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Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення – транскордонному співробітництву. Зроблено висно-
вок про те, що найбільш важливим рівнем транскордонного співробітництва є місцевий рівень. Особливу 
увагу приділено аналізу сучасних проблем, які стримують та знижують ефективність прикордонної співпраці 
на місцевому рівні, а саме: нормативно-правове забезпечення, інституційне та кадрове, ресурсне, а також 
інформаційне забезпечення. Окреслено перспективи подальшого розвитку транскордонного співробітництва 
на місцевому рівні.
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Статья посвящена актуальной проблеме современности – трансграничному сотрудничеству. Сделан 
вывод о том, что наиболее важным уровнем трансграничного сотрудничества является местный уровень. 
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Постановка наукової проблеми та її зна-
чення. 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 Євро-
пейського Союзу. Наша держава отримала 
можливість якнайкраще реалізувати своє 
вигідне географічне розташування та здій-
снити важливі кроки на шляху інтеграції до 
європейського співтовариства.

Одним із напрямів реалізації євроінте-
граційного вектору України є розвиток та 
удосконалення механізму транскордонного 
співробітництва, визначення його пріоритет-
них 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 Укра-
їною.
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Аналіз останніх публікацій. Результати 
наукових досліджень у сфері транскордон-
ного співробітництва висвітлені в публіка-
ціях як вітчизняних, так і зарубіжних учених. 
В Україні проблематикою транскордонного 
співробітництва почали займатися ще на 
початку 90-х років минулого століття. Серед 
вітчизняних науковців проблемам транскор-
донного співробітництва присвячені роботи 
П. Бєлєнького, В. Будкіна, Н. Мікули, З. Гера-
симчук, М. Долішного, Л. Корольчук, С. Писа-
ренко, П. Луцишина, С. Федонюка, В. Пили, 
Д. Стеченка, І. Артьомова, І. Журби, А. Лав-
ренчука, І. Студеннікова та інших, серед уче-
них інших країн – І. Бусигіна, П. Еберхардт, 
Т. Коморніцкі, М. Пекман, Н. Хенсен та ін.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. На сучасному 
етапі розвитку транскордонне співробітни-
цтво стикається з новими проблемами, які, 
з одного боку, можуть порушити налагоджені 
економічні, суспільні, культурні контакти та 
становити, в певній мірі, загрозу національ-
ній безпеці України, а з іншого – є тими клю-
човими завданнями, що потребують вирі-
шення задля виведення транскордонного 
співробітництва на більш якісний рівень. 
Однією з таких проблем є невідповідність 
можливостей представників місцевого рівня 
управління України та країн Європейського 
Союзу щодо безпосередньої участі в тран-
скордонному співробітництві.

Метою статті є дослідження проблем 
транскордонного співробітництва України з 
ЄС, виявлення основних чинників, що гальму-
ють розвиток співробітництва, та визначення 
перспектив транскордонної співпраці на міс-
цевому рівні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні вирішення проблем зако-
нодавчого та інституційного забезпечення 
транскордонного співробітництва має велике 
значення, особливо з погляду розширення 
Європейського Союзу до кордонів України. 
Транскордонне співробітництво наочно відо-
бражає проблему чіткого унормування під-
став, меж повноважень та способів участі 
органів влади у такій сфері діяльності у відпо-
відних нормах спеціалізованих нормативно-
правових актів та відповідного інституційного 
забезпечення.

Транскордонне співробітництво не є нова-
цією в українському державотворчому про-
цесі, оскільки відбулася лише певна транс-
формація 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 багато-
сторонніх 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» співробітни-
цтво і лише після набуття незалежності став 
вживатися термін «транскордонне».

