський коридор Рейн –
Майн – Дунай утворює разом із Волго-
Донським та Волго-Балтійським шляхами Вели-
ке Судноплавне кільце Європи із виходами че-
рез Біломорканал до арктичних морів, а також 
через нижню Волгу – в Каспій. За визнанням 
Європейської комісії, річки Рейн–Майн-Дунай, є 
головними складовими ринку внутрішнього суд-
ноплавства в Європі. Оскільки Україна розташо-
вана на перехресті важливих транзитних і зовні-
шньоторговельних маршрутів між країнами Схі-
дно-Азіатського регіону і Європи для неї важли-
вим є поєднання коридору “Євроазіатський” з 
коридором TRACECA.  
В січні 2000 року парафовано проекти базо-

вих документів щодо створення єврорегіону 
“Верхній Прут”, територію якого складають 
північнобесарабські землі, поруч з історичною 
Буковиною та “Герцаївським краєм” (Черні-
вецька область України, Батошанський та Су-
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чавський повіти Румунії, та Бельцівський і Єди-
нецький повіти Республіки Молдова з Екоєвро-
регіоном в його складі). Своєрідність цієї тери-
торії обумовлена високим ступенем етнічної 
толерантності, яку віддзеркалює термін “буко-
вінізм”, що виражає різновид регіональної при-
кордонної етноконтактної свідомості [5].  
Відтак, Україна намагається втілювати євро-

пейський єврорегіональний досвід країн Вишег-
радської групи та посилювати форми транскор-
донного співробітництва із Європою (навіть 
візовий режим для громадян країн-членів ЄС, 

що в’ їжджають в Україну терміном до 90 діб 
було відмінено). Йдеться про політику єврорегі-
оналізму, в ході якої має відбуватися формуван-
ня спільних елементів ідентичності, що має при-
скорити процеси інтеграції до єдиного європей-
ського простору. Проте, з іншого боку, Україна 
не відмовляється від інших векторів зовнішньо-
політичної стратегії, бо реалізація статусу 
“транзитної країни” передбачає посилення регіо-
нальних форм співпраці в СНД та в Каспійсько-
Чорноморському регіоні. 
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