
м. Хмельницький, 21-22 лютого 2020 р. │ 11 
 

Супруненко Л.А. 
аспірантка, 

Державний науково-дослідний інститут 
інформатизації та моделювання економіки  

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
 

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
В умовах суспільних викликів та зовнішніх загроз, які постали 

перед Україною, формування добросусідських відносин та 
поглиблення транскордонного співробітництва є особливо 
актуальним.  

Транскордонне співробітництво в Україні реалізується на основі 
міжнародного та вітчизняного законодавства. 

У 1980 році країнами – членами Ради Європи було укладено 
Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво 
між територіальними общинами або властями. У 1995 році 
Конвенцію доповнено Додатковим протоколом, що встановлює 
порядок її застосування. У 1998 році прийнято Протокол № 2, що 
регламентує співробітництво між регіонами, які безпосередньо не 
межують один з одним.  

14 липня 1993 року Україна приєдналася до Європейської 
рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між 
територіальними общинами або властями, у 2004 році до протоколів 
цієї Конвенції. 

24 червня 2004 року прийнято Закон України «Про транскордонне 
співробітництво», який визначає мету та принципи державної 
політики у сфері транскордонного співробітництва, повноваження 
суб'єктів транскордонного співробітництва України, принципи та 
форми державної підтримки транскордонного співробітництва та 
його фінансове забезпечення.  
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Починаючи з 2005 року продовжується робота щодо реалізації 
положень Закону, у тому числі стосовно створення відповідної 
нормативно-правової бази.  

Протягом 2006-2016 років прийнято три Державні програми 
розвитку транскордонного співробітництва.  

Наприкінці 2011 року Україна приєдналась шляхом підписання до 
Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне 
співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно 
об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС). З метою 
виконання міжнародного зобов'язання та положень Закону України 
«Про транскордонне співробітництво» Кабінетом Міністрів України 
прийнято постанови від 18 грудня 2019 року № № 1126, 1127 «Про 
затвердження Типового статуту об’єднання єврорегіонального 
співробітництва» та «Про затвердження Типової угоди про утворення 
об’єднання єврорегіонального співробітництва». 

Наразі, Урядом готується нові нормативно-правові акти щодо 
деяких питань порядку фінансування проєктів (програм) 
транскордонного співробітництва та Державна програма розвитку 
транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки.  

Державною стратегією регіонального розвитку на період до  
2027 року розвиток транскордонного співробітництва визначено одним 
із пріоритетних завдань реалізації державної регіональної політики. 
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2021-
–2027 роки визначена одним із інструментів реалізації Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року. 

Отже, аналіз системи нормативно-правового забезпечення 
транскордонного співробітництва нa державному та регіональному 
рівнях в Україні дає підстави для висновку про необхідність:  

− по-перше, розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері 
зовнішніх відносин, зокрема, – транскордонного та міжтерито-
ріального співробітництва;  

− по-друге, уточнення функцій та компетенції спеціально 
уповноважених центральних органів виконавчої влади, які тим або 
іншим чином можуть бути задіяні у системі транскордонного 
співробітництва;  
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− інших заходів. 
Для кращого правового забезпечення та успішної реалізації 

транскордонного співробітництва в Україні доцільним є 
доопрацювання національного законодавства, зокрема Закону 
України «Про транскордонне співробітництво», формування чіткого 
понятійного апарату.  
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