Як зазначено у монографічному дослі-
дженні Мікули Н.А. «…за своєю суттю співп-
рацю сусідніх територій визначають обидва 
терміни. Перший термін є більш звичним в 
Україні, він використовувався в умовах, коли 
кордон був достатньо закритий для широ-
кого обміну. Не було мови також про ство-
рення транскордонних об’єднань (євроре-
гіонів) та реалізації проектів для вирішення 
спільних проблем суміжних територій ні на 
міждержавному, ні на міжрегіональному рів-
нях. Об’єктами досліджень були прикордонні 
території кожної з суміжних держав зокрема, 
і не розглядалися спільні проблеми… Проте, 
на даний час, взаємні відносини прикордон-
них територій відбуваються в значно більшій 
кількості сфер і, часто, незалежно від волі та 
бажань людини та відміченого нею кордону – 
в атмосфері, по воді тощо ("trans" в перекл. 
"пере", переносити, переміщати тощо). Тобто 
категорія "транскордонне" більше відповідає 
суті того, що відбувається на прикордонних 
територіях. Крім того, на сучасному етапі за 
об’єкт дослідження часто береться тран-
скордонний регіон, про що ми вже згадували 
вище. Таким чином, можна зазначити, що 
транскордонне співробітництво більш широке 
поняття» [2, с. 13-14].

Отже, разом із поступовим переходом від 
прикордонного співробітництва до транскор-
донного змінювалися і розширилися сфери 
співпраці – від спрощеної прикордонної тор-
гівлі до багатовекторного співробітництва, 
яке сприяє налагодженню добросусідських 
відносин між територіальними громадами та 
всебічному розвитку прикордонних регіонів 
суміжних країн.

Узагальнюючи досвід розвитку транскор-
донного співробітництва на європейському 
континенті, П. Бєлєнький та Н. Мікула виді-
ляють чотири рівні реалізації транскордонної 
співпраці [3]:
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1) міжнародний рівень, на якому реалізу-
ється політика загальноєвропейських інтер-
есів, здійснюється координація національних 
регіональних політик для збалансованого 
розвитку європейського простору;

2) державний рівень, на якому виробля-
ється національна політика у сфері тран-
скордонного співробітництва та узгоджуються 
національні інтереси із загальноєвропей-
ськими, а також здійснюється гармонізація 
національних та регіональних цілей;

3) регіональний рівень, на якому реалізу-
ється регіональна політика розвитку тран-
скордонного співробітництва з урахуванням 
інтересів держави та регіональних зацікав-
лень, здійснюється відповідна координація із 
регіонами сусідніх країн;

4) місцевий рівень, на якому здійснюється 
координація планів розвитку, що запропоно-
вані місцевою владою (з урахуванням регіо-
нальних і національних інтересів), відбува-
ється конкретна співпраця між суб’єктами 
прикордонних територій.

Слід відмітити, що в Україні транскордонне 
співробітництво найчастіше здійснюється на 
регіональному рівні та розглядається в якості 
співробітництва прикордонних регіонів суміж-
них держав. Також за участю регіонів ство-
рюються вищі інституційні структури тран-
скордонного співробітництва, в тому числі 
єврорегіони.

Державний рівень транскордонного співро-
бітництва на сьогодні здебільшого є деклара-
тивним та узгоджувальним і не призводить до 
пожвавлення співпраці на місцях.

Найбільшу увагу, все ж таки, слід зосеред-
ити на місцевому рівні, оскільки саме тут від-
бувається конкретна співпраця між суб’єктами 
прикордонних територій, саме на співпрацю 
та взаємодію між територіальними грома-
дами або їх представницькими органами 
спрямоване транскордонне співробітництво, 
саме територіальна громада є тією основною 
ланкою, яка формує «фундамент» регіону та 
держави в цілому та здійснює місцеве само-
врядування та місцеве управління.

Відтак, якісний склад місцевої ланки, тобто 
наявність певної інфраструктури, можливості 
для започаткування і розвитку підприємниць-
кої діяльності, існуючий рівень природних 
ресурсів і їх використання, створює переду-
мови для розвитку, в першу чергу, самої тери-
торіальної громади, а вже потім і регіону, а 
також держави в цілому.

Тому використання можливостей тран-
скордонного співробітництва як одного з 

інструментів розвитку місцевої ланки є прі-
оритетним для прикордонних територій та 
створює передумови для залучення передо-
вого досвіду зарубіжних країн у різних сфе-
рах суспільного життя і його впровадження та 
використання на вітчизняних теренах.

