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ВСТУП 
Сучасна регіональна політика ЄС щодо розвитку транскордонних 

регіонів зумовила пошук нових форм транскордонного співробітництва з 
метою підвищення ефективності співпраці задля нівелювання наявності 
кордонів і досягнення повномасштабного інтегрованого простору. У 
переважній більшості країн-членів ЄС вже прийшли до єврорегіональної 
форми транскордонного співробітництва як уніфікованої структури, що 
координує співпрацю та, у багатьох випадках, виконує роль 
організаційно- фінансового центру реалізації транскордонних проектів. 
Проте цього виявилося недостатньо з огляду на розвиток міжнародної 
конкуренції і підвищення ролі регіонів у самостійному вирішенні власних 
проблем, без очікування вказівок центру. Так, почали функціонувати 
«європейські у групування територіального співробітництва», 
«транскордонні партнерства», «транскордонні кластери» і «транскордонні 
промислові зони», «транскордонні інноваційні проекти», «клондайкінг», 
«транскордонні регіони знань» тощо. Вони функціонують не лише на 
європейських кордонах, а й на американському континенті і стають тими 
«полюсами росту» в периферійних прикордонних регіонах, які впевнено 
конкурують із центральними, столичними регіонами і метрополіями. Не 
можна стверджувати, що всі перераховані форми є однозначно високо 
ефективні, проте позитив їх діяльності у вирішенні конкретних завдань, 
які ставляться регіональною політикою сусідніх держав і їх у групувань, є 
вагомим чинником підвищення рівня життєвого розвитку віддалених від 
центру територій. 

Не дивлячись на те, що в Україні одній із перших прийнятий закон 
«Про транскордонне співробітництво», і періодично приймаються 
Державні програми розвитку транскордонного співробітництва, 
реалізація завдань і використання можливостей ТКС вимагає пошуку 
нових підходів і організаційних форм 

Відповідно до ст.5 Закону України «Про транскордонне 
співробітництво» транскордонне співробітництво може здійснюватися: 
- в межах створеного єврорегіону; 
- шляхом укладення угод про транскордонне співробітництво в окремих 

сферах; 
- шляхом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів між 

суб'єктами транскордонного співробітництва. 
Суб'єкти транскордонного співробітництва України відповідно до 

законодавства можуть обирати інші форми транскордонного 
співробітництва1. 

                     
1 Закон України «Про транскордонне співробітництво» 
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Комплекс науково обґрунтованих рекомендацій щодо впровадження 
нових форм транскордонного співробітництва передбачає формування 
відповідного середовища, зокрема правового, для розвитку нових форм 
транскордонного співробітництва: транскордонні кластери, європейські 
угрупування територіального співробітництва, транскордонне 
партнерство та прикордонні торговельні комплекси в умовах формалізації 
прикордонної торгівлі. 

 





 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Для того, щоб з‘ясувати умови використання тих чи інших форм 

транскордонного співробітництва і визначити завдання регіональної 
політики ТКС щодо їх функціонування та розвитку., уточнимо основні 
поняття теорії транскордонного співробітництва, а саме: прикордонного 
та транскордонного регіонів, а також транскордонного простору. Це 
пов‘язано з тим, що термінологічний апарат теорії транскордонного 
співробітництва ще є досить новим і неоднозначно трактується різними 
науковцями і спеціалістами - управлінцями. 

При виокремленні регіонів з позицій адміністративного та 
економічного управління прикордонний регіон визначається як територія, 
що охоплює одну або декілька адміністративно-територіальних одиниць 
однієї держави та безпосередньо прилягає до державного кордону2. 
Прикордонний регіон - це внутрішня територія держави, на якій 
реалізується її регіональна політика. 

Транскордонне співробітництво здійснюється на суміжних територіях 
принаймні двох сусідніх держав. В цьому випадку мається на увазі 
транскордонний регіон - певна територія, що охоплює прикордонні 
адміністративно-територіальні одиниці сусідніх держав. 

