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Анотація. У статті розглянуто роль міжнародного співробітництва в розвитку регіонів України. Ви-
світлено основні нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється міжрегіональне міжнародне 
співробітництво. Розкрита програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співп-
раці.  Зазначено, що зовнішньоекономічні  зв’язки сприяють розвитку перспективних напрямів експортного 
потенціалу. Розглянуто досвід функціонування єврорегіонів та високого потенціалу щодо створення механіз-
мів розв’язання цілого ряду проблем міждержавних відносин. 
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Summary. The article examines the role of international cooperation in the development of the regions of Ukraine. 
Highlights the key regulatory-legal acts, according to which is of interregional international cooperation. Disclosed de-
velopment program for international cooperation and interregional cooperation. Stated that external relations contrib-
ute to the development of promising export potential. Considered the experience of the functioning of Euroregions and 
high capacity to create mechanisms to solve a number of problems in international relations.
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Постановка проблеми. На сьогодні мало ува-
ги приділяється ролі міжнародного співробітни-
цтва в розвитку регіонів. Сьогодні став вже оче-
видним той факт, що без перенесення акцентів 
ринкової діяльності в регіони, без децентралізації 
влади очікувати швидких позитивних зрушень 
неможливо. Відомо, що ефективно діюча влада 
може бути лише при оптимальному співвідно-
шенні між централізацією і децентралізацією, 
коли держава бере на себе функції управління 
тільки стратегічними галузями виробництва, що 
забезпечують життєздатність і безпеку держави. 
У зв’язку з цим виникла об’єктивно обумовлена 
проблема «регіоналізації» економічних реформ, 
що в свою чергу вимагає чіткої державної політи-
ки стосовно регіонів. 

Особливістю регіону є виконання ним не 
тільки виробничих, але й соціальних функцій. У 
цьому полягає принципова різниця між струк-
турними ланками національної економіки країни 
у відтворювальному процесі [5].  Якщо галузь чи 
окреме підприємство є носіями виробничих від-
носин, то регіон є носієм і відносин з приводу 
невиробничого споживання. Насамкінець зміст 
регіонального відтворювального процесу полягає 
у забезпеченні добробуту населення, стану його 
здоров’я, створення сприятливих умов для про-

дуктивної високооплачуваної праці та відпочин-
ку людей, їх духовного розвитку. Така орієнтація 
відтворення потребує створення необхідних пере-
думов для зміцнення і розвитку економічної, фі-
нансової, правової бази системи самоуправління 
регіональних ланок. А це означає, що регіони по-
винні мати достатньо повноважень у регулюванні 
господарських і соціальних процесів, забезпечен-
ня комплексності їхнього соціально-економічно-
го розвитку. Саме тому, питання децентралізації 
влади, розширення соціально-економічних прав і 
відповідальності регіонів за вирішення своїх про-
блем є сьогодні ключовими у регіональній полі-
тиці держави. Ця політика повинна базуватися на 
забезпеченні практичної реалізації інтересів самої 
держави на регіональному рівні та одночасно вну-
трішніх інтересів самих регіонів у межах єдиної 
економічної системи. 

Необхідно зауважити, що саме відсутність 
чіткої, законодавчо визначеної та нормативно за-
кріпленої державної регіональної політики спри-
чинила виникнення та загострення негативних 
явищ і процесів не лише соціально-економічно-
го, але й політичного характеру. Відсутність на-
лагодженої дієвої законодавчої бази взаємодії 
державних і регіональних органів влади, недоско-
налість фінансово-бюджетної та податкової по-
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літики призвели до малоефективних результатів з 
розширення економічних прав і свобод регіонів, 
що негативно впливає на реалізацію потенційних 
економічних можливостей самодостатнього роз-
витку регіонів і забезпечення їх життєздатності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням ролі міжнародного співробітництва в 
розвитку регіонів займалось небагато вчених, але 
основні питання співробітництва регіонів у свої 
працях розкрили такі як: Ібатуллін У.Г., Міркін 
Б.М., Наумова Л.Г., Погорілко В. Ф., 

Мета досліження. Метою дослідження є ви-
значення ролі міжнародного співробітництва в 
розвитку регіонів та визначення шляхів щодо її 
збільшення для українських регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тенденції глобальних світових процесів потребу-
ють нової оцінки місця прикордонних регіонів 
у розвитку міжнародних економічних відносин. 
Прагнення регіонів багатьох держав знайти своє 
місце серед учасників міжнародного співробітни-
цтва вимагає проведення досліджень соціально-
економічних проблем прикордонних територій, 
результатом яких повинна стати поява проектних 
рішень і обґрунтувань з метою їхньої практичної 
реалізації як на національному, так і на міжнарод-
ному рівнях.

