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Таким чином, спеціальні режими господарювання є одним з інструментів 

регулювання соціально-економічного розвитку країни, з урахуванням особли- 

востей її окремих територій, об’єктів в особливі періоди часу. Спеціальні 

режими господарювання інтегрують в собі весь комплекс організаційних, 

правових та економічних заходів щодо встановлення особливих умов діяль- 

ності суб’єктів господарювання. Встановлення таких умов дозволяє вирішити 

ряд проблем, пов’язаних з підтримкою пріоритетних галузей економіки, 

залученням іноземних інвестицій, захистом національних кордонів, територій 

природно-заповідного фонду та диверсифікацією господарства. 
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: 

ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ 

 

На сьогодні транскордонне співробітництво здійснюється як на 

міждержавному рівні, так і на рівні територіальних громад, їх представ- 

ницьких органів, місцевих органів виконавчої влади. 

Таке співробітництво сприяє соціальній та економічній конвергенції 

прикордонних регіонів та створенню нових можливостей для їх розвитку, в 

тому числі розвитку економічних, соціальних, науково-технічних, еколо- 

гічних, культурних та інших відносин, обміну досвідом. 

Наразі, основними пріоритетними завданнями у сфері транскордонного 

співробітництва мають стати: 

1. Удосконалення нормативно-правової бази розвитку міжрегіонального 

та транскордонного співробітництва шляхом затвердження: 
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1.1. Типової форми угоди про транскордонне співробітництво. 

1.2. Порядку повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод 

про транскордонне співробітництво. 

1.3. Типової угоди про утворення об’єднання єврорегіонального 

співробітництва. 

1.4. Типового статуту про утворення об’єднання єврорегіонального 

співробітництва. 

1.5. Порядку державної фінансової підтримки проектів (програм) транс- 

кордонного співробітництва, у тому числі тих, що отримали фінансування в 

рамках програм міжнародної технічної допомоги (затвердження такого 

порядку забезпечить проведення конкурсного відбору проектів транскор- 

донного співробітництва, які можуть фінансуватися у 2021-2025 роках за 

рахунок Державного бюджету та в рамках програм міжнародної технічної 

допомоги за удосконаленою процедурою). 

2. Приведення у відповідність регіональних стратегій розвитку до 

Державної стратегії регіонального розвитку в частині визначення транскор- 

донного співробітництва як пріоритету розвитку. 

3. Здійснення комплексного моніторингу транскордонного співробіт- 

ництва. Це передбачає проведення аналізу реалізації Державної програми 

розвитку транскордонного співробітництва, діяльності єврорегіонів України 

та ведення реєстру угод та проектів транскордонного співробітництва. 

4. Удосконалення інституційного середовища регіонального розвитку: 

4.1. Активізація роботи Міжвідомчої комісії з питань підтримки 

транскордонного співробітництва, створення в рамках її роботи відповідних 

робочих груп з метою вирішення проблемних питань, що виникають під час 

формування та реалізації державної політики у сфері міжрегіонального та 

транскордонного співробітництва та підготовки проектів рішень для розгляду 

на засіданні комісії. 

4.2. Залучення агенцій регіонального розвитку до процесів підготовки та 

реалізації проектів та програм транскордонного співробітництва. 

4.3. Активізація діяльності Координаційного центру з провадження 

діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського 

Союзу для Дунайського регіону. 

Довідково: у 2017 році для Уряду було визначено пріоритетом забезпе- 

чити участь України в Дунайській транснаціональній програмі як повноправ- 

ного партнера. Європейською Комісією прийнято рішення про виділення 

Україні та Молдові по 5 млн. євро для фінансування участі у Дунайській 

транснаціональній програмі в рамках другого та третього конкурсного 

відбору проектів за рахунок коштів Європейського інструменту сусідства, 

що, безумовно, є важливою підтримкою українських партнерів (1 грудня 

2017 року Урядом України схвалено Угоду про фінансування Дунайської 

транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 2014TC16M6TN001), 

яка ратифікована Законом України від 19 вересня 2018 року № 2554-VIII). 

Найважливішим уроком набутого до цього часу досвіду щодо впровад- 

ження політики транскордонного співробітництва, є розуміння, що самі 
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регіони відіграють важливу роль у тому, чи виявиться ефективним їх 

розвиток, і що вони не є лише реципієнтами транскордонного співробіт- 

ництва. Регіонам потрібно зміцнювати економічні можливості та потенціал 

людських ресурсів, посилювати свої інвестиційні можливості, розбудовувати 

транскордонне співробітництво. Національна політика може надавати 

відповідну (фінансову, методологічну) підтримку, проте основне залежить від 

ініціативи самих регіонів. 
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