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ТРАНСКОРДОННЕСПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ГАРАНТІЯБЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ
КРАЇНИ

Проблеми розвитку прикордонних територій, які є, з одного боку, об’єктом пильної
уваги з боку владних структур країн, до яких вони належать, а, з іншого, є депресивними
територіями, які характеризуються, як правило, низькими показниками соціально-
економічного розвитку.

Проблеми розвитку транскордонного співробітництва, вивчення його механізмів, ролі у
розвитку периферійних прикордонних регіонів − всі ці питання лише недавно привернули до
себе увагу дослідників. Однак при цьому в умовах посилення глобалізаційних тенденцій та
розвитку системи зовнішньоекономічних зв’язків часто роль транскордонного
співробітництва недооцінена. Так, в умовах політичних, економічних та навіть військових
загроз саме прикордонні території виявляються полігоном негативних впливів, зазначаючи
найбільших збитків як в економічному, соціальному, так і в морально-психологічному
аспектах. Разом із тим, при наявності єдиної спільної мети, єдиних проблем та єдиного
інтеграційного вектору саме транскордонне співробітництво може сприяти налагодженню
зв’язків між прилеглими територіями та їхніми жителями, починаючи від контактів
people-to-people і закінчуючи широкомасштабними проектами розвитку транскордонних
територій, включаючи створення так званих „Єврорегіонів”. З 1990 Європейський Союз
здійснює фінансову підтримку транскордонного співробітництва шляхом використання ряду
ініціатив, програм та проектів, а саме: INTERREG, PHARE CBC, TACIS CBC, PHARE
CREDO, MEDA, CARDS, LACE. INTERREG є провідною програмною оболонкою більшості
проектів просторового розвитку різних європейських територій та громадських (місцевих)
ініціатив (Community Initiative) ЄС щодо підтримки розвитку прикордонних регіонів країн –
членів ЄС і деяких приморських територій [1].

За останні кілька десятиліть транскордонне співробітництво набуло рис нової окремої
сфери управлінської діяльності, спрямованої на створення умов для розвитку інших форм
транскордонної взаємодії (виробнича кооперація, торгівля, туризм, взаємодія з питань
безпеки тощо), сформувалося як новий вид регіональних суспільних послуг в рамках
кооперації урядових і неурядових структур регіонів межуюючих держав. Транскордонне
співробітництво стало можливим тільки в умовах глобалізації, коли регіони отримали більш
широкі можливості для вибудовування власних зовнішніх відносин у межах своєї компетенції
по всьому спектру питань транскордонної взаємодії [2, с. 310].

Таким чином, транскордонне співробітництво − це одна з форм транскордонної
взаємодії, що є сукупністю двосторонніх і багатосторонніх зв’язків між органами влади,
господарюючими суб’єктами, громадськими організаціями та населенням прикордонних
регіонів двох і більше країн. За рахунок інтеграції зусиль, їхньому фокусуванні на насущних
проблемах територій забезпечується прискорення процесу їхнього вирішення і в цілому
потенційно ці регіони можуть стати локомотивом зростання та прискорення процесів
інтеграції менш розвинених територій до більш стійких в економіко-соціальному плані
регіонів та країн.
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