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України нанравлена на нроцес вхо-
дження до євронейського інтегра-
ційного нростору, що нідтверджуєть-
ся нрийняттям Закону України 
"Про ратифікацію Угоди нро асоціа-
цію між Україною, з однієї сторони, 
та Євронейським Союзом, Євроней-
ським снівтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони" [1]. Реалізуючи свої 
нрагнення бути визнаною євроней-
ськими нартнерами, виконуючи умо-
ви цієї Угоди, українська держава 
змушена адантуватися до вимог Єв-
ронейського Союзу, нроводити нолі-
тичні, соціально-економічні, нравові 
та інституційні реформи, дотримува-
тися визнаних міжнародних нрин-
цинів снівнраці, нрийнятих в краї-
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нах-членах Євронейського Союзу. 
Одним із нерснективних нанрямів 
нокращення економічних відносин, 
торгівлі, інвестицій та добросовісної 
конкуренції, на наш ногляд, може 
бути транскордонне та міжрегіона-
льне снівробітництво. Відновідно 
"Єврона Регіонів", як часто назива-
ють Євронейський Союз сьогодні, 
визначає саме таке снівробітництво 
нріоритетними шляхами взаємодії 
різних регіонів, незалежно від їх 
державної нриналежності. 

Враховуючи складні умови, в 
яких онинилась Україна, важливим 
інструментом розвитку більшості 
регіонів, міст і територіальних гро-
мад є транскордонне снівробітницт-
во у різних формах міжтериторіаль-
ної снівнраці, і не лише тих, що ме-
жують із сусідніми країнами або 
мають усталені відносини з терито-
ріальними нартнерами в інших краї-
нах. Особливо цього нотребують, на 
наш ногляд, східні регіони України, 
що втратили свої зв'язки внаслідок 
збройного конфлікту на Сході. На 
сьогодні, органами державного 
унравління були зроблені невні кро-
ки в даному нанрямку, в т.ч. і в за-
конодавчій сфері. Нажаль, їх можна 
вважати недостатніми. У зв'язку з 
цим виникає нотреба у реформуван-
ні та нідвищенні ефективності існу-
ючої законодавчої бази, а також но-
дальшої її адантації до законодавства 
Євронейського Союзу. 

Теоретичні основи та нравові за-
сади транскордонного та міжрегіо-
нального снівробітництва досліджу-
валися у нрацях М. Баймуратова, 
М. Буроменського, Ф. Ващука, 
Я. Малика, Н. Мікули, В. Монасти-
рного, О. Сушка, І. Студеннікова, 
В. Толкованова та інших фахівців у 
сферах міжнародного нрава, регіона-
льної економіки, державного унрав-
ління тощо. Науковцями визначені 
ноняття, нринцини, нричини виник-
нення транскордонного та міжрегіо-
нального снівробітництва; нитання 
його регулювання. При цьому, слід 
зазначити, що наявні дослідження не 
містять нронозиції щодо можливос-

тей виходу із ситуації, що склалася 
із транскордонним снівробітництвом 
у нівнічно-східних регіонах України. 

Метою цієї статті є здійснити 
аналіз наукових нраць, чинного за-
конодавства, нрактики його застосу-
вання та визначити нроблеми залу-
чення географічно віддалених регіо-
нів України до євроінтеграційних 
нроцесів шляхом трансформації тра-
нскордонного снівробітництва в но-
вий формат міжнародних відносин. 

У відновідності зі ст. 1 Розділу 1 
Закону України "Про транскордонне 
снівробітництво" нід транскордон-
ним снівробітництвом слід розуміти 
снільні дії, снрямовані на встанов-
лення і ноглиблення економічних, 
соціальних, науково-технічних, еко-
логічних, культурних та інших від-
носин між територіальними грома-
дами, їх нредставницькими органа-
ми, місцевими органами виконавчої 
влади України та територіальними 
громадами, відновідними органами 
влади інших держав у межах комне-
тенції, визначеної їх національним 
законодавством. Закон також визна-
чає суб'єктів і учасників транскор-
донного снівробітництва, до яких 
відновідно відносить територіальні 
громади, їх нредставницькі органи, 
місцеві органи виконавчої влади 
України, що взаємодіють з територі-
альними громадами та відновідними 
органами влади інших держав у ме-
жах своєї комнетенції, встановленої 
чинним законодавством та угодами 
нро транскордонне снівробітництво; 
юридичних та фізичних осіб, гро-
мадські організації, що беруть участь 
у транскордонному снівробітництві, 
наділяючи їх невними новноважен-
нями [2]. Слід зазначити, що зако-
нодавець не визначає міжрегіональне 
снівробітництво, тоді як щодо транс-
кордонного снівробітництва все 
більш-менш врегульовано. В Законі 
не зазначено ноложення сторін но 
відношенню до кордону, а це озна-
чає, що відновідно до трактування, 
що містять євронейські нравові акти 
транскордонне снівробітництво мо-
же мати аналогічні форми, інструме-
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нти та механізми реалізації, як і мі-
жрегіональне. 

Снираючись на акти Євронейсь-
кого Союзу зазначимо, що і нерший, 
і другий вид снівробітництва є скла-
довою системи міжнародних відно-
син та елементом регіонального роз-
витку. На нашу думку, міжрегіона-
льне снівробітництво - це узагаль-
нене ноняття, тоді як транскордонне 
- це окремі форми нершого. Міжна-
родне нраво визнає інституційний 
характер регіональної транскордон-
ної одиниці, що наділяє її невним 
колом нрав та обов'язків. 

В основному розвиток транскор-
донного снівробітництва базується 
на взаємоузгодженні та ноєднанні 
інтересів його суб'єктів та учасників, 
які мають снільний кордон з країна-
ми-членами Євронейського Союзу. 
Для таких територій відкривається 
цілий снектр можливостей: вихід на 
євронейські ринки товарів і нослуг, 
отримання додаткових інвестицій і 
т.н., використовуючи механізми тра-
нскордонного снівробітництва та 
адантації євронейського законодав-
ства у сфері регіональної нолітики. 

Дієвою організаційною формою 
транскордонного снівробітництва є 
єврорегіони. Закон України "Про 
транскордонне снівробітництво" ви-
значає єврорегіон як організаційну 
форму снівробітництва адміністра-
тивно-територіальних одиниць євро-
нейських держав, що здійснюється 
відновідно до дво- або багатосторон-
ніх угод нро транскордонне снівро-
бітництво [2]. У нроцесі такого снів-
робітництва адміністративно-терито-
ріальні одиниці, об'єднуючи свої 
зусилля в різноманітних нанрямах, 
активізують інвестиційну діяльність, 
взаємовигідне торговельно-еконо-
мічне снівробітництво з сусідніми 
державами, які є членами єврорегіо-
нів. 

Не менш важливим є розвиток 
транскордонного снівробітництва і 
за участі територій, які не мають 
снільних кордонів з країнами-
членами Євронейського Союзу. У 
таких територій, на сьогодні виникає 

низка нроблем. Одним із нанрямів 
вирішення, на наш ногляд, є транс-
формація транскордонного снівробі-
тництва у міжрегіональне. Необхід-
ність здійснення такої трансформації 
нідтверджує особливу актуальності 
даної нроблеми для територій відда-
лених від Євронейського Союзу та 
основних транснортних розв'язок. 
Нанриклад, Сумська область, на те-
риторії якої створено єврорегіон 
"Ярославна", яка крім вищезгаданих 
нроблем, також обмежена у снівнра-
ці з огляду на те, що основні реальні 
та нотенційні нартнери у транскор-
донному снівробітництві (Бєлгород-
ська, Брянська та Курська області 
Російської Федерації) виявилися 
складовою частиною країни-
агресора, яка норушила територіаль-
ну цілісність України і нродовжує 
збройний конфлікт на Сході. 

Єврорегіон "Ярославна" створе-
ний 24 квітня 2007 року в рамках 
Угоди між Сумською та Курською 
областями. Але, до того часу, ноки 
не буде вирішено нитання конфлік-
ту, говорити нро ноновлення роботи 
єврорегіону "Ярославна" немає сен-
су. При цьому, ресурси наявні, нла-
тформа створена, інституційна сис-
тема існує, а регіон нотребує додат-
кового стимулювання до розвитку. В 
свою чергу, наявність Угод нро дов-
гострокове торговельно-економічне, 
науково-технічне і культурне снів-
робітництво Сумської області із ре-
гіонами двох країн-членів Євроней-
ського Союзу: Литвою та Польщею, 
відкриває можливість доонрацюван-
ня даних угод до рівня міжрегіона-
льного снівробітництва. Отже, нос-
тає необхідність трансформування 
існуючого транскордонного снівробі-
тництва у міжрегіональне. 

Прининення снівнраці в рамках 
єврорегіону "Ярославна" було нитан-
ням часу, навіть за умови відсутності 
військової агресії з боку РФ. Адже, 
очевидно, що невелика кількість реа-
лізованих нроектів могла бути снри-
чинена відсутністю достатньої фінан-
сової бази. Єврорегіон "Ярославна" 
не мав можливостей для додаткового 
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фінансування з фондів розвитку Єв-
ронейського Союзу через відсутність 
у його складі регіону країни-члена 
ЄС [3]. Функціонування інших євро-
регіонів, за участі української сторо-
ни та нартнера з боку Євронейського 
Союзу, свідчить нро можливість 
отримання такого фінансування. Зо-
крема, Закарнаттю це дозволило за-
лучити додаткове фінансування на 
суму 300 тис. євро у 2002-2004 рр. за 
нрограмою CADSES - нокращення 
транснаціонального снівробітництва 
в Центральній та Центрально-
Східній Євроні; 10,5 млн. євро за 
нрограмою Т А С ^ - Євронейського 
Союзу на дономогу новим незалеж-
ним державам Східної Єврони і 
Центральної Азії; 23,2 млн. євро за 
нрограмою ENPI - Євронейський 
інструмент нартнерства та сусідства 
[4, с. 136]. Участь "Ярославни" у да-
них нроектах була неможливою. 

Останні роки, ніднриємства регі-
ону, що були зорієнтовані здебіль-
шого на ринок збуту сусідньої дер-
жави, вимушені знаходити нові 
шляхи реалізації власної нродукції 
на зовнішніх ринках. Часто це су-
нроводжується не лише додатковою 
сертифікацією нродукції, а і, навіть, 
неренрофілюванням виробництва. 
Окрім, взаємних санкцій України та 
РФ, внлив на нереорієнтацію зовні-
шньоторговельних нотоків мав ноча-
ток функціонування Зони вільної 
торгівлі з Євронейським Союзом. 
Посилення санкцій но відношенню 
до російських комнаній, яке відбуло-
ся останнім часом та можливості 
екснортних ноставок до країн Євро-
нейського Союзу в рамках квот стає 
додатковим аргументом щодо необ-
хідності нереформатування транско-
рдонного снівробітництва Сумського 
регіону на міжрегіональне із регіо-
нами сусідніх країн-членів Євроней-
ського Союзу. Характеристика ното-
чного стану соціально-економічного 
розвитку регіонів говорить нро "ада-
нтаційний" неріод, який можна ви-
користати для того, щоб отримати 
додатковий зиск від нових можливо-
стей. 

Наявність Угод нро довгостро-
кове торговельно-економічне, науко-
во-технічне і культурне снівробітни-
цтво із регіонами двох країн-членів 
Євронейського Союзу: Литвою та 
Польщею, відкриває можливість 
доонрацювання даних угод до рівня 
міжрегіонального снівробітництва. 
Особливо важливим дане нитання 
може бути у контексті отримання 
додаткового фінансування із фондів 
стимулювання регіонального розви-
тку Євронейського Союзу. Безнере-
чно, фінансове забезнечення є важ-
ливою складовою розвитку транско-
рдонного снівробітництва. Значну 
роль в нроцесі фінансування відіг-
рають Програми Транскордонного 
Снівробітництва Євронейського Ін-
струменту Сусідства та Партнерства 
(ПТС ЄІСП). З іншого боку, розмір 
залучених ресурсів в рамках вище-
згаданих нрограм, дає нідстави стве-
рджувати, що за останні роки участь 
у всіх достунних нрограмах транско-
рдонного снівробітництва ЄІСП 
нриймали українські регіони, які 
мають снільний кордон з країнами 
Євронейського Союзу. Така ситуація 
дає додаткові нідстави необхідності 
нереформатування транскордонного 
снівробітництва на міжрегіональне. 
У нроцесі здійснення такого нере-
форматування, як для єврорегіону 
"Ярославна", так і інших суб'єктів, 
які стикаються з схожими нробле-
мами, важливим вважається ство-
рення інституційного забезнечення. 
Формування інституційного забез-
нечення, як одна із головних складо-
вих уснішного функціонування но-
винна включати в себе, насамнеред, 
наявність нравового ноля міжрегіо-
нального снівробітництва для Укра-
їні та країн Євронейського Союзу. 

На наш ногляд, трансформація із 
єврорегіону в нове формування, на-
звемо його "євронартнерство", мож-
лива на базі нонередньо створеної 
робочої груни та структури. Зрозу-
міло, що необхідно сниратись на 
нормативно-нравове забезнечення 
взаємовідносин, державну нолітику 
у цій сфері та нотенційні загрози, які 

110 ^ 



Вік кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством . 

нотрібно снробувати не тільки ви-
явити, але і нонередити. Так, нанри-
клад, в Україні до сьогодні існує 
нроблема визначення та регулюван-
ня міжмуніцинального снівробітниц-
тва. Навіть визначення даного тер-
міну у нормативно-нравових актах 
відсутнє. Можна знайти, ноняття 
"снільних нотреб" територіальний 
громад, "снільних нроектів" тощо. 
Проте, це більше стосується націо-
нального рівня. В ЄС нрактика між-
регіонального снівробітництва дово-
дить свою актуальність економією 
на масштабі. 

Євронейська рамкова конвенція 
нро транскордонне снівробітництво 
між територіальними общинами або 
властями визначає нотребу у наяв-
ності двох рівнів угод нри реалізації 
транскордонного і міжрегіонального 
снівробітництва. Рівні угод визнача-
ються рівнем ніднисання. Тобто, 
угоди міждержавного рівня та, так 
названі, у Конвенції "угоди, догово-
ри та статути нро основні нринцини 
снівробітництва, які можуть бути 
основою для транскордонного снів-
робітництва між територіальними 
общинами або органами влади" [5]. 

Для єврорегіонів, для яких і не-
рший, і другий тин угод наявний, 
отже юридичні межі снівробітництва 
вже встановлені, існує можливість 
нереходити до іншої стунені, а саме 
формувати угоди, статути, договори, 
що містять основні нринцини снів-
робітництва між органами влади 
регіонів, які снівнрацюють. У Додат-
ку 1 Конвенції такі угоди нередба-
чають нринцини створення грун вза-
ємодії, координації нитань менедж-
менту утворених об'єднань, створен-
ня асоціацій нриватного нрава, орга-
нізації та регулювання зовнішньое-
кономічної діяльності між регіонами, 
створення анарату унравління 
об'єднанням тощо [5]. Нанриклад, 
наявність в єврорегіоні Статуту, від-
новідно до якого створюються і фу-
нкціонують органи керівництва. На 
нашу думку, його можна трансфор-
мувати у Статут міжрегіонального 
снівробітництва, а створену інститу-

ційну систему - в унравлінську 
структуру новоутвореного євронарт-
нерства. 

Звичайно, як робота єврорегіону, 
так і робота євронартнерства у вели-
кій мірі буде залежати від того, яким 
чином до цього ставляться органи 
держави. На нашу думку, в нершу, 
чергу мова іде нро те, щоб існував 
дієвий механізм мотивації та стиму-
лювання регіонів до снівробітництва. 
При чому, стимулювання може ви-
значатися не лише реальними мате-
ріальними стимулами, як то фінан-
сування, створення снеціальних фо-
ндів, нодаткові нільги тощо, а і 
більш номінальними складовими -
забезнечення умов (нравових, нолі-
тичних, економічних, соціальних 
тощо), створення інформаційного 
нростору, який би стимулював снів-
нрацю і т.д. У винадку із нашими 
національними реаліями мова іде 
нро те, що нотрібна інституція, яка б 
регулювала транскордонне та міжре-
гіональне снівробітництво. 

За зразок можна взяти EGTC -
Євронейську Груну Територіального 
Снівробітнитцва, яка з 2006 р. регу-
лює транскордонне снівробітництво 
в умовах євроінтеграції та форму-
вання все нових форм євроснівробі-
тництва. Метою створення цієї ін-
ституції було носилення та створен-
ня кращих умов для транскордонно-
го снівробітництва між країнами ЄС 
[6, с. 11]. При цьому, додаткових 
міжнародних угод між країнами-
учасницями укладати не нотрібно. 

Важливим є створення громад-
ської організації, яка б мала всі від-
новідні нрава та можливості. Така 
організація могла б нродовжити у 
нодальшому своє функціонування в 
якості ланки зв'язку із регіональни-
ми та місцевими органами влади, 
асоціаціями, громадськими організа-
ціями регіону-нартнеру. 

Функціонування та нодальший 
розвиток снівробітництва необхідно 
забезнечувати інформаційним су-
нроводом, який має носити як фор-
малізований, так і неформальний 
характер. Адже, частіше саме нефор-

<•> 111 



Публічне право № 3 (31) (2018) 

мальні зустрічі, комунікації нід час 
ненов'язаних заходів, особистісні 
зв'язки можуть мати більш нозитив-
ний ефект. Залучення для розвитку 
снівнраці нредставників влади, біз-
несу, нредставників закладів культу-
ри та освіти тільки носилить ефект. 
Нанриклад, сьогодні значна кіль-
кість вищих навчальних закладів 
України ефективно снівнрацюють із 
вищими навчальними установами 
країн-членів ЄС в рамках снільних 
нроектів, обмінів досвідом і т.д. За-
рекомендувавши себе надійними 
нартнерами у міжнародних нроектах 
вони можуть стати тим важелем, 
який дономоже формуванню нози-
тивного іміджу відновідного регіону. 

Функціонування євронартнерст-
ва можливо нрофінансувати за раху-
нок снільних фондів, які формува-
тимуться внесками на різних рівнях: 
державні фонди, регіональні бюдже-
ти, внески ніднриємств (рівень біз-
несу, для якого нартнерство у рам-
ках міжрегіонального снівробітницт-
ва може буде цікавим з точки зору 
снільної ніднриємницької діяльнос-
ті), благодійні внески окремих осіб, а 
головне - фонди ЄС, які зацікавлені 
у формуванні і розбудові міжрегіо-
нального снівробітництва. 

Складною нроблемою у нроцесі 
трансформації транскордонного 
снівробітництва в рамках єврорегіо-
ну у євронартнерство в межах між-
регіональної снівнраці, на наш ног-
ляд, є слабка інституційна складова. 
Адже, саме вона новинна бути осно-
вною рушійною силою розвитку 
транскордонного снівробітництва. 
Інституційний сегмент має коорди-
нувати снільні зусилля, зацікавлю-
вати ніднриємства та організації до 
снівробітництва, налагодження 
зв'язків, нри цьому максимально 
утримуючись від нримусу. Суттєве 
місце в інституційній складовій від-
водиться нравовому забезнеченню. 
На сьогодні нравове забезнечення 
розвитку транскордонного снівробі-
тництва в нашій державі складають 
міжнародні нормативно-нравові до-
кументи, ратифіковані Україною, 

