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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ    

   ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

 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 

здійснити важливі кроки на шляху інтеграції до європейського 

співтовариства. 

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 [1]. 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 [3]. В 

країнах Європи пріоритетами співробітництва є інтереси місцевих 

громад, а в Україні транскордонне співробітництво розглядається з 

точки зору державних інтересів [2]. 



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 [1]. 

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. 
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