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ВСТУП
В умовах активізації інтеграцій!

них процесів в Європі міжнародна
діяльність регіонів є важливою скла!
довою міжнародного співробітницт!
ва країни, сприяє залученню інозем!
них інвестицій в економіку та розши!
ренню експортного потенціалу
вітчизняних підприємств. Міжнарод!
не міжрегіональне співробітництво
областей України, у тому числі й
транскордонне, є важливим напря!
мом державної регіональної політи!
ки. Про це свідчить затверджена у
2006 р. "Державна стратегія регіо!
нального розвитку на період до 2015
року", яка визначає напрями під!
тримки міжрегіонального співробіт!
ництва, зокрема пайове державне
фінансування програм та проектів
розвитку транскордонного співро!
бітництва [1]. У Державній програмі
розвитку транскордонного співро!
бітництва на 2007—2010 роки перед!
бачене бюджетне фінансування 16!
ти проектів у восьми областях Украї!
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ни на загальну суму 21,058 млн грн.
[2]. Проектом Концепції державної
регіональної політики передбачено
такі інструменти державної політи!
ки у сфері інтеграції регіонів та парт!
нерства: стимулювання міжнародної
співпраці, сприяння розвитку співро!
бітництва в межах європейських ре!
гіональних структур, співпраця з
міжнародними та іноземними орга!
нізаціями, програмами та фондами,
що сприяють регіональному розвит!
ку [3].

Проте, незважаючи на задекла!
ровані державою пріоритети рефор!
мування  зовнішньоекономічної ді!
яльності, на наш погляд, відсутня ре!
альна державна підтримка міжна!
родного співробітництва областей
України, несформований інституці!
ональний базис співпраці на регіо!
нальному рівні, не діють інститути
забезпечення міжнародної співпраці
регіонів. Внаслідок недосконалого
інституціонального забезпечення в
Україні спостерігається низька ак!

тивність міжнародного співробіт!
ництва окремих областей, неефек!
тивність укладених угод про співпра!
цю територіально!адміністративних
одиниць України та інших країн,
відсутність реального впливу діяль!
ності єврорегіонів на поглиблення
міжнародної регіональної співпраці,
незацікавленість вітчизняних під!
приємств в участі у міжнародних
транскордонних проектах за під!
тримки програм ЄС. Зазначені про!
блеми зумовлюють актуальність
вдосконалення нормативно!право!
вого регулювання діяльності суб'єк!
тів господарювання як на національ!
ному, так і на регіональному рівнях.
Виявлення впливу законодавчих
актів на ефективність міжнародного
співробітництва регіону є основою
для розробки рекомендацій щодо ре!
формування державної регіональної
політики.

Проблемам формування ефек!
тивної державної політики на регіо!
нальному рівні та активізації міжна!
родного співробітництва областей
України присвячена низка праць
вітчизняних економістів. У дослі!
дженнях фахівців у галузі державно!
го управління пропонуються напря!
ми вдосконалення інструментів реа!
лізації державної регіональної по!
літики [4], аналізується сучасне нор!
мативно!правове забезпечення
місцевого самоврядування в Україні
та визначаються напрями його вдос!
коналення [5]. Обгрунтуванню мето!
дичних підходів до оцінки зовнішнь!
оекономічної діяльності вітчизняних
регіонів з врахуванням критеріїв
формування економічної безпеки ре!
гіону присвячені роботи Бутко М. [6,
с. 163—178], Яремко Л.А. [7, с. 106—
113]; у дослідженнях Мікули Н. зап!
ропонована методика оцінки ефектив!
ності транскордонного співробіт!
ництва, яка поряд з економічними
показниками містить показники
рівня розвитку інфраструктури і
якості життя населення прикордон!
них територій [8, с. 18].

Незважаючи на те що проблемам
і методам оцінки регіонального еко!
номічного розвитку присвячено ве!
лику кількість досліджень, на нашу
думку, недостатньо уваги при!
діляється комплексній оцінці зовні!
шньоекономічної діяльності регіонів
та визначенню ролі держави в акти!
візації їх участі в міжнародному
співробітництві.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті визначимо оцінку

впливу державного регулювання
економіки на міжнародне співро!
бітництво регіонів на прикладі
Львівської області. Відповідно, ок!
реслимо завдання дослідження:
аналіз існуючих методичних під!
ходів до оцінки міжнародного спів!
робітництва регіонів, обгрунтуван!
ня методики оцінки і виявлення ос!
новних чинників державного впли!
ву на міжнародну співпрацю Львів!
ської області.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У літературі [6 — 8] пропонують!