В умовах глобалізації та загострення конку-
рентної боротьби за ресурси розвитку Україна має 
активно використовувати інноваційний потенці-
ал міжнародного міжрегіонального співробітни-
цтва, у тому числі на основі реалізації спільних 
міжнародних науково-технічних проектів, спря-
мованих на модернізацію виробництва; запрова-
дження інновацій як основи структурної модер-
нізації національної економіки та прискорення 

інтеграції нашої країни в ЄС; активної участі ре-
гіонів України в міжнародних регіональних про-
грамах, що визначатимуть конкурентні переваги, 
пріоритетні галузі, можливості й ресурси їх розви-
тку з орієнтацією на посилення конкурентоспро-
можності кожного регіону та процвітання Украї-
ни у ХХІ ст. [6].

Основними нормативно-правовими актами, 
відповідно до яких здійснюється міжрегіональне 
міжнародне співробітництво в регіонах України 
(рис. 1), є закони України «Про місцеві держав-
ні адміністрації», «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 2011 року «Про затвер-
дження плану заходів щодо стимулювання між-
регіональної співпраці, кооперації та інтеграції». 

Основними заходами зазначеного плану за-
ходів є: 

 —  забезпечення укладання угод про співро-
бітництво між областями України та адміністра-
тивно - територіальними одиницями зарубіжних 
країн; 

 —  забезпечення реалізації спільних планів 
та програм заходів області з регіонами країн світу 
в рамках укладених угод про торговельно-еконо-
мічне, науково-технічне та культурне співробіт-
ництво; 

 —  сприяння активізації співпраці областей 
України з адміністративно-територіальними оди-
ницями країн-учасниць СНД шляхом запрошен-
ня їх представників до участі у ярмарково-вистав-
кових та інших презентаційних заходах; 

 —  забезпечення організації та проведення в 
областях України форумів, бізнес-зустрічей, пре-
зентацій, виставково-ярмаркових заходів, засі-
дань за «круглим столом».

Рисунок 1 – Основні нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється міжрегіональне 
міжнародне співробітництво в регіонах України

Джерело: авторська розробка

Міжнародне міжрегіональне співробітництво 
області спрямоване на встановлення і поглиблен-
ня соціальних, науково-технічних, екологічних, 
культурних та інших відносин між обласною дер-
жавною адміністрацією та відповідними органами 
влади регіонів-партнерів інших держав у межах 

компетенції, визначеної національними законо-
давствами. Враховуючи те, що міжнародне міжре-
гіональне співробітництво є винятково ефектив-
ним напрямком інтеграції та важливим чинником 
економічного розвитку протягом останніх років 
триває робота щодо розширення географії співро-
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бітництва регіонів з регіонами іноземних держав 
[4].

Розширення міжрегіональної взаємодії в 
економічній, торговельній, науково-технічній, 
культурних сферах здатне привести до якісних 
зрушень у соціально-економічній сфері розвитку 
і регіонів, і країни в цілому в наступному [2]: 

 —  підвищенні конкурентоспроможності 
продукції регіону, формування стійких позицій на 
ринках інших регіонів; 

 —  розширенні ринків збуту продукції; 
 —  зменшенні навантаження на державний 

бюджет з боку вирішення питань внутрішнього 
розвитку регіонів; 

 —  відновленні інфраструктури малих насе-
лених пунктів; 

 —  сприянні місцевому розвитку, розвитку 
місцевих громад малих населених пунктів регіону, 
самоорганізації та соціальної активізації громад, 
розроблення та запровадження громадських іні-
ціатив сталого соціального, екологічного й еко-
номічного розвитку територіальних громад; 

 —  інтенсифікації співпраці економічних 
суб’єктів з органами влади та самоврядування; 

 —  реалізації великомасштабних національ-
них проектів і збільшення інвестицій в економіку, 
забезпечення раціональнішого й ефективнішого 
використання господарських ресурсів.

