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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку української економі�

ки міжрегіональне співробітництво є важливим чинни�
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AGREEMENT ON INTERREGIONAL COOPERATION: FUNDAMENTAL PRINCIPLES
AND PROJECT

Основною метою міжрегіонального співробітництва є поглиблення співпраці між його члена�

ми з цілого ряду напрямів розвитку: підтримка торгівлі, при здійсненні інвестиційних проектів,

у сфері транспорту і зв'язку, регулюванні міграції населення регіонів, науковому та інтелек�

туальному розвитку, інноваційного розвитку тощо. Тому кроки, що повинні вживатися в рамках

даних напрямів співробітництва між регіонами, можуть принести високі дивіденди, а для цьо�

го, у свою чергу, вони повинні бути максимально ефективними. У статті розглянуто сучасний

стан міжрегіонального співробітництва Донецької та Луганської областей. Розглядаючи сучасне

міжрегіональне договірне співробітництво, визначено основні заходи, принципи та фактори,

на яких воно повинно грунтуватися задля ефективного функціонування. Розроблено проект уго�

ди про міжрегіональне співробітництво на прикладі Луганської області.

The main aim of regional cooperation is to strengthen cooperation among its members for a number

of areas: support for trade, the implementation of investment projects in transport and

communications, regulating migration regions, scientific and intellectual development of innovative

and more. Therefore, the steps to be taken within these areas of cooperation between regions, can

bring high dividends, and this, in turn, they must be effective. The article reviews the current state of

regional cooperation Donetsk and Lugansk regions. Considering the current contract interregional

cooperation measures identified key principles and factors on which it is based should ensure efficient

operation. A draft agreement on interregional cooperation on the example of the Lugansk region is

developed.

Ключові слова: угода, міжрегіональне співробітництво, принципи, заходи, фактори, ефективне функ�
ціонування.
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ком економічного зростання регіонів, адже воно

сприяє оптимізації структурних пропорцій в економіці,

прискоренню технічного прогресу, підвищенню ефек�
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тивності інвестицій, вирішенню соціальних проблем

тощо, а в перспективі має бути спрямоване на поетап�

не формування міждержавного регіонального ринку

товарів, послуг, капіталу, робочої сили; здійснення

спільних інвестиційних проектів; оптимальне викорис�

тання територій регіонів, проведення на них спільних

заходів з охорони навколишнього середовища та

інших заходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку міжрегіонального співробітниц�

тва досліджували такі національні вчені, як: Бєлєнь�

кий П., Мікула Н., Вишняков О., Долішній М., Прокопен�

ко В., Лавренчук А., Студенніков І., Черкаський, І., Ша�

повал П. та інші, але досі залишається не достатньо ви�

вченою проблема саме розвитку міжрегіонального

співробітництва та його договірних відносин, тому ме�

тою даної роботи є дослідження теоретичних аспектів

розвитку міжрегіонального співробітництва та роз�

робка проекту угоди про міжрегіональне співробіт�

ництво.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Правова база українського міжрегіонального

співробітництва була встановлена низкою норматив�

но�правових актів про загальні норми економічних та

інших відносин між Україною та іншими країнами, у

більшості — з Росією. Так, одними з найважливіших

були наступні: Договір про дружбу, партнерство та

співробітництво, підписаний президентами України і

Росії 31 травня 1997 р., угода між урядами України і

Росії про співробітництво між прикордонними облас�

тями, угода "Про створення змішаної російсько�украї�

нської комісії зі співробітництва" під головуванням

прем'єр�міністрів обох держав, тощо. Окрім того, існу�

вало чимало двосторонніх угод, що регламентували

співробітництво між Україною та Росією в питаннях

режиму кордону, пересування людей, транспортних

засобів і товарів через кордони, співробітництва між

прикордонними службами.