Наявність кордону є тим чинником, що визначає транскордонний 
регіон серед сукупності територіальних утворень. Не може бути 
транскордонного регіону на не суміжних територіях. Хоча, 
транскордонний регіон може охоплювати суміжні території декількох 
країн, як наприклад, Волинська область України, Брестська область 
Білорусі, Люблінське воєводство Польщі чи Закарпатська область 
України, область Саболч-Сатмар-Берег Угорщини та край Кошіце 
Словаччини. 

Транскордонний регіон можна виокремити і на третьому рівні після 
державного - тобто на рівні району (наприклад, для випадку українсько- 
польського кордону - це рівень район-повіт). 

Таке виокремлення завжди є цільове. Транскордонний регіон є 
об‘єктом регіональної політики транскордонного співробітництва і його 
слід розглядати як єдине ціле специфічне територіальне, поліструктурне 
утворення. 

Як будь-який регіон, транскордонний регіон має визначену територію, 
населення, систему розселення, має економічну, екологічну, технологічну, 
політичну, культурну підсистеми, формується, функціонує та розвивається. 
Основна специфіка функціонування транскордонного регіону полягає у 
тому, що для забезпечення його цілісності як територіальної системи 
необхідна координація діяльності окремих прикордонних територій, яка 

                     
2 Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. Монографія - Львів: ІРД 
НАН України, 2004. - 395 с. 



 

буде повною мірою підзвітний Комісії щодо раціонального управління 
фінансовими ресурсами, включених в грантову угоду. 

Як бенефіціар, відповідно до умов угоди з Європейською комісією в 
рамках EURES, Член EURES має встановити відповідні адміністративні 
та фінансові процедури для управління коштами і гарантувати, що 
управління цими коштами здійснюватиметься відповідно до інтересів і 
правил ЄС. Члени EURES можуть керувати грантами, виділеними на 
конкретні транскордонні партнерства, самі, або передати відповідальність 
за повсякденне управління цим бюджетом одній з організацій, що бере 
участь в партнерській програмі, або третій стороні. 

Остаточні рахунки транскордонного партнерства EURES повинні бути 
сертифіковані зовнішнім аудитом, що здійснюється незалежним органом 
або експертом, офіційно уповноваженим проводити ревізію рахунків. 
Якщо член EURES підлягає державному аудиту, остаточні рахунки 
транскордонного партнерства EURES можуть бути завірені компетентним 
державним закладом ревізії. 

Існують конкретні правила фінансування EURES, які охоплюють: 
1. Витрати на персонал консультантів EURES. Партнерство може 

співфінансувати зарплати консультантів EURES за певних умовах і до 
певної межі. 

2. Управління бюджетом та обліком витрат. EURES може 
співфінансувати управління бюджетом та витрати на бухгалтерський 
облік, пов'язані з EURES грантами, за певних умов і до певної межі. 

3. Фінансова підтримка для організації наради Координаційного 
комітету. Транскордонне партнерство EURES може також отримувати 
фінансову підтримку для організації засідання Координаційного комітету. 
Це стосується дорожніх витрат та добових для членів Координаційного 
комітету. Однак гонорари / заробітні плати на організацію чи проведення 
нарад Президента і членів Координаційного комітету не підлягають 
відшкодуванню. 

4. Придбання обладнання. За певних умов, зокрема, якщо обладнання 
ще не було в наявності у партнерства, може фінансуватись придбання 
обладнання - робочих станцій, столів, шаф, стільців, рекламних 
матеріалів і т.д. 

5. Витрати на транскордонну координацію. Кошти надаються з 
метою підтримки Координатора для виконання його завдань. Загальна 
координаційна виплата складається з: окладу, дорожних витрат та 
добових, а також покриває витрати на обладнання, навчальні заходи. 

Незалежно від стадії розвитку транскордонного партнерства EURES, 
будь-яка діяльність повинна відбуватись за участю декількох 
партнерських організацій з більш ніж однієї країни, з тим щоб 
продемонструвати комплексний і узгоджений підхід.
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