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Постановка проблеми. Проблема формування системи 
транскордонного співробітництва за європейськими стандартами в 
Україні є актуальним питанням теорії і практики європейської 
інтеграції України. Принципово важливим є, поперше, системний 
підхід до реальної розбудови єврорегіональної співпраці і відмова 
від декларацій та імітації єврорегіонального співробітництва в 
Україні. По-друге, сьогодні, за умов певної затримки євроінтеграції 
України, саме розбудова транскордонного співробітництва 
європейського рівня може стати серйозною конкретною 
презентацією європейських намірів України, а по суті – реальним 
кроком узгодження інтересів ЄС і України.  
 Транскордонне співробітництво є складовою регіональної 
політики ЄС, норми і принципи якої загальноприйняті в країнах 
Євросоюзу. В українській науці лише зараз формуються нові 
підходи до узагальнення досвіду міжрегіональних, транскордонних 
стосунків і визначення їх ролі та місця в міжнародних відносинах. 
Зазвичай транскордонне співробітництво значною частиною 
українських науковців розглядається дещо відокремлено – як 
підсистема міжрегіональних, субрегіональних чи міждержавних 
відносин. На наш погляд, потребує певної чіткості визначення ролі і 
місця транскордонного співробітництва.  
 Науковим дослідженням проблематики транскордонного 
співробітництва, присвячені також праці Ю.Білоконя та 
І.Фоміна,І.Ілька, М.Палінчака, П.Беленського, Н.Мікули, В.Герина, 
М.Долішнього, П.Беленського, М.Максимка ,Є.Кіш.  
 Основні матеріали дослідження. Транскордонне 
співробітництво стосується співпраці суміжних територій сусідніх 
держав, тобто важливе значення в його організації має наявність 
кордону між територіями, що співпрацюють. Транскордонне 
співробітництво, з одного боку, є важливим елементом 
інтеграційного процесу, що здійснюється шляхом оптимального 
поєднання можливостей і ресурсів прикордонних регіонів суміжних 
країн, а з іншого – допомагає розв'язанню спільних проблем і 
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сприяє соціально-економічному розвитку цих регіонів. Такий тип 
двостороннього співробітництва є істотним чинником поліпшення 
міждержавного клімату, а також дієвим засобом ліквідації 
диспропорцій в економічному і соціальному розвитку по обидва 
боки кордону.  
 Транскордонне співробітництво в сучасних умовах розвитку 
інтеграційних процесів має властивість прискорювати процеси 
вирівнювання якості життя населення прикордонних територій та 
сприяти створенню умов для вільного переміщення людей, товарів, 
капіталів та послуг через кордон.  
 Розширення ЄС і виникнення спільного українсько-
євросоюзівського кордону об’єктивно зумовили для України 
сприятливу ситуацію, відкриваючи додаткові транскордонні 
можливості, враховуючи її геополітичне розташування і наявність 
транскордонних газових, транспортних, енергетичних артерій: 
газопроводи «Прогрес», «Уренгой Помари-Ужгород», нафтопровід 
«Дружба», енергосистема «Мир», розгалужену прикордонну 
мережу та наявність міжнародних («Критських») транспортних 
коридорів. Транскордонне співробітництво взагалі виступає 
складовою частиною сучасної концепції європейської інтеграції, 
його економічні, інституційні та міжнародно-правові засади в ЄС є 
найбільш вдалими й опрацьованими з теоретичного та практичного 
боку.  
 Спираючись на вітчизняний досвід реалізації проектів 
транскордонного співробітництва, слід підкреслити декілька 
проблем: затримка в підписанні грантових контрактів, що зменшує 
час для реалізації проектів; надмірний владний характер 
переможців Програми при реалізації проектів; неефективне 
використання джерел фінансування проектів та Програм 
транскордонного співробітництва; недостатній рівень 
інформаційного висвітлення реалізації Програми та проектів у 
засобах масової інформації 
 Оцінка прикордонного співробітництва лише у площині його 
економічної ефективності для окремих регіонів не є вичерпною. 
Найбільш ефективне використання всіх переваг можливо лише за 
умови розгляду його як інструменту загальносвітового процесу 
інтегрування. 
 Процеси інтеграції та розширення Європейського Союзу до 
кордонів України забезпечили створення необхідних умов для її 
співпраці з країнами об’єднаної Європи, різноманітними 
європейськими інституціями, участі України в Програмах сусідства 
Європейського Союзу. Наша держава отримала можливість 
якнайкраще реалізувати своє вигідне географічне розташування та 
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здійснити важливі кроки на шляху інтеграції до європейського 
співтовариства.  
 Слід зауважити, що регіони зі значним досвідом участі в 
програмах і проектах ЄС більше звертають увагу на стратегії 
регіонального розвитку при транскордонному співробітництві. 
Задля вирішення таких проблем рекомендується залучити більшу 
кількість ЗМІ, які братимуть участь у створенні та реалізації 
проектів транскордонного співробітництва. Перевагою є поширення 
та надання достовірної інформації всім зацікавленим сторонам 
щодо «статусу» виконання проекту, що значно полегшить контроль 
над його виконанням. 
 Закон України «Про транскордонне співробітництво», зокрема 
його Стаття 5, визначає, в яких організаційних формах може 
здійснюватись транскордонне співробітництво в Україні:  
- в межах створеного єврорегіону; 
 - шляхом укладення угод про транскордонне співробітництво в 
окремих сферах; 
 - шляхом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів між 
суб'єктами транскордонного співробітництва.  
 Важливі положення щодо координації ТКС та контроль за 
реалізацією законодавства у цій сфері спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з економічних питань 
закріплені у Статті 6 закону.  
 Законодавець чітко формулює перелік повноважень суб’єктів 
транскордонного співробітництва України (Стаття 7), зобов’язавши 
їх: 
 - укладати угоди про транскордонне співробітництво і забезпечити 
їх виконання; 
 - забезпечити виконання зобов'язань України за міжнародними 
договорами України про транскордонне співробітництво; 
 - брати участь у розробленні та реалізації спільних проектів 
(програм); 
 - приймати рішення про вступ до відповідних міжнародних 
асоціацій, інших об'єднань; 
 - вносити пропозиції щодо запровадження спеціального порядку 
пропуску через державний кордон; 
 - вносити у разі потреби у встановленому порядку пропозиції щодо 
внесення змін до актів законодавства з питань транскордонного 
співробітництва. 
 Закон закріплює функції центральних органів виконавчої влади 
у сфері державної підтримки транскордонного співробітництва. 
Зокрема, названі органи: 
 -проводять моніторинг виконання державних програм розвитку 
транскордонного співробітництва; 
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 -розглядають пропозиції суб'єктів транскордонного 
співробітництва України щодо включення проектів (програм) ТКС 
до державних програм розвитку транскордонного співробітництва; 
 -здійснюють у межах своєї компетенції координацію та взаємне 
узгодження державних галузевих, регіональних програм і 
державних програм розвитку транскордонного співробітництва під 
час формування проекту державного бюджету України на 
відповідний рік. 