ся методи оцінки ефективності участі
регіону в міжнародному співробіт!
ництві, які базуються на розрахунку
низки показників зовнішньоеконом!
ічної діяльності з використанням
статистичних даних. Наприклад, Мі!
кула Н. для оцінки ефективності
транскордонного співробітництва
регіонів пропонує використовувати
методику, яка включає оцінку кіль!
кісних показників прикордонної
торгівлі, зовнішньої торгівлі, інвес!
тиційної діяльності регіону, реалізо!
ваних спільних проектів, рівня роз!
витку прикордонної інфраструкту!
ри, якості життя населення прикор!
донних територій [8, с. 18].

З точки зору оцінки не лише
кількісних, а і якісних показників
співпраці, доцільно використовувати
методику оцінки зовнішньоеконо!
мічних зв'язків регіону з врахуван!
ням показників економічної безпеки.
Відповідно до цього підходу крім ко!
ефіцієнтів експортної залежності ре!
гіону і залежності регіону від імпор!
ту, коефіцієнту покриття експортом
імпорту розраховується коефіцієнт
технологічної залежності регіону як
відношення вартості експортованих
регіоном технологій до вартості
імпортованих в регіон технологій [7,
с. 108]. З огляду на можливості прак!
тичної оцінки цього показника на ос!
нові даних регіональних статистич!
них щорічників в нашому дослід!
женні розрахуємо його як відношен!
ня вартості експорту високотехноло!
гічних товарів до вартості імпорту
високотехнологічних товарів регіо!
ну. Структура експорту та імпорту,
що подається в статистичних збірни!
ках, дозволяє виділити високотехно!
логічну складову зовнішньої тор!
гівлі, яка згідно з методикою ОЕСР
включає: електричні машини і облад!
нання; аеронавігаційні чи космічні
апарати; прилади і апарати оптичні,
для фотографування чи кінематог!
рафії, апарати медико!хірургічні;
фармацевтичну продукцію. З метою
проведення якісної оцінки зовнішнь!
оекономічної діяльності регіону до!
цільно доповнити методику такими
показниками, як частка високотех!
нологічної продукції в експорті та
імпорті регіону, частка експортова!
ної продукції в загальних обсягах ре!
алізованої інноваційної продукції
регіону.

Існуючі методичні підходи до оц!
інки ефективності міжнародного
співробітництва регіонів не врахову!
ють вплив державної політики. Уря!
дова політика може покращити стан
окремих розвинених факторів через
прийняття законодавчих актів, до!
фінансування спільних міжнародних
проектів, передачі частини повнова!
жень в сфері міжнародного співроб!
ітництва на мезорівень управління.
На відміну від випадкових подій, ви!
никнення яких неконтрольоване, дії
уряду є чинником передбачуваним і
суб'єктивним і, відповідно, вони мо!
жуть підлягати коригуванню. Таким

чином, вплив держави зумовлює
формування інституціонального
складника міжнародного співробіт!
ництва регіонів. Тому поряд з еконо!
мічними показниками зовнішньоеко!
номічної діяльності на регіонально!
му рівні доцільно оцінювати норма!
тивно!правове регулювання, фінан!
сове забезпечення, інфраструктурне
забезпечення (рис.1).

Нормативно!правове регулюван!
ня міжнародного співробітництва не!
можливо оцінити прямо, тобто за
кількістю прийнятих законодавчих
документів чи укладених міжнарод!
них угод. В цьому випадку можлива
лише непряма оцінка, яка полягає у
дослідженні динаміки показників
зовнішньоекономічної діяльності ре!
гіону в період до і після внесення змін
у законодавство (відміна або запро!
вадження митних платежів, пільг з
оподаткування і кредитування). Як
зазначалося вище, доцільно прово!
дити аналіз не лише кількісних по!
казників (обсяги експорту (імпорту)
регіону з іншими країнами, обсяги
іноземних інвестицій в економіку ре!
гіону), але і якісних (коефіцієнт по!
криття експортом імпорту, ко!
ефіцієнт технологічної залежності).