Для розвитку міжнародного співробітництва 
та міжрегіональної співпраці кожна область Укра-
їни має створювати програму, метою якої є [7]:

 —  встановлення та поглиблення економіч-
них, інвестиційних, соціальних, освітніх, еколо-
гічних, культурних, туристичних та інших відно-
син з регіонами іноземних країн;

 —  підвищення поінформованості міжнарод-
ного співтовариства про район, його економічні 
та інвестиційні можливості, культурні та істо-
ричні традиції, а також формування позитивного 
міжнародного іміджу України в цілому та району 
зокрема;

 —  розвитку торговельно-економічного, ін-
вестиційного, культурного, соціального, агро-
промислового та інших напрямів співробітни-
цтва району з адміністративно-територіальними 
одиницями іноземних держав на засадах взаємної 
вигоди та у відповідності із регіональними інтер-
есами;

 —  залучення іноземних інвестицій, новітніх 
технологій та кращого іноземного управлінського 
досвіду;

 —  налагодження успішної співпраці із за-
кордонними українцями в різноманітних сферах 
життя щодо захисту національних, інтелектуаль-
них і духовних цінностей в Україні й за кордоном, 
задоволенні національно-культурних і мовних 
потреб закордонних українців, створенні засад 
для розвитку і ефективного використання інте-

лектуального, духовного та фізичного потенціалу 
нації.

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою 
складовою міжнародного співробітництва та еко-
номічного зростання кожного окремого регіону 
та країни в цілому. Особливо актуальним є пи-
тання розвитку зовнішньоекономічної складової 
міжнародного співробітництва, коли набувають 
інтенсивного розвитку процеси міжнародної еко-
номічної інтеграції [8].

 Зовнішньоекономічні  зв’язки сприяють роз-
витку перспективних напрямів експортного по-
тенціалу. Саме за рахунок зовнішньоекономічної 
діяльності є можливим вирішення ряду проблем-
них питань, зокрема щодо нестачі енергоносіїв, 
новітніх машин та устаткування, технологій, дея-
ких товарів народного споживання [1].

Міжнародне співробітництво відіграє важ-
ливу роль у соціально-економічному розвитку 
України в цілому та району, зокрема. Серед осно-
вних пріоритетів розширення міжрегіональної 
співпраці та інтеграції України у світовий еконо-
мічний простір є вироблення та впровадження 
цілісної та збалансованої зовнішньоекономічної 
політики, спрямованої на підвищення конкурен-
тоспроможності та інвестиційної привабливості 
економіки району, формування позитивного між-
народного іміджу, а також використання кращого 
іноземного досвіду, можливостей і ресурсів регіо-
нів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації 
спільних проектів [9].

З метою створення умов для розвитку міжна-
родної співпраці, покращення інвестиційної при-
вабливості районів України та відповідно до статті 
43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» кожна районна рада створила Програму 
розвитку міжнародного співробітництва та між-
регіональної співпраці районів на перспективу. 
Кожна районна рада самостійно визначає період 
дії Програми та передбачає видатки на реалізацію 
заходів. 

Програма має стати дієвим інструментом 
реалізації державної політики у сфері розвитку 
експортного потенціалу району, європейської ін-
теграції, покращення міжнародного іміджу, по-
глиблення співробітництва з іноземними регіо-
нами-партнерами та закордонними українцями. 
Її перевагою є можливість забезпечення комплек-
сного підходу до розв’язання проблеми розвитку 
міжнародного співробітництва та зовнішньоеко-
номічної діяльності [6].

 Альтернативою Програмі може бути здій-
снення окремих заходів, спрямованих на розви-
ток міжрегіональної співпраці та пов’язаних з єв-
ропейською інтеграцією.