Однак транскордонне співробітництво на 
місцевому рівні стикається з низкою пере-
шкод, що суттєво знижують ефективність 
такої співпраці та носять демотивуючий 
характер. Серед цих проблем варто виділити 
наступні:

По-перше, це нормативно-правове забез-
печення. Як вважають експерти «Закон Укра-
їни «Про транскордонне співробітництво» 
у своїй основі є достатньо декларативним і 
консервативним. Тобто, значна частина його 
положень лише описують існуючий порядок 
речей, а відтак не надто впливають на перебіг 
процесів у транскордонному співробітництві. 
Зокрема, це стосується принципів державної 
політики у сфері транскордонного співробіт-
ництва, сфер та форм, у яких може здійснюва-
тися транскордонне співробітництво, повно-
важень і функцій суб’єктів транскордонного 
співробітництва тощо. З іншого боку, запропо-
нований вказаним Законом механізм коорди-
нації транскордонної діяльності, містить від-
чутні рудименти адміністративно-планового 
підходу, насамперед, в частині концентрації 
усіх координаційних функцій щодо розвитку 
транскордонного співробітництва в руках цен-
тральних органів виконавчої влади, що саме 
по собі є мало природним» [4, с. 26-27]. З цією 
думкою не можна не погодитись, адже осно-
вний нормативний документ, який визначає 
основні засади у сфері транскордонного спів-
робітництва не повинен описувати загально-
відомі речі, а конкретно розкривати механізм 
здійснення транскордонного співробітництва 
і засоби забезпечення та підтримання цього 
співробітництва на належному рівні. Варто 
було б також внести зміни та доповнення у 
згаданий нормативно-правовий акт та при-
вести його у відповідність із сучасними реа-
ліями, а саме визначити, що транскордонне 
співробітництво здійснюється між територі-
альними громадами або властями сусідніх 
територій, а між іноземними органами влади, 
які не є сусідами – міжтериторіальне, як це 
прийнято в Європі та передбачено у Євро-
пейській рамковій конвенції про транскор-
донне співробітництво та Протоколі № 2 до 
цієї Конвенції, ратифікованих Україною [5; 6]; 
більш чітко визначити функціональні можли-
вості органів місцевого самоврядування на 
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здійснення транскордонного співробітництва 
у зв’язку з процесами децентралізації влади 
в Україні.

По-друге, це інституційне та кадрове 
забезпечення. Для ефективного впрова-
дження та реалізації транскордонного спів-
робітництва необхідною є наявність певної 
інституційної складової, яка створюватиме 
додаткові якісні умови для максимального 
використання потенціалу транскордонного 
співробітництва по обидві сторони кордону, 
але, насамперед, для України.

Інституційне забезпечення транскордон-
ного співробітництва ґрунтується на право-
вому забезпеченні транскордонних відносин, 
основу якого складають низка Законів Укра-
їни, таких як: «Про транскордонне співробіт-
ництво», «Про державні цільові програми», 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої полі-
тики», «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», «Про стимулювання розвитку регіонів» 
та інші, а також підзаконних актів: Постанов 
Кабінету Міністрів, Указів Президента України 
тощо. Однак вітчизняним законодавчим актам 
присутня проблема чіткого унормування під-
став, меж повноважень та способів участі 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в транскордонному співро-
бітництві у відповідних нормах нормативно-
правових актів.

Між країнами-членами ЄС та Україною сьо-
годні існує суттєва диспропорція, пов’язана з 
адміністративними, правовими та економіч-
ними розбіжностями, які, у свою чергу, обмеж-
ують можливості транскордонного співробіт-
ництва. Органи самоврядування країн ЄС 
мають значно більше повноважень, а можли-
вості українських органів місцевого самовря-
дування багато в чому залежать від рішень, 
які приймаються на державному рівні [4, с. 42].

В країнах Європи пріоритетами співро-
бітництва є інтереси місцевих громад, а в 
Україні транскордонне співробітництво роз-
глядається з точки зору державних інтересів 
[4, с. 43].

Сьогодні в інституційній інфраструктурі 
реалізації регіональної політики в Україні зна-
чне місце посідає Кабінет Міністрів, який бере 
безпосередню участь не лише в розробці 
регіональної політики, але і в реалізації кон-
кретних місцевих проектів і програм. В краї-
нах 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 само-

врядування, громадських організацій, які від-
стоюють інтереси громад і регіонів, а також 
професійних структур (зокрема агентств регі-
онального розвитку), покликаних сприяти 
регіональним ініціативам і які мають бути поза 
впливом як політичних інтересів, так і інтер-
есів окремих органів влади [4, с. 43].

Слід також відзначити, що співпраця укра-
їнських регіонів та територіальних громад з 
ЄС залишається фрагментарною та позбав-
леною системності. Найбільше контактів в 
рамках транскордонного співробітництва 
здійснюють в Україні саме органи влади 
обласного рівня. В свою чергу, органи дер-
жавної влади нижчих рівнів та органи міс-
цевого самоврядування здійснюють значно 
менше контактів з відповідними органами та 
інституціями ЄС. Окрім того, діяльність орга-
нів державної влади місцевого рівня та орга-
нів місцевого самоврядування у сфері тран-
скордонного співробітництва носить дещо 
декларативний та представницький характер.

Варто також згадати про такі інституції, як 
агентства регіонального розвитку (АРР), які 
себе добре зарекомендували за кордоном. 
Діяльність таких інституцій спрямована на 
пошук механізму оптимального поєднання 
державних, регіональних і місцевих інтер-
есів з інтересами приватного сектору в межах 
відповідного регіону або певної території на 
основі взаємоузгодження пріоритетів загаль-
нонаціонального та регіонального розвитку, 
децентралізації та залучення громадськості 
до вирішення нагальних проблем розвитку 
регіону та відповідної території.

У країнах ЄС мережі агенцій і фондів регі-
онального розвитку ефективно співпрацю-
ють з місцевою і центральною владою як 
фокусні центри стратегічного планування 
та супроводу проектів розвитку територій. 
Вони забезпечують ефективну міжсекторну 
співпрацю на рівні «влада – бізнес – громад-
ськість» і створюють якісно нове інституційне 
середовище, сприятливе для вирішення 
нагальних соціально-економічних, культур-
них, екологічних та інших проблем терито-
рій. Європейський досвід свідчить, що нала-
годжена діяльність АРР сприяє досягненню 
синергії та мультиплікативного ефекту, адже 
дозволяє цілісно врахувати потреби та мож-
ливості територій, розділених кордонами 
внутрішнього адміністративно-територіаль-
ного устрою держави [7, с. 142].

Зосередження компетенції щодо регіональ-
ного розвитку у сфері діяльності агенцій регі-
онального розвитку має певні переваги порів-
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няно з монопольним збереженням подібних 
функцій у межах повноважень регіональних 
органів влади, а саме: дозволяє уникнути роз-
порошення наявних на місцевому рівні ресур-
сів; позбутися політизації процесу розвитку 
регіонів (покласти край використанню регіо-
нального розвитку як інструменту досягнення 
електоральних цілей), знизити залежність 
рішень, що приймаються на місцевому рівні, 
від впливу суб’єктивізму та зміни політичної 
кон’юнктури. Такі переваги дозволяють АРР 
сформувати об’єктивне стратегічне бачення 
розвитку регіону на довгострокову перспек-
тиву [7, с. 142].

З такою думкою безперечно варто погоди-
тись, однак, як показує вітчизняний досвід, 
створення різноманітних агентств та агенцій 
не призводить до якоїсь консолідації діяль-
ності по тій же системі «влада – бізнес – гро-
мадськість», оскільки кожна така інституція 
(агентство, агенція) намагається продемон-
струвати бурхливу діяльність, проводячи 
певні заходи, зазвичай подібні, внаслідок 
чого відбувається не досягнення синергіч-
ного ефекту від колективних дій, а навпаки – 
розпорошення елементів, тобто кожна така 
структура повинна координувати та коопе-
рувати свою діяльність з іншими подібними 
структурами, їх неписаною метою має бути 
проведення таких заходів, які є новими на від-
повідній території та не дублюють інші.

В Європі також набули розвитку інші само-
врядні організації, які здійснюють підтримку 
та надають допомогу суб’єктам та учасникам 
транскордонних відносин. В Україні ж ці органі-
зації або відсутні, або їх діяльність є мізерною 
та жодним чином не впливає на покращення 
та розвиток транскордонного співробітни-
цтва, оскільки вони не мають належного 
фінансового забезпечення, позбавлені пев-
них адміністративних інструментів впливу і, 
здебільшого, функціонують у режимі підряд-
ників донорських організацій з виконання від-
повідних транскордонних проектів, викону-
ючи швидше підприємницьку функцію, а ніж 
роль самоврядних інституцій із забезпечення 
ефективного функціонування транскордон-
ного співробітництва.

Одночасно з проблемою недостатності 
інституцій із просування, підтримки, стиму-
лювання, навчання та ознайомлення зі сфе-
рою транскордонного співробітництва тісно 
пов’язана проблема кадрового забезпечення 
ТКС. Більшість громадян України навіть не 
обізнані в тому, що таке транскордонне спів-
робітництво, для чого воно є, які його можли-

вості, переваги, недоліки. Відтак, ефективний 
процес розвитку транскордонних відносин 
вже може бути поставлений під сумнів, адже 
хто, як не територіальна громада, має бути 
перш за все зацікавлена в розвитку власної 
місцевості в різних аспектах буття. Слід також 
відзначити, що негативний вплив на транскор-
донну співпрацю також чинить низька ком-
петентність регіональних і місцевих органів 
влади, нездатних ефективно вирішувати про-
блеми, що виникають на підвідомчій їм тери-
торії, оскільки навчання представників влади 
різноплановим аспектам транскордонного 
співробітництва в Україні не здійснюється. 
Тому органи влади, так би мовити, «вчаться 
на власних помилках».

По-третє, це ресурсне забезпечення. Не 
може бути здійснено будь-якої діяльності, в 
тому числі і у сфері транскордонного співро-
бітництва без належного ресурсного забез-
печення. В першу чергу йдеться про фінан-
сове забезпечення, оскільки сьогодні будь-які 
намагання, ініціативи потребують фінансової 
складової. Це стосується розбудови різного 
роду інфраструктури: прикордонної, тран-
спортної, туристичної, логістичної та інших. 
Для вирішення цих питань, звісно, можна 
використати закордонні фінансові інстру-
менти, однак постає питання в тому, що кожен 
закордонний фінансовий інструмент передба-
чає вкладення частки вітчизняних фінансо-
вих ресурсів, за якими пильно наглядає цен-
тральна влада і не бажає їх розпорошувати 
на маленькі локальні проекти. Під дію цієї 
проблеми потрапляє і транскордонне співро-
бітництво, адже, по-перше, реалізація будь-
яких транскордонних проектів передбачає 
фінансування як з боку іноземних інституцій, 
так і зі сторони вітчизняних представників, а 
по-друге, відповідно до Закону України «Про 
транскордонне співробітництво» [8], дер-
жавна підтримка розвитку транскордонного 
співробітництва передбачає концентрацію 
фінансових ресурсів на пріоритетних та най-
більш обґрунтованих проектах (програмах) 
з метою досягнення максимального ефекту 
їх реалізації. Таким чином, ми можемо при-
пустити, що не всі проекти транскордонного 
співробітництва, які реалізовуватимуться на 
місцях, отримають державну підтримку, тобто 
місцевим громадам необхідно буде фінансу-
вати проекти з власних мізерних бюджетів. 
Відповідний брак коштів вже є демотивуючим 
фактором того, щоб розпочинати певні тран-
скордонні проекти.

Отже, наявність суттєвих обмежень щодо 
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використання адміністративних і фінансових 
важелів органів місцевого самоврядування 
в Україні, порівняно із сусідніми державами 
Європи, не дозволяє українським громадам 
розвивати транскордонне співробітництво 
відповідно до вимог і можливостей своїх 
закордонних партнерів, унеможливлює роз-
виток культурного, гуманітарного та еколо-
гічного співробітництва на рівні місцевих гро-
мад прикордонних регіонів України та сусідніх 
європейських держав.

По-четверте, це інформаційне забезпе-
чення. Сучасна діяльність просто вимагає 
інформаційного супроводу, також це стосу-
ється і транскордонних відносин. Як зазна-
чають деякі експерти, «без інформаційного 
забезпечення ТКС може бути справою ризи-
кованою і призводити до неочікуваних і нега-
тивних результатів» [9, с. 35].

Інформаційний супровід транскордонного 
співробітництва є на сьогодні важливою скла-
довою, поряд з іншими: фінансовою, мате-
ріально-технічною, кадровою складовими. 
Інформаційна підтримка необхідна всім: 
суб’єктам і учасникам транскордонного спів-
робітництва, іншим зацікавленим сторонам 
для отримання актуальної інформації про 
стан та перспективи реалізації транскордон-
них проектів та прийняття ефективних управ-
лінських рішень; бізнес-структурам, громад-
ськості – для отримання знань про сутність та 
можливості транскордонного співробітництва, 
про переваги та недоліки участі в різнома-
нітних проектах транскордонного характеру 
тощо та забезпеченні зворотного зв’язку.

У країнах з розвиненою ринковою економі-
кою інформаційній підтримці приділяють зна-
чну увагу. Це стосується також сфери тран-
скордонного співробітництва, якій присвячена 
діяльність багатьох інтернет-ресурсів. В свою 
чергу, в Україні інформаційному забезпе-
ченню транскордонного співробітництва 
приділяється значно менша увага. На регіо-
нальному та місцевому рівні присутні лише 
декілька якісних інформаційних ресурсів, 
які постійно інформують про стан реалізації 
транскордонних проектів, зокрема це «Агент-
ство регіонального розвитку та транскордон-
ного співробітництва «Закарпаття»». Проте 
в більшій мірі офіційні джерела не надають 
якісної інформації про транскордонне співро-
бітництво, а лише повідомляють про чергове 
проведення конкурсів проектів, конференцій, 
засідань і, зазвичай, у минулому часі. Таким 
чином, громадськість залишається непо-
інформованою, як конкретно відбувається 

транскордонне співробітництво і які позитивні 
результати воно має для пересічних громадян 
регіонів України.

Незважаючи на проблеми, які супроводжу-
ють процеси реалізації транскордонного спів-
робітництва на території України, співпраця 
із закордонними партнерами продовжує роз-
виватися. Великі сподівання покладаються 
на проголошену та прийняту до виконання 
програму децентралізації державної влади, 
внаслідок якої більше повноважень, прав, а 
також, що дуже важливо, фінансових мож-
ливостей отримають саме територіальні гро-
мади і їх представницькі органи. Таким чином, 
громади отримають більше можливостей для 
розвитку власних територій, розбудови інф-
раструктури, пожвавлення міжнародної співп-
раці, в тому числі транскордонного та між-
територіального співробітництва. Важливим 
моментом залишається те, щоб також відбу-
лася децентралізація сфери зовнішніх відно-
син, оскільки сьогодні такі питання необхідно 
узгоджувати з центральними органами вико-
навчої влади.

Висновки. Сучасний стан транскордон-
ного та міжтериторіального співробітництва в 
Україні ще не набув повномасштабних обер-
тів. Як свідчить європейський досвід, станов-
лення та розвиток транскордонних відносин 
є одним з перспективних шляхів вирішення 
місцевих та регіональних проблем, які при-
таманні суміжним територіям, ефективним 
способом розвитку прикордонних та пери-
ферійних територій, створює можливості для 
залучення та впровадження на вітчизняних 
просторах кращого європейського досвіду 
в законодавчій, управлінській, фінансовій, 
економічній, соціальній, культурній сферах, 
збалансування диспропорцій між суміжними 
територіями у тих же, вище перелічених, сфе-
рах, а також виступає об’єднуючим чинником 
євроінтеграційних прагнень України.

Сьогодні транскордонне та міжтериторі-
альне співробітництво стикається з певними 
проблемами, які сповільнюють ці процеси. 
Серед них можна виділити законодавчу скла-
дову, якій притаманна неповна взаємоузго-
дженість норм та пріоритетів, а також прак-
тика несумлінного виконання діючих законів і 
державних програм, неоднакове тлумачення 
окремих нормативних положень як міністер-
ствами та відомствами, так і місцевими орга-
нами державної влади і розпорошення регу-
ляторних функцій, пов’язаних із розвитком 
сфери транскордонного співробітництва, між 
різними органами державної влади.
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В Україні, незважаючи на деякі пози-
тивні зрушення, все ж таки досить слабка 
інституційна інфраструктура для розвитку 
транскордонного та міжрегіонального спів-
робітництва, що пояснюється відсутністю 
реальної зацікавленої і цілеспрямованої 

державної політики в цьому важливому 
напрямі, а також неспроможністю прикор-
донних регіонів самотужки забезпечити 
формування відповідних інституцій, насам-
перед за браком матеріально-фінансових 
ресурсів.
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