Як видно з рисунку 2, незважаю!
чи на загальну позитивну динаміку
обсягів експорту та імпорту у
Львівській області упродовж 2000—
2008 років, спостерігається тенденція
до зниження якісних показників зов!
нішньоекономічної діяльності у 2008
р. Коефіцієнт технологічної залеж!
ності Львівської області у 2008 р. ста!
новив 0,79, що означає переважання
імпорту над експортом у торгівлі ви!
сокотехнологічною продукцією [9].
На нашу думку, це пов'язано як із за!
гостренням кризової ситуації в еко!
номіці нашої країни наприкінці 2008
р., так і з підписанням угоди про
вступ України до Світової органі!
зації торгівлі, внаслідок чого імпорт
у 2008 р. зріс майже удвічі порівняно
з 2007 р., а експорт практично зали!
шився на рівні 2007 р.

Істотний вплив на міжнародне
співробітництво регіонів здійснюють
нормативно!правові акти, які регу!
люють діяльність суб'єктів господа!
рювання в середині країни. Наприк!
лад, з точки зору забезпечення кон!
курентоспроможності національних
підприємств, на міжнародних ринках
важливими факторами є технічний
рівень виробництва і наукомісткість
продукції, що значною мірою зале!
жить від державного регулювання
інноваційної діяльності. Низький
рівень наукомісткості виробництва
призводить до неконкурентоспро!
можності вітчизняних товарів, про
що свідчать показники зовнішньо!
економічної діяльності України: ча!
стка високотехнологічної продукції
в експорті товарів у 2008 р. склала
5%, тоді як у імпорті — 8,7% [11]. У
Львівській області частка експорто!
ваної продукції у загальних обсягах
реалізованої інноваційної продукції
у 2007 р. склала 14,6% і є нижчою, ніж
у 2004 р. (18,2%) [12, с.49].

Однією з головних причин низь!
ких якісних показників зовнішньое!
кономічної діяльності, у тому числі
й на регіональному рівні, вважаємо
невідповідність окремих положень
нормативно!правових актів потре!
бам економіки знань, зокрема тих,
що стосуються фінансової підтрим!
ки інноваційної діяльності підпри!
ємств. Наприклад, в Законі України
"Про інноваційну діяльність" стаття
6 передбачає "фінансову підтримку
реалізації інноваційних проектів,
пільгове оподаткування суб'єктів
інноваційної діяльності" [13]. Проте
у статті 13 цього Закону йдеться про
те, що "державна реєстрація іннова!
ційного проекту не передбачає будь!
яких зобов'язань щодо бюджетного
кредитування його виконання чи
іншої державної фінансової
підтримки" [Там само], а статті 21 і
22, які передбачали пільгове оподат!
кування і митне регулювання іннова!
ційної діяльності, у 2005 р. вилучені
із Закону.

Рис. 1. Система оцінки інституціонального складника міжнародного
співробітництва регіонів
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З 2007 р. в Україні реалізуються
Програми державного стимулюван!
ня реалізації інноваційних проектів
(Програма кредитування, Програма
здешевлення кредитів) [14]. За ре!
зультатами конкурсу Державного
агентства з інвестицій та інновацій у
2007 р. було відібрано 19 проектів,
яким надавалася державна підтрим!
ка у вигляді компенсації відсотків,
сплачених суб'єктами підприємниць!
кої діяльності за користування кре!
дитами на фінансування інновацій!
но!інвестиційних проектів. З держав!
ного бюджету у 2008 р. було виділе!
но 167 млн грн. з метою надання
пільгових кредитів на фінансування
інноваційно!інвестиційних проектів
на конкурсній основі, проте коштів
на компенсацію підприємствам
відсотків, сплачених у 2007 р. за ко!
ристування кредитами для фінансу!
вання інноваційних проектів, не пе!
редбачено [Там само].

Таким чином, в Україні практич!
но відсутня державна підтримка
інноваційної діяльності, яка мала б
стати основою конкурентоспромож!
ності країни, і регіону зокрема, в
умовах глобальної економіки. Низь!
ка конкурентоспроможність про!
мислового виробництва в Україні,
яке базується переважно на "старо!
промислових" галузях, призводить
до неефективного міжнародного
співробітництва.

Для міжнародного співробітниц!
тва Львівської області важливим є
правовий режим зовнішньоекономі!
чної діяльності суб'єктів господарю!
вання в спеціальних економічних зо!
нах (СЕЗ). Хоча динаміка прямих іно!
земних інвестицій в економіку
Львівської області загалом позитив!
на, спостерігається тенденція до ско!
рочення частки іноземних інвесторів
у загальних обсягах інвестицій в СЕЗ
Львівської області з 27,5% у 2004 р.
до 9,1% — у 2007 р. [15, с. 9]  Це по!
в'язане із змінами в законодавстві,
що відбулися у 2005 р. Згідно з Зако!
ном України "Про внесення змін в За!
кон України "Про державний бю!
джет України на 2005 р." та деяких

інших законодавчих актів України"
було скасовано податкові пільги і
спеціальний митний режим, що при!
звело до істотного погіршення умов
господарської діяльності іноземних
інвесторів. У  Львівській області уп!
родовж 2005—2006 рр. було призупи!
нено реалізацію 23!х проектів кош!
торисною вартістю 46,2 млн дол.
США [16].

Для оцінки нормативно!правово!
го регулювання міжнародного
співробітництва необхідно вивчити
кількісні та якісні характеристики
міжнародних угод, що передбачають
співпрацю на регіональному рівні:
кількість угод, сфери та географія
співробітництва; частка діючих угод
у загальній кількості підписаних
угод; частка угод, за якими співпра!
ця припинилася раніше завершення
терміну їх дії та причини призупи!
нення співпраці. Львівська область
має понад 40 угод міжнародного
міжрегіонального співробітництва,
зокрема, з регіонами Польщі, Чехії,
Німеччини, Австрії, Словаччини,
Угорщини, Литви. Проте на даний
час інформація про дійсний стан ре!
алізації цих угод в офіційних джере!
лах не подається, що ускладнює оцін!
ку ролі державних органів влади у
забезпеченні ефективного міжна!
родного співробітництва регіону.

Фінансове забезпечення міжна!
родного співробітництва в першу
чергу передбачає державну підтрим!
ку реалізації спільних проектів гос!
подарюючих суб'єктів в межах
транскордонного співробітництва.
Як правило, проекти, що реалізують!
ся за підтримки програм технічної
допомоги ЄС, потребують участі ук!
раїнської сторони у фінансуванні.
Оскільки місцеві органи влади не ма!
ють у своєму розпорядженні достат!
ньо коштів для фінансової підтрим!
ки проектів, то дофінансування
здійснюється з державного бюдже!
ту.  Основними показниками, які доз!
воляють оцінити ефективність дер!
жавної підтримки такої співпраці, є
наступні: динаміка кількості про!
ектів, які реалізуються за участі дер!

жави; частка інноваційних проектів
у загальній кількості проектів, що
одержали державну підтримку; час!
тка коштів державного бюджету у
загальних обсягах фінансування та!
ких проектів.

Проекти, що реалізовувалися у
Львівській області у 2005 р. в межах
Карпатського єврорегіону, мали пе!
реважно соціальне та екологічне
спрямування (проект з розвитку аг!
ротуризму, три проекти у сфері роз!
витку та використання зелених на!
саджень і парків Львова). Згідно з
Державною програмою транскор!
донного співробітництва на 2007—
2010 рр. у Львівській області перед!
бачено реалізацію трьох проектів [2],
один з яких є інноваційним. Фінан!
сування інноваційного проекту зі
створення промислового технопарку
"Черляни" передбачається в основ!
ному за рахунок залучення вітчизня!
них та іноземних інвестицій і лише
5,5% складатимуть кошти державно!
го і місцевого бюджетів. Позитивним
вважаємо участь держави у фінансу!
ванні проекту, який стосується по!
кращення екологічного стану при!
кордонних регіонів України та
Польщі на основі використання про!
мислових деревних відходів як замі!
нника вугілля для опалення об'єктів
соціальної сфери. Фінансування цьо!
го проекту планується за кошти дер!
жавного та місцевого бюджетів, які
становитимуть 94% його загальної
вартості, проте, цей проект не відно!
ситься до інноваційних.

З точки зору оцінки ефектив!
ності організаційного регулювання
державою міжнародного співробіт!
ництва Львівської області доцільно
проаналізувати рівень розвитку
інфраструктури. На території об!
ласті розташовані чотири авто!
мобільні та три залізничні пункