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У світі сучасних глобальних подій, де інтеграційні процеси та 

кооперування зусиль різних держав для досягнення покращеного 

результату займають чи не найперше місце серед головних методів 

ведення політики, співробітництво між державами та окремими 

регіонами, а також питання транскордонногоспівробітництва є досить 

актуальними.  

Говорячи про співробітництво на міжнародному рівні, перш за 

все варто дати визначення, що таке транскордонне 

співробітництво.Транскордонне співробітництво – це спільні дії, 

спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, 

науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між 

територіальними громадами, їх представницькими органами, 

місцевими органами виконавчої влади України та територіальними 

громадами, відповідними органами влади інших держав у межах 

компетенції, визначеної їх національним законодавством [1]. 

Як видно з визначення, процес співробітництва це складний, але 

разом з тим, необхідний для повноцінного розвитку регіонів, та країни 

в цілому, метод роботи. Розвиток міжкордонних зв’язків в першу 

чергу, сприяє покращенню конкурентоспроможності регіонів, що 

співпрацюють один з одним, створенню більш сприятливих умов для 

розвитку економіки, а також створенню міцних сталих зв’язків між 

територіальними общинами. Співробітництво в будь-якій галузі 

покликано допомогти вирішити глобальні проблеми, які суспільство 

нездатне вирішити поодинці. Основними напрямками співробітництва 

зазвичай є сприяння економічному зростанню у всьому світі, 

забезпечення прав людини, підтримка миру та безпеки, а також 
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культурний та науковий обмін. Найбільш ефективно використовувати 

інтернаціональні зв’язки при вирішенні таких глобальних проблем, як 

проблеми охорони здоров’я, екології, проблеми, пов’язані з 

незаконною торгівлею зброєю, воєнними конфліктами, тощо. 

У 1980 році 21 травня у Мадриді було підписана Європейська 

рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями, що була покликана 

спростити процес транскордонного співробітництва, зобов’язати 

країни дійсно проводити активну політику співробітництва та зробити 

ще один крок на зустріч створенню сприятливого середовища для 

полегшеного інтернаціонального наукового обміну, розширення 

ринків збуту, та стабілізації місцевої економіки, держав, що підписали 

угоду. 

Для того, щоб найбільш вдало реалізувати практичні аспекти 

даної політики функціонує велика кількість міжнародних об’єднань. 

Найбільш вдалими та продуктивними платформами, що покликані 

сприяти вирішенню глобальних проблем у різних сферах життя на 

вільному від кордонів просторі, стали наступні міжнародні організації: 

ООН, ЕС, ОБСЄ, ЮНЕСКО, МВФ тощо.Співпраця у просторі без 

кордонів безумовно сприяє кращому розумінню проблеми та більш 

швидкому та ефективному її вирішенню. 

Беручи до уваги всі позитивні наслідки від міжнародного 

співробітництва та міжкультурного діалогу, актуальність та 

необхідність розвитку міжнародних та регіональних зв’язків, можна 

зробити висновок, що процес співробітництва повинен 

стимулюватися, все більше нових країн повинно залучатися до такого 

діалогу. 
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