Яскравим прикладом розвитку міжрегіональних

зв'язків Донецької та Луганської областей була співпра�

ця в рамках угод про співробітництво з 11 регіонами

України: Угода про співпрацю у торговельній, еко�

номічній, науково�технічній, гуманітарній, культурній та

інших сферах між Донецькою та Львівською областя�

ми (безстрокова), Угода між Донецькою та Кіровог�

радською областями про співробітництво у торго�

вельній, економічній, науково�технічній, гуманітарній,

культурній та інших сферах (безстрокова), Угода між

Донецькою та Херсонською областями про співробіт�

ництво у торговельній, економічній, науково�технічній,

гуманітарній, культурній та інших сферах (безстроко�

ва), Угода між адміністраціями Донецької області та

міста Київ про співробітництво у торговельній, еко�

номічній, науково�технічній, гуманітарній, культурній та

інших сферах (безстрокова), Угода між Івано�Франкі�

вською та Донецькою облдержадміністраціями та об�

ласними радами про співробітництво у торговельній,

економічній, науково�технічній, гуманітарній, культурній

та інших сферах, Угода про міжрегіональне партнерство

між Донецькою та Дніпропетровською обласними ра�

дами та обласними державними адміністраціями (2011

р.), Угода про співробітництво між Донецькою та Пол�

тавською обласними радами та обласними державни�

ми адміністраціями (2011 р.), Угода про торговельно�

економічне, науково�технічне та соціально�гуманітарне

співробітництво між Донецькою і Запорізькою облдер�

жадміністраціями (2012 р.), Угода про співробітництво

між Донецькою та Волинською обласними радами та

обласними державними адміністраціями (2013 р.) та

інші.

За сприянням Донецької облдержадміністрації

тільки за 2013 рік було проведено більше 189 заходів:

бізнес�зустрічі, бізнес�форуми, різні семінари та фору�

ми за участю місцевих та іноземних партнерів.

Регіональним фондом підтримки підприємництва по

Донецькій області в рамках реалізації проекту ЄС ПРО�

ОН "Поширення кращих практик недержавного моніто�

рингу надання адміністративних послуг в містах Украї�

ни" у 2014 році проведено моніторинг надання адмін�

послуг в містах Горлівка, Донецьк, Авдіівка, Харцизьк,

аналіз нормативно�правових актів, інформаційних та

технологічних карт, проведено опитування громадян

(400 осіб) [1].

До військового конфлікту Луганська область спів�

працювала з понад 153 міжнародними організаціями,

у співробітництві з якими на території регіону реалізо�

вано понад 3000 проектів. Але у зв'язку зі скрутною

ситуацією у 2014 році було реалізовано лише 38 про�

ектів із залученою часткою коштів міжнародних орган�

ізацій.

У жовтні 2014 року підписано Угоду про партнер�

ство між Луганською облдержадміністрацією та Про�

грамою розвитку Організації Об'єднаних Націй (далі

— ПРООН) щодо співпраці в рамках проекту "Місце�

вий розвиток, орієнтований на громаду, фаза ІІІ". У

роботі з ПРООН визначено таку додаткову муніципаль�

ну складову, як "міський компонент", який запланова�

но для початку роботи протягом 2015 року. Ще за од�

ним напрямком "швидке відновлення об'єктів для ВПО"

міжнародним менеджером проекту ЄС/ПРООН

відібрано проекти для швидкого відновлення, які спря�

мовані на вирішення соціально�побутових питань тим�

часово переміщених осіб із зони конфлікту. Щодо "ос�

новного" напрямку роботи Проекту ЄС/ПРООН МРГ

3, слід зазначити, що протягом грудня 2014 року було

затверджено списки громад у 8�ми районах Лугансь�

кої області — основних партнерах Проекту ЄС/ПРО�

ОН МРГ 3, що протягом наступних 3�х років співпра�

цюватимуть з Проектом ЄС, та Програми розвитку ООН

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза �

ІІІ".

Окрім цього, у 2015 році Луганська область через

Уряд України співпрацює з Японією, Китайською Народ�

ною Республікою, Федеративною Республікою Німеч�

чина, Європейським Союзом, Європейським інвести�

ційним банком та іншими з питань допомоги з віднов�

лення Донбасу [2].

Розглядаючи сучасне міжрегіональне договірне

співробітництво, необхідно визначити основні заходи та

принципи, на яких воно повинно грунтуватися задля

ефективного функціонування. Договірний компонент
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міжрегіонального співробітництва включає в себе ком�

плекс законодавчих, адміністративних та економічних

заходів, що сприяють найбільш раціональному розмі�

щенню продуктивних сил і вирівнюванню рівня життя

населення регіонів, він здійснюється з різним ступенем

інтенсивності і визначається політикою держави та кож�

ного регіону, можливістю задоволення взаємних потреб

регіонів.

Активний розвиток договірної співпраці на рівні

адміністративно�територіальних утворень став важли�

вою особливістю сучасних міжрегіональних відносин.

У цьому виді співробітництва безпосередньо зачіпа�

ються багато життєво важливих питань, включаючи

зовнішньополітичні, економічні, гуманітарні та ін.

Воно реально допомагає вирішувати або пом'якшу�

вати окремі проблеми міждержавних відносин,

зміцнювати і розвивати історично сформовані зв'яз�

ки. Крім того, повною мірою порівняльні переваги

географічного положення деяких територій (зокре�

ма, прикордонних) можна використовувати тільки

спільними зусиллями.

Міжрегіональне договірне співробітництво спрямо�

ване на поетапне формування міждержавного регіо�

нального ринку товарів, послуг, капіталу, робочої сили;

здійснення спільних інвестиційних проектів; оптималь�

не використання регіональних територій, проведення на

них спільних заходів з моніторингу та охорони навко�

лишнього середовища та інші заходи [3].

Геополітична ситуація в Україні є достатньо нетри�

валою, адже мають місце диспропорції у моделях адмі�

ністративно�територіального поділу країни: відмінність

регіонів і різні обсяги повноважень місцевих органів

влади здатні впливати на ефективність міжрегіонально�

го співробітництва.

Незважаючи на наявність фрагментованої норма�

тивно�правової бази, не доведено до кінця питання дер�

жавної підтримки міжрегіонального співробітництва,

належним чином не відпрацьована методика проектів і

програм співробітництва, реалізацію яких передбачаєть�

ся повністю або частково здійснювати за рахунок коштів

державного бюджету. Остаточно не визначені функції,

права та обов'язки суб'єктів міжрегіонального співро�

бітництва, тому дієвим вирішенням даної проблеми є

укладення угод про співробітництво у різних сферах між

самими регіонами України.

Угоди щодо міжрегіонального співробітництва по�

винні відповідати наступним критеріям:

1. Повноваження регіонів щодо ініціатив міжрегіо�

нального співробітництва витікають з надання їм прав і

можливостей в межах міждержавних взаємин.

2. Ініціативи та зв'язки з міжрегіональних взаємин

не включають ті, що підпадають під юрисдикцію дер�

жави.

3. Місцеві спільноти самі відповідають за свої зобо�

в'язання без негативного ефекту для міжнародних зо�

бов'язань держави.

Також доцільно використати досвід міжрегіональ�

ного співробітництва у країнах Європейського Союзу,

основні складові якого: робота в межах компетенції те�

риторіальних общин і влади відповідно до чинного за�

конодавства держави; активність територій у розвитку

міжрегіональних відносин тісно пов'язується з існуван�

ням так званих "проблемних" регіонів — депресивних,

слаборозвинутих, у т.ч. аграрно�індустріальних або зі

складними екологічними умовами; співробітництво ре�

алізується у вигляді конкретних проектів і програм, які

зазвичай ув'язуються з національними (загальнодер�

жавними) проектами [3; 4].

Слід зазначити, що неготовність переходу місцевих

органів влади від виконання функцій жорсткого конт�

ролю до координації та нагляду перешкоджає подаль�

шому розвитку міжрегіонального співробітництва в

Україні. У ряді випадків регіональні органи влади вия�

вилися неготовими до сприйняття такого виду співроб�

ітництва, як сфери, що потребує координуючих функцій

та нагляду за дотриманням вимог законодавства, а не

регулювання через методи ручного управління. Крім

того, регіональна виконавча влада часто сприймає між�

регіональне співробітництво як звичайну внутрішньое�

кономічну діяльність і недооцінює його роль у розвит�

ку свого регіону [5].

У перспективі найбільш доцільною, реальною та

ефективною для кожної з територіальних одиниць є

співпраця з основних складових соціально�економічно�

го розвитку — промислового і сільськогосподарського

виробництва, будівництва, транспортних перевезень, а

також з питань науки, освіти, вирішення економічних

проблем та інших.

Основними факторами, які обумовлюють необхід�

ність такої взаємодії регіонів доцільно визначити: трас�

портно�географічний — залучення всіх регіонів до ство�

рення транспортних магістралей, транзитності території,

поєднаності основних транспортних мереж, а також

необхідності ведення господарської діяльності, на�

ціленість на збереження географічно близьких і потуж�

них ринків; інноваційний та науково�технічний — схо�

жість і деяка однорідність науково�дослідних і проект�

но�конструкторських робіт, виходячи із надійності га�

лузевої структури господарства, ресурсного потенціалу,

розташування, кліматичних умов та економічних про�

блем; кліматичний — фактично одинаковий, м'який

клімат, лісистість території, низькогумусні грунти, що

дає можливість практично безризикового ведення підга�

лузей сільського господарства (рослинництва і тварин�

ництва); екологічний — необхідність спільних зусиль

для покращення екологічної ситуації в регіонах, запоб�

ігання забрудненню повітря, врахування наявності

спільної водної мережі, сумісних лісових масивів, ко�

рисних копалин; інформаційний — доцільність обміну

інформацією міжрегіонального характеру, координації

господарської діяльності та пропозицій щодо розвитку

регіонів.

При договірному співробітництві на перший план

повинні вийти взаємні та координовані зусилля міжре�

гіональної взаємодії відтворювально�інвестиційного, а

не торгово�посередницького характеру, яка існує впро�

довж останніх років. Потрібне заохочення форм співро�

бітництва, що враховують взаємні зв'язки і залежності

між учасниками регіональних господарсько�економіч�

них систем взаємодіючих областей, що неодмінно при�

зводитиме до стимулювання розвитку міжрегіональних

економічних зв'язків та розширення можливостей

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

через взаємодію важливих напрямків міжрегіонально�
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го співробітництва, серед яких:

1. Торгівля — створення зони вільної торгівлі, гар�

монізація законодавства країни з цього питання, особ�

ливо щодо державних дотацій.

2. Фінанси, економіка, статистика — створення

спільної уніфікованої бази, а також бухгалтерського

обліку і звітності для підприємств.

3. Транспорт — впровадження нової техніки та су�

часних технологій організації перевезень.

4. Митниця — боротьба з "відмиванням" грошей та

наркобізнесом.

5. Охорона навколишнього середовища — гармо�

нізація законодавства, розробка єдиної програми за�

хисту навколишнього середовища, що пояснюється

спільністю природнокліматичної зони та проблем раді�

аційного забруднення.

6. Енергетика, енергоносії, сировинні матеріали —

узгодження питань їх отримання і використання тощо

[6].

Доцільно звернути увагу на ще один аспект міжрег�

іонального співробітництва — воно дає змогу вирішити

конкретні економічні та соціальні питання безпосеред�

ньо для його учасників — регіонів, зокрема поступово

долати нижчий рівень економічного розвитку перифе�

рійних територій, історично зумовлених наявністю пол�

ітичних кордонів і економічних перешкод.

Успішні домовленості з міжрегіонального співробі�

тництва повинні комплексно охоплювати всі вищевка�

зані питання на прикладі європейського досвіду, який

доводить гостру потребу в поглибленні такої співпраці

на мезорівні.

У зв'язку з припиненням дії багатьох документів

та проектів після початку військових дій в Донецькій

та Луганській областях, автори розробили проект уго�

ди про міжрегіональне співробітництво між Донець�

кою та Луганською областями та іншими регіонами

України, який було відправлено до Луганської облас�

ної військово�цивільної адміністрації в якості апро�

бації.

ВИСНОВКИ
Встановлення зв'язків між представниками офіц�

ійних і ділових кіл як на рівні регіонів, так і на рівні

держав, сприяють активному розширенню економіч�

ного співробітництва. Ділові зв'язки сприяють розвит�

ку взаємного експорту продукції, створенню вироб�

ництв, комплексному вирішенню екологічних проблем

і раціональному використанню природних ресурсів,

ефективному використанню транзитних можливос�

тей.

У ряді випадків міжрегіональна взаємодія стри�

мується недостатнім знанням можливостей парт�

нерів, відсутністю надійного механізму взаємороз�

рахунків і врегулювання економічних суперечок, що

дозволить вирішити договірне співробітництво між

регіонами.

Таким чином, міжрегіональне співробітництво во�

лодіє широкими можливостями для забезпечення по�

ступового та збалансованого соціально�економічного

розвитку регіонів на основі налагодження між ними

довгострокових, рівноправних і взаємовигідних відно�

син.
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