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В статті вивчено підходи до визначення змісту категорії «транскордонне
співробітництво» та проаналізовано існуючі класифікації його видів. Доповнено
класифікацію видів транскордонного співробітництва залізничного транспорту.
Розкрито
взаємозв’язок пріоритетів розвитку інфраструктури залізничного
транспорту і цілей-цінностей соціально-економічного зростання регіонів у рамках
транскордонного співробітництва. Визначено стратегічні напрями розвитку
інфраструктури залізничного транспорту в межах транскордонного регіону.
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В статье изучены подходы к определению содержания категории
«трансграничное сотрудничество» и проанализированы существующие классификации
его видов. Дополнена классификация видов трансграничного сотрудничества
железнодорожного транспорта. Раскрыта взаимосвязь приоритетов развития
инфраструктуры железнодорожного транспорта и целей-ценностей социальноэкономического роста регионов в рамках трансграничного сотрудничества. Определены
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The article examines the views of scientists on the definition of the content of the
category "cross-border cooperation", which made it possible to establish the existence of
political, program-Project, regional, integration, sociological, realistic and "ConflictCooperation" approaches to understanding this concept. The existing models and forms of
development of cross-border cooperation are studied. The classification of types of crossborder railway transport cooperation has been supplemented with the following features: 1)
project implementation duration: one-time, long-term; 2) the form of implementation of
cooperation: transport communication, virtual interaction, localization of production; 3) the
nature of relations: formal, informal; 4) groups of projects of strategic cross-border
cooperation of railway transport: projects for the development of freight transport and
logistics, projects for the development of passenger transport, infrastructure development
projects, traction services development projects, production and service development
projects. Examples of infrastructure projects implemented on the basis of cross-border
cooperation are given. The interrelation of priorities for the development of railway transport
infrastructure and goals-values of socio-economic growth of regions within the framework of
cross-border cooperation is revealed. Strategic directions for the development of railway
transport infrastructure within a cross-border region are defined. It is proved that the
development of railway transport infrastructure within cross-border regions should occur at
the expense of: first, improving interoperability with EU railways; second, expanding virtual
interaction; third, stimulating the creation of localized production facilities; fourth, the
growth of the quality and availability of transport and logistics services within cross-border
regions.
Keywords: infrastructure, railway transport, cross-border cooperation,
classification, directions.
Актуальність
дослідження.
Включення
залізничного
транспорту
України
до
системи
глобальних
інфраструктурних коридорів розвитку та
його
повноцінне
входження
в
Транс’європейську транспортну мережу ЄС
на сьогоднішній день, перш за все,
залежить від здатності галузі реалізувати
інфраструктурні проєкти, орієнтовані на
впровадження високошвидкісного руху
поїздів і європейських стандартів якості
обслуговування,
забезпечення
інтероперабельності з залізницями Європи.
Адже постійне недофінансування процесів
модернізації та оновлення інфраструктури

залізниць
призвело
до
зростання
дивергентності стану і параметрів її
функціонування принципам і умовам
діяльності залізниць ЄС, а відповідно й
обумовило
наростання
проявів
інфраструктурних асиметрій. В ситуації
катастрофічного дефіциту коштів АТ
«Укрзалізниця»
немає
власних
можливостей для реалізації стратегічних
для галузі інфраструктурних проєктів
розвитку і потребує залучення технологій,
ресурсів і компетенцій підприємствпартнерів з транскордонних регіонів.
Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Розробленню інструментарію
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та пошуку шляхів розвитку інфраструктури
залізничного транспорту присвятили свої
публікації такі провідні вчені вітчизняної
наукової школи, як Ю.Т. Боровик, В.Л.
Дикань, Г. Д. Ейтутіс, Ю.В. Єлагін, О.Г.
Кірдіна, В.О. Овчиннікова, О.М. Полякова,
І.В. Токмакова та інші [1-5]. Всебічному
дослідженню
проблематики
розвитку
транскордонних зв’язків присвятили свої
публікації В. Балабанова, К. Верхоланцевої,
В. Засадко, Н. Мікула тощо [6-11]. Високо
оцінюючи
наукові
здобутки
вище
зазначених вчених з даної проблематики,
слід зауважити, що в умовах активного
впровадження в Україні інструментів
політики
«Східного
партнерства»
створюється й можливість для відродження
потенціалу інфраструктури залізниць за
рахунок поглиблення інфраструктурного
співробітництва
в
транскордонних
регіонах. Це і актуалізує доцільність
визначення
стратегічних
напрямів
інфраструктурного
розвитку
АТ «Укрзалізниця»
в
умовах
транскордонного співробітництва.
Саме тому метою статті є
удосконалення теоретичних положень і
визначення стратегічних напрямів розвитку
інфраструктури залізничного транспорту в
умовах транскордонного співробітництва.
Виклад
основного
матеріалу.
Одним із елементів політики регіонального
економічного розвитку країн ЄС на
сьогодні
виступає
транскордонне
співробітництво, що реалізується за
рахунок усебічної інтеграції і поглиблення
локальних прикордонних зв’язків, спільної
участі у проєктах покращення соціальноекономічного становища країн і регіонів.
Стрімкому
зростанню
явища
транскордонного співробітництва не лише
в Європі, а й сусідніх з нею державах
сприяли саме ті процеси глобалізації,
регіоналізації,
трансформації
геоекономічних відносин, що призвели до
зміни розширення впливу ЄС на політичній
карті світу. Сьогодні для країн Європи
транскордонне співробітництво означає не
лише розвиток прикордонних територій, а й

створення інтегрованого європейського
простору без кордонів.
Слід зазначити, що розвитку
транскордонного співробітництва в Європі
сприяло визначення його політичної ролі в
забезпеченні
інтеграції
регіонів
і
розроблення
ефективного
правового
підґрунтя для реалізації прикордонної
співпраці. Окрім Європейської рамкової
конвенції
про
транскордонне
співробітництво між територіальними або
владами Ради Європи та прийнятого у 1995
році доповнення до неї у виглядів
Додаткового
протоколу,
нормативноправову
базу
для
транскордонного
співробітництва створюють, схвалені в
1989 році «Декларація про транскордонне
співробітництво
в
Європі»,
у
1992
році
«Європейська
хартія
регіональних мов і меншин» і в 1993 році
«Віденська декларація голів держав і урядів
– членів Ради Європи», а також ряд таких
документів у сфері регіоналізації, як
«Декларація
Асамблеї
європейських
регіонів щодо регіоналізму в Європі» (1996
рік) і проєкт Європейської Хартії про
регіональне самоврядування (1997 рік) [10,
с. 138-170]. Саме ці нормативно-правові
акти визначили зміст, форми, типи та
інструменти реалізації транскордонного
співробітництва, створивши тим самим
інституційний базис розвитку процесів
транскордонної співпраці в Європі.
Аналізуючи
зміст
транскордонного
співробітництва, що наводиться в ряді
нормативно-правових
і
програмних
документі, слід вказати, що в більшості з
них визначення сутності даної категорії
ґрунтується на наведеному ще в
Мадридській Конвенції про транскордонне
співробітництво
між територіальними
общинами або властями. понятті. Це вказує
на те, що саме даний документ є
законоформуючим базисом для розвитку
транскордонного співробітництва, згідно з
яким розвиваються зв’язки і формуються
довірчі відносини між регіонами. Основні
підходи
до
визначення
категорії
«транскордонне співробітництво» подано в
табл. 1.
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Таблиця 1
Підходи до визначення категорії «транскордонне співробітництво» (сформовано
на основі робіт [7; 11])
Назва підходу
Ключові ознаки
Автор
Політичний
політичні мотиви держави
З. Петренко
співробітництво через
В. Пила, О. Чмир,
Програмно-проєктний
конкретні програми,
О. Гарасюк, Т. Терещенко
проєкти
співробітництво в межах
О. Урбан, П. Бєлєнький,
Регіональний
державних кордонів
Н. Мікула, І. Артьомов
інтеграція, співробітництво, К. Балабанов, В. Дергачов,
Інтеграційний
міждержавні зв’язки
А. Зборовська
А. Краснейчук,
Соціологічний
культурні взаємозв’язки
К. Верхоланцева
збереження суверенітету і
А. Краснейчук,
Реалістичний
дотримання законності
К. Верхоланцева
співробітництво для
А. Краснейчук,
«Конфлікт-співробітництво»
вирішення конфліктів
К. Верхоланцева
Різноманітність аспектів співпраці в
рамках транспортного співробітництва
зумовила існування й різних видів
реалізації такого роду співпраці. Найбільш
узагальнену класифікацію пропонує О. М.
Літвішко, виділяючи види транскордонного
співробітництва за такими ознаками [8, с.
18-19]: 1) за функціональною сферою
реалізації: у сфері екології, планування
простору і стійкого розвитку, транспорту і
комунікацій, економіки, зайнятості і
туризму, освіти і культури, досліджень та
інновацій,
населення
прикордонних
територій; 2) залежно від діапазону та рівня
розвитку: транскордонні регіони, робітничі
спільноти, малі регіони, Європейська група
з територіального співробітництва; 3)
залежно
від
географічної
форми
функціонування: європейський, азіатський,
американський і пострадянський види
транскордонного
співробітництва;
4)
залежно від інтеграційних мотивів:
політико-правове та економічне (території
взаємодоповнюваності економік і території
подолання сировинної орієнтації економік).
Науковці вказують на те, що
транскордонна співпраця реалізується через
різного
роду
моделі
та
форми

співробітництва. Так, у науковій літературі
найбільш поширеною точкою зору щодо
моделей
реалізації
транскордонного
співробітництва є підхід, запропонований
К. Верхоланцевою, за яким залежно від
ступеня
розвитку
транскордонного
співробітництва автор виділяє бар’єрну,
градієнтну, контактну та інтегративну
модель [7]. За ознакою суб’єктів –
ініціаторів А. Макаревич виділяє моделі
«м’якого» та «жорсткого» регіоналізму
[12]. А О. М. Литвишко доповнює дану
класифікаційну
ознаку
моделей
транскордонного
співробітництва
моделями висхідної та спадної інтеграції
[8]. Н. Огнева пропонує класифікувати
моделі транскордонного співробітництва
залежно
від
напрямів,
виділяючи
депресивну (носить обмежений характер
співпраці), класичну (ґрунтується на
домінуванні одного регіону над іншим) і
партнерську
(передбачає
взаємну
співпрацю на паритетних основах) [13].
Що стосується форм реалізації
транскордонного співробітництва, то в
цьому питанні серед науковців також не
існує єдиної точки зору. На законодавчому
рівні (Закон України «Про транскордонне
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співробітництво») до організаційних форм
транскордонного співробітництва віднесено
єврорегіони,
контакти
суб’єктів
транскордонної співпраці, угоди в певних
галузях та інші форми [14]. Колектив
авторів, Н. Мікула та В. Засадко, вказують
на еволюційний характер розвитку процесів
транскордонного
співробітництва
і
виділяють залежно від цілей, завдань,
масштабу і характеру такі його форми:
одноразові
контакти,
довгострокова
транскордонна співпраця, транскордонна
діяльність на основі стратегії (концепції) і
співробітництво незалежних учасників
співпраці [9, с. 20]. Такого роду підхід до
форм
організації
та
реалізації
транскордонного
співробітництва
має
досить узагальнений характер і не
відображує змісту і засади розвитку
транскордонних контактів. Розуміючи це,
дані науковців у власному монографічному
дослідженні
досить
детально
характеризують
такі
форми
транскордонного
співробітництва,
як
транскордонна
угода,
єврорегіон,
європейські угрупування територіального
співробітництва,
об’єднання
єврорегіонального
співробітництва,
транскордонний кластер, транскордонна
міграція, транспорт кордонні промислові
зони, транскордонна торгівля, клондайкінг і
транскордонні партнерства [9].
Отже,
транскордонне
співробітництво є свого роду процесом
налагодження зв’язків у рамках не лише
територіально наближених прикордонних
регіонів, але й економічних об’єднань і
суб’єктів різних рівнів управління з метою
реалізації спільних угод, проєктів і програм
у стратегічно важливих сферах економічної
діяльності.
Виходячи з особливостей реалізації
транскордонного
співробітництва
і
сучасних
умов
функціонування
залізничного транспорту і враховуючи
існуючі підходи до класифікації його видів
доповнимо класифікацію транскордонного
співробітництва залізничного транспорту
такими ознаками: 1) тривалість реалізації
проєктів: одноразове, тривале; 2) форма

реалізації співробітництва: транспортне
сполучення,
віртуальна
взаємодія,
локалізація виробництв; 3) характер
зв’язків: формальний, неформальний; 4)
групи
проєктів
стратегічної
транскордонної співпраці залізничного
транспорту: проєкти розвитку вантажних
перевезень і логістики, проєкти розвитку
пасажирських перевезень, проєкти розвитку
інфраструктури, проєкти розвитку послуг
тяги, проєкти розвитку виробництва і
сервісу [3].
Україна
також
активно
використовує
транскордонне
співробітництво в якості інструменту
розвитку
і
забезпечення
конкурентоспроможності регіонів, що
задекларовано
в
таких
програмних
документах, як
Державна
стратегія
регіонального розвитку на період до 2020
року та Державна програма розвитку
транскордонного співробітництва на 2011–
2015 роки [15 - 16]. Географічно
знаходячись
на
перетині
важливих
торговельних шляхів, Україна підтримує
транскордонні
зв’язки
в
межах
прикордонних
територій
як
з
європейськими країнами, так і з колишніми
радянськими державами. Окрім розвитку
співробітництва в межах укладених дво- та
багатосторонніх
угод,
найбільш
реалізованою формою транскордонної
співпраці в країні є єврорегіони. Наразі в
Україні діє 10 єврорегіонів у рамках яких
прикордонні території співпрацюють з
регіонами сусідніх країн у різних сферах
соціально-економічного розвитку.
Не менш важливе значення для
розвитку транскордонних зв’язків регіонів
України
мають
і
такі
програмні
інструменти підтримки співробітництва, як
«Європейський інструмент сусідства та
партнерства»,
Ініціатива
«Східне
партнерство» та Програма
«Підтримка
політики регіонального розвитку України».
Окремо заслуговують на увагу ті
транскордонні проєкти співробітництва, що
орієнтовані
на
стимулювання
прогресивного розвитку сфери транспорту.
Попри те, що переважно транскордонні
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проєкти співробітництва орієнтовані на
покращення прикордонної інфраструктури,
у ряді як європейських, так й інших країнсуб’єктів транскордонної співпраці вже
сьогодні існує величезний досвід реалізації
масштабних інфраструктурних проєктів на
засадах транскордонного співробітництва.
Зокрема найбільш показовим у цьому
аспекті є приклад реалізації проєктів
розвитку інфраструктури транспорту в
рамках транскордонного співробітництва
між Німеччиною, Польщею, Данією та
Швецією.
У
межах
єврорегіону
«Померанія» транспортні ініціативи країнпартнерів сприяли відновленню німецькопольської поромної переправи та мережі
водних каналів, створенню в Щецині
станції
обслуговування
пасажирської
поїздів далекого сполучення та модернізації
двох прикордонних аеропортів [17]. Не
менш масштабні інфраструктурні проєкти
були реалізовані і в рамках регіону
«Верхній Рейн», де за ініціативи країнпартнерів споруджено два термінали в
міжнародному аеропорту Базель – Мюлуз –
Фрайбург, модернізовано ряд ділянок
залізничної інфраструктури, побудовано
залізничний міст та інтермодальний
логістичний
центр,
забезпечено
інтероперабельність
залізничної
інфраструктури
на
кордонах
з
французькими
та
швейцарськими
залізничними системами [18].
Таким
чином,
транскордонне
співробітництво можна розглядати в якості
ефективного
інструменту
реалізації
спільних інфраструктурних проєктів, що
дозволить не лише якісно змінити стан
транспортного комплексу транскордонних
регіонів, але й забезпечити досягнення ряду
синергетичних ефектів у процесі їхньої
реалізації.
В основі розвитку інфраструктури
залізничного транспорту на засадах
транскордонного
співробітництва,
з
авторської точки зору, мають знаходитися
такі теоретичні положення [19]:

−
по-перше, в основі розвитку
інфраструктури залізничного транспорту в
рамках
транскордонного
регіону
знаходиться
інноваційно-технологічне
партнерство залізниць, регіональних і
місцевих органів влади, бізнесу, що
реалізується шляхом прийняття узгоджених
рішень з метою досягнення структурнотехнологічних
трансформацій
і
конвергенції
рівня
розвитку
інфраструктури залізниць транскордонних
регіонів. Така співпраця ґрунтується на
взаємній підтримці та стимулюванні
процесів
реалізації
спільних
інфраструктурних
проєктів
в
транскордонних регіонах;
−
по-друге,
забезпечення
структурно-технологічних трансформацій і
конвергенції
рівня
розвитку
інфраструктури залізниць транскордонних
регіонів досягається шляхом локалізації
інноваційних виробництв у регіонах
співробітництва,
орієнтованих
на
реалізацію крупних інфраструктурних
проєктів на залізничному транспорті
України. Для цього має бути сформовано
інституційні засади та організаційний
механізм
транскордонної
виробничої
співпраці, орієнтований на залучення
новітніх
технологій
і
реалізацію
виробничого
потенціалу
підприємств
галузі;
по-третє, стимулом для активізації
процесів
розвитку
інфраструктури
залізниць у межах транскордонних регіонів
на
засадах
їхнього
інноваційнотехнологічного партнерства є існуючий
взаємозв’язок
між
цілями-цінностями
соціально-економічного розвитку регіонівпартнерів і пріоритетами
розвитку
інфраструктури залізниць. Ґрунтуючись на
цьому, доцільно розкрити взаємозв’язок
пріоритетів
розвитку
інфраструктури
залізничного транспорту і цілей-цінностей
соціально-економічного
зростання
транскордонних регіонів (рис. 1).
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Проєкти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в транскордонних регіонах

Пріоритети розвитку інфраструктури залізничного
транспорту
Структурно-технологічна
модернізація інфраструктури
Зростання швидкості руху
Збільшення пропускної
здатності інфраструктури
Трансформація виробництв і
ремонтних баз

Зростання рівня ВРП

Якість
транспортнологістичного
обслуговування
(терміни
доставки,
ритмічність,
комплексність,
доступність,
безпечність
послуг,
швидкість)

Диверсифікація економіки, зростання
промислової активності
Покращення рівня мобільності
населення, зростання якості життя
Використання транзитного потенціалу
регіону

Доступ до європейського
ринку технологій
Доступ до інвестиційних
програм ЄС, залучення
інвестицій
Оптимізація експлуатаційних
витрат
Зниження негативного впливу
на довкілля
Зменшення потреби в
рухомому складі
Зростання компетенцій
персоналу

Цілі-цінності соціально-економічного
розвитку транскордонних регіонів

Зростання рівня зайнятості
Додаткові
пасажиро- і
вантажопотоки,
реалізація
транзитних
можливостей

Розвиток науково-виробничих
комунікацій
Стимулювання сукупного попиту
Покращення інвестиційного клімату та
інноваційної активності

Інтеграція в
європейський
транспортнологістичний
простір, участь
у глобальних
логістичних
ланцюгах тощо

Зниження транзакційних витрат
Посилення господарських,
гуманітарних і культурних зв'язків
тощо

Рис. 1. Концептуальна схема взаємозв’язку пріоритетів розвитку інфраструктури
залізничного транспорту і цілей-цінностей соціально-економічного зростання регіонів у
рамках транскордонного співробітництва
Враховуючи
встановлений
взаємозв’язок між пріоритетами розвитку
інфраструктури залізничного транспорту і
цілями соціально-економічного зростання
регіонів у рамках транскордонного
співробітництва, доцільно представити
стратегічні
напрями
розвитку
інфраструктури АТ «Укрзалізниця» в
межах транскордонного регіону, що
відповідають
сучасним
принципам
постіндустріального розвитку (рис. 2).
Відповідно
до
останніх
розвиток
інфраструктури АТ «Укрзалізниця» в
рамках транскордонних регіонів має
відбуватися
за
рахунок:
по-перше,
покращення
інтероперабельності
з
залізницями ЄС; по-друге, розширення

віртуальної
взаємодії;
по-третє,
стимулювання створення локалізованих
виробництв; по-четверте, зростання якості і
доступності
транспортно-логістичних
послуг в рамках транскордонних регіонів.
Так, основними напрямами розвитку
інфраструктури залізничного транспорту в
межах транскордонного регіону за умови
створення локалізованих виробництв і
поглиблення віртуальної транспортнологістичної взаємодії визначено:
- розвиток мультимодальних і
нових контейнерних маршрутів;
- створення
транскордонної
транспортно-логістичної інфраструктури;
- будівництво
роботизованих
складських комплексів і безпілотного
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«розумного» рухомого складу;
- налагодження електронного обігу
та електронної комерції;
- створення цифрових виробництв
і ремонтних баз;
- організацію високошвидкісного
руху, електрифікацію ділянок залізниць і

будівництво Smart-вокзалів;
- створення мобільних платформ і
додатків;
- організацію
сезонних
пасажирських маршрутів і туристичних
сервісів тощо.

інформатизація

поєднання
локалізації та
глобалізації

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА
- індустріальні майданчики;
- центри цифрового інжинірингу;
- науково-виробничі кластери;
- проектно-дослідна та конструкторські
установи;
- інші науково-дослідні організації тощо

- об’єкти соціально-побутового призначення;
- медично-оздоровчі установи;
- фізкультурно-спортивні клуби;
- культурно-розважальні заклади;
- об’єкти рекреації;
- наукові установи та центри професійного
розвитку персоналу тощо

Комплексність
обслуговування

індивідуалізація

якість,
доступність послуг

конвергентність

СОЦІАЛЬНА

Якісно нові
матеріали

дигіталізація

Новітні
технології
виробництва і
ремонту

транспарентність

локалізація, гнучке
виробництво

екологізація

- транспортно-логістичні вузли, центри, хаби;
- вокзали та станції;
- Інтернет-сервіси;
-мобільні пристрої, платформи та додатки;
- консультаційні, страхові, фінансово-кредитні
організації тощо

Інтегрована
система
управління

роботизація

- залізничні колії;
- засоби зв’язку, сигналізації, централізації,
блокування;
- пристрої енергопостачання;
- інформаційні комплекси і системи управління
рухом тощо
СЕРВІСНА

віртуальна
взаємодія

ПРИНЦИПИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

науковість

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА

Мультимодальні перевезення
Напрями розвитку інфраструктури залізничного транспорту в транскордонних регіонах

гуманізація

інтероперабельність

інноваційність

Цифровізація, інтелектуалізація
інфраструктури залізничного
транспорту

ІНФРАСТРУКТУРА ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ В МЕЖАХ
ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

Нові контейнерні маршрути
Транспортно-логістична
інфраструктура
Роботизовані складські
комплекси
Безпілотний, «розумний»
рухомий склад
Електронний обіг, комерція
Цифрові виробництва та
ремонтні бази
Високошвидкісний рух

Smart-вокзали

Мобільні платформи, додатки

Електрифікація ділянок
Сезонні пасажирські
маршрути
Туристичні сервіси

Рис. 2. Стратегічні напрями розвитку інфраструктури залізничного транспорту в
межах транскордонного регіону
Висновок. Таким чином, в статті
вивчено погляди науковців на визначення
змісту
категорії
«транскордонне

співробітництво»,
що
дозволило
встановити
існування
політичного,
програмно-проєктного,
регіонального,

Вісник економіки транспорту і промисловості № 70-71, 2020
40

Проблеми транспортного комплексу України
інтеграційного,
соціологічного,
реалістичного
та
«конфліктспівробітництво» підходів до розуміння
даного поняття. Досліджено існуючі моделі
і форми розвитку транскордонного
співробітництва. Доповнено класифікацію
видів транскордонного співробітництва
залізничного транспорту такими ознаками:
1)
тривалість
реалізації
проєктів:
одноразове, тривале; 2) форма реалізації
співробітництва: транспортне сполучення,
віртуальна
взаємодія,
локалізація
виробництв;
3)
характер
зв’язків:
формальний, неформальний; 4) групи
проєктів стратегічної транскордонної
співпраці
залізничного
транспорту:
проєкти розвитку вантажних перевезень і
логістики, проєкти розвитку пасажирських
перевезень,
проєкти
розвитку
інфраструктури, проєкти розвитку послуг
тяги, проєкти розвитку виробництва і
сервісу.
Розкрито
взаємозв’язок
пріоритетів
розвитку
інфраструктури
залізничного транспорту і цілей-цінностей
соціально-економічного зростання регіонів
у рамках транскордонного співробітництва
та визначено стратегічні напрями розвитку
інфраструктури залізничного транспорту
в межах транскордонного регіону.
Доведено, що розвиток інфраструктури
залізничного
транспорту
в рамках
транскордонних регіонів має відбуватися за
рахунок:
по-перше,
покращення
інтероперабельності з залізницями ЄС; подруге, розширення віртуальної взаємодії;
по-третє,
стимулювання
створення
локалізованих виробництв; по-четверте,
зростання
якості
і
доступності
транспортно-логістичних послуг в рамках
транскордонних регіонів.
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