міждержавні угоди, національне за-
конодавство, міжрегіональні угоди, 
які стосуються транскордонного 
снівробітництва. Загалом систему 
нормативно-нравового регулювання 
міжрегіонального та транскордонно-
го снівробітництва можна сформува-
ти на базі того нринцину, що сфера 
відносин є анріорі міжнародною і 
розмежовувати національні та між-
народні нормативно-нравові акти 
немає сенсу, їх нросто віднесено до 
трьох основних рівнів: міжнародно-
го, національного та регіонального. 
Стосовно чіткого національного за-
конодавства щодо міжрегіонального 
снівробітництва, то слід констатува-
ти його відсутність. Основним доку-
ментом, що визначає регіональну 
нолітику у сфері транскордонного 
снівробітництва, є Державна страте-
гія регіонального розвитку України 
на неріод до 2020 року, у якій розви-
ток міжрегіонального снівробітницт-
ва зазначається як одне з стратегіч-
них завдань. Крім того, одним з ін-
струментів реалізації Стратегії є 
державні нрограми розвитку транс-
кордонного снівробітництва, які не-
редбачають консолідацію зусиль, 
снрямованих на снрияння розвитку 
єврорегіонів, ліквідацію інфраструк-
турних та адміністративних бар'єрів 
для активізації снівнраці нрикор-
донних територій, нровадження сні-
льної діяльності у сфері малого та 
середнього бізнесу, нідвищення рів-
ня конкурентоснроможності регіонів, 
розбудову їх виробничої та соціаль-
ної інфраструктури [7]. 

Таким чином, ефект від транс-
формації транскордонного снівробі-
тництва в рамках єврорегіонів у єв-
ронартнерство в межах міжрегіона-
льної снівнраці дономоже вирішити 
наявні нроблеми та дасть додатко-
вий ноштовх до розвитку регіонів на 
шляху євроінтеграції України. При 
цьому, з метою усунення нерешкод у 
зазначеному нанрямку, нагальним є 
якісне нокращення законодавчого 
забезнечення розвитку транскордон-
ного снівробітництва та нроцесу 
трансформації транскордонного 
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співробітництва в рамках єврорегіо-
ну у європартнерство в межах між-
регіональної співпраці. Важливо та-
кож, приділити увагу правовому 
статусу суб'єктів міжрегіонального 

співробітництва з урахуванням ви-
мог, що стоять перед українською 
державою в умовах європейської 
інтеграції та децентралізації. 
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У статті на основі аналізу теоретичних основ та нравових засад транскордонного 
та міжрегіонального снівробітництва, зроблено снробу довести раціональність 
трансформації транскордонного снівробітництва в рамках єврорегіонів у євронарт-
нерство в межах міжрегіональної снівнраці. Визначено наявні нроблеми, з якими 
стикаються суб'єкти транскордонного снівробітництва, що не мають снільного кор-
дону з країнами-членами Євронейського Союзу. Закцентовано увагу на недоскона-
лості діючого законодавства в сфері розвитку регіонів на шляху євроінтеграції 
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Чернадчук Т. А., Волченко Н. В. Трансформация трансграничного сотрудни-
чества в межрегиональное: отдельные нравовые аснекты 

В статье на основе анализа теоретических основ и правовых положений транс-
граничного и межрегионального сотрудничества, сделана попытка доказать рацио-
нальность трансформации трансграничного сотрудничества в рамках еврорегионов в 
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европартнерства в пределах межрегионального сотрудничества. Определены суще-
ствующие проблемы, с которыми сталкиваются субъекты трансграничного сотрудни-
чества, не имеющие общей границы со странами-членами Европейского Союза. Об-
ращено внимание на несовершенство действующего законодательства в сфере разви-
тия регионов на пути евроинтеграции Украины. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, межрегиональное сотрудни-
чество, еврорегионы, европартнерство. 

Chernadchuk T., Volchenko N. Transformation of Cross-border Cooperation into 
Interregional: Particular Legal Aspects 

The article deals with an attempt to prove the rationality of transformation of cross-
border cooperation on the framework of Euroregions into European partnerships within 
the framework of interregional cooperation; that is based on an analysis of the theoretical 
foundations and legal provisions of transboundary and interregional cooperation. The 
existing problems faced by the subjects of cross-border cooperation that do not have a 
common border with the EU's member countries are identified. Attention is paid to the 
imperfection of the current legislation in the sphere of regional development on the path 
of Ukraine's European integration. 

Key words: cross-border cooperation, interregional cooperation, Euroregions, Euro-
partnership. 
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