Одним із напрямів реалізації євроінтеграційного вектору 
України є розвиток та удосконалення механізму транскордонного 
співробітництва, визначення його пріоритетних напрямів у 
загальній системі розвитку прикордонних регіонів держави. 
Зумовлено це тим, що на даний час спостерігаються значні 
диспропорції як у рівнях розвитку прикордонних регіонів нашої 
країни, так і у відповідних прикордонних регіонах країн 
Європейського Союзу, що межують з Україною. 

Сьогодні вирішення проблем законодавчого та інституційного 
забезпечення транскордонного співробітництва має велике 
значення, особливо з погляду розширення Європейського Союзу до 
кордонів України. Транскордонне співробітництво наочно 
відображає проблему чіткого унормування підстав, меж 
повноважень та способів участі органів влади у такій сфері 
діяльності у відповідних нормах спеціалізованих нормативно-
правових актів та відповідного інституційного забезпечення. 

Транскордонне співробітництво не є новацією в українському 
державотворчому процесі, оскільки відбулася лише певна 
трансформація понять та процесів, що передували саме появі 
транскордонного співробітництва. Раніше транскордонне 
співробітництво України з країнами сусідами – Угорщиною, 
Словаччиною, Польщею та Румунією було в основному справою 
двосторонніх або багатосторонніх відносин держав Центральної та 
Східної Європи, а зараз воно вийшло за цей дещо штучно звужений 
регіональний рівень. Тобто, перетворилося на форму стосунків 
України як з окремими державами-членами ЄС, так і з Євросоюзом 
у цілому. Протягом тривалого періоду часу в Україні вживався 
термін «прикордонне» співробітництво і лише після набуття 
незалежності став вживатися термін «транскордонне». 

Між країнами-членами ЄС та Україною сьогодні існує суттєва 
диспропорція, пов’язана з адміністративними, правовими та 
економічними розбіжностями, які, у свою чергу, обмежують 
можливості транскордонного співробітництва. Органи 
самоврядування країн ЄС мають значно більше повноважень, а 
можливості українських органів місцевого самоврядування багато в 
чому залежать від рішень, які приймаються на державному рівні. В 
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країнах Європи пріоритетами співробітництва є інтереси місцевих 
громад, а в Україні транскордонне співробітництво розглядається з 
точки зору державних інтересів. 

Сьогодні в інституційній інфраструктурі реалізації 
регіональної політики в Україні значне місце посідає Кабінет 
Міністрів, який бере 
безпосередню участь не лише в розробці регіональної політики, але 
і в реалізації конкретних місцевих проектів і програм. В країнах ЄС 
роль центрального уряду все більше зводиться до розробки 
концептуальних засад і необхідної нормативно-правової бази, в той 
час як у реалізації регіональної політики зростає роль регіонального 
і місцевого самоврядування, громадських організацій, які 
відстоюють інтереси громад і регіонів, а також професійних 
структур (зокрема агентств регіонального розвитку), покликаних 
сприяти регіональним ініціативам і які мають бути поза впливом як 
політичних інтересів, так і інтересів окремих органів влади. 

Слід також відзначити, що співпраця українських регіонів та 
територіальних громад з ЄС залишається фрагментарною та 
позбавленою системності. Найбільше контактів в рамках 
транскордонного співробітництва здійснюють в Україні саме 
органи влади обласного рівня. В свою чергу, органи державної 
влади нижчих рівнів та органи місцевого самоврядування 
здійснюють значно менше контактів з відповідними органами та 
інституціями ЄС. Окрім того, діяльність органів державної влади 
місцевого рівня та органів місцевого самоврядування у сфері 
транскордонного співробітництва носить дещо декларативний та 
представницький характер. 

 Включення до програми фінансування проектів підприємств 
малого та середнього бізнесу прикордонних територій України  
допоможе вирішити декілька існуючих проблем (шляхом 
спрощення отримання коштів на грант) і створить додаткові вигоди 
для економік країн-учасниць.  

Висновки. Сьогодні транскордонне та міжтериторіальне 
співробітництво стикається з певними проблемами, які 
сповільнюють ці процеси. Серед них можна виділити законодавчу 
складову, якій притаманна неповна взаємоузгодженість норм та 
пріоритетів, а також практика несумлінного виконання діючих 
законів і державних програм, неоднакове тлумачення окремих 
нормативних положень як міністерствами та відомствами, так і 
місцевими органами державної влади і розпорошення регуляторних 
функцій, пов’язаних із розвитком сфери транскордонного 
співробітництва, між різними органами державної влади.  

Основні проблеми транскордонного співробітництва України із 
закордонними партнерами виникають не тільки на фоні 
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недосконалої законодавчої бази, а й унаслідок невизначеного 
статусу прикордонних регіонів, який повинен стати одним із 
напрямів реформи державності, вирівнювання соціально-
економічного дисбалансу всіх регіонів нашої держави. Негативним 
політичнимнаслідком створення єврорегіонів є: зайва їх 
політизація, часте нецільове використання інвестицій та коштів ЄС; 
посилення наявних конфліктів усередині єврорегіонів із-за 
розподілу ресурсів; втрата культурних цінностей та заміщення їх на 
єдиний стандарт всередині єврорегіонів тощо.  

В Україні, незважаючи на деякі позитивні зрушення, все ж таки 
досить слабка інституційна інфраструктура для розвитку 
транскордонного та міжрегіонального співробітництва, що 
пояснюється відсутністю реальної зацікавленої і цілеспрямованої 
державної політики в цьому важливому напрямі, а також 
неспроможністю прикордонних регіонів самотужки забезпечити 
формування відповідних інституцій, насамперед за браком 
матеріально-фінансових ресурсів. 
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