 Проблему передбачається розв’язати шля-
хом:

 —  визначення стратегічних пріоритетів роз-
витку співробітництва та використання потенціа-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (36) 2016

16

лу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних пи-
тань соціально-економічного розвитку району;

 —  оптимізації співпраці з іноземними регіо-
нами-партнерами;

 —  активізації інформаційної роботи щодо 
експортного, інвестиційного та туристичного по-
тенціалу району;

 —  широкого представлення місцевих това-
ровиробників у ході міжнародно-виставкових за-
ходів, що мають пріоритетне для району значен-
ня;

 —  використання потенціалу та ресурсів 
співпраці з регіонами-партнерами, встановлення 
нових взаємовигідних стосунків з адміністратив-
но-територіальними одиницями іноземних країн;

 —  підготовки та написання проектів у рам-
ках програм фінансової допомоги Європейського 
Союзу та країн - членів ЄС.

Виконання Програми дасть можливість [6]:
 —  розширити формат співпраці з регіона-

ми-партнерами, встановити нові перспективні 
зв’язки з адміністративно-територіальними оди-
ницями іноземних країн;

 —  використовувати потенціал міжрегіо-
нального співробітництва для забезпечення фор-
мування позитивного міжнародного іміджу;

 —  залучати міжнародну технічну допомогу 
для реалізації соціальних, екологічних, інвести-
ційних та інших проектів;

 —  підвищити професійну кваліфікацію фа-
хівців місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування щодо здійснення зовнішніх зно-
син, програм фінансової допомоги Європейсько-
го Союзу та інших питань;

 —  вивчати кращий іноземний досвід в різ-
них сферах діяльності з метою його подальшого 
запровадження в районі;

 —  представити район, його економічні та 
інвестиційні можливості, культурні та історичні 
традиції під час проведення та участі у міжнарод-
них конференціях, бізнес-форумах та інших захо-
дах;

 —  щорічно збільшувати обсяги експорту то-
варів з пропорційним зростанням виробництва, 
розширювати ринки збуту, залучати прямі інозем-
ні інвестиції.

У загальній концепції співробітництва при-
кордонних територій України із закордонними 
сусідами значна роль відведена єврорегіонам – 
моделі територіально-економічного утворення, 
де увага у міжнародному співробітництві акцен-
тується на регіональному рівні, що слугує мікро-
моделлю євроінтеграційних процесів. Однак, зва-
жаючи на відсутність в Україні загальноприйнятої 
системи оцінних критеріїв діяльності єврорегіо-
нів та враховуючи також нетривалість існування 
транскордонних структур у країні (наприклад, в 
Європі процес становлення єврорегіонів продо-
вжувався роками, зокрема, знадобилося 15 років 
для визнання Єврорегіону, створеного Швей-
царією, Німеччиною і Францією, який сьогодні 

вважається класичним), достатньо важко дати ви-
черпну оцінку результатам їхньої роботи [3].

Отже, досвід функціонування єврорегіонів 
дає підстави стверджувати, що вони мають ви-
сокий потенціал щодо створення механізмів 
розв’язання цілого ряду проблем міждержавних 
відносин, а саме: 

 —  політична та економічна стабільність; 
 —  проблеми етнічних меншин; 
 —  розробка спільних програм регіонального 

розвитку та просторового планування; 
 —  диверсифікація економіки національних 

частин Єврорегіону; 
 —  збільшення обсягів залучення фінансових 

ресурсів (інвестицій, позик і кредитів); 
 —  забезпечення розвитку транспортно-ко-

мунікаційної, енергетичної, прикордонної, під-
приємницької, інформаційної інфраструктури;

 —   розвиток транскордонного туризму; 
спільне використання наявних ресурсів та інфра-
структури; 

 —  охорона навколишнього і природного се-
редовища.

Висновки. На нашу думку, роль міжнарод-
ного співробітництва регіонів у розвитку регіо-
нів визначається його здатністю до активізації та 
ефективного використання існуючого потенціалу 
регіонів. Нами встановлено, що міжнародне між-
регіональне співробітництво є ефективним на-
прямком інтеграції та важливим чинником еко-
номічного розвитку, тому необхідно створювати 
програми розвитку, що є дієвим інструментом 
реалізації державної політики у сфері розвитку 
експортного потенціалу, європейської інтеграції, 
покращення міжнародного іміджу, поглиблення 
співробітництва з іноземними регіонами-партне-
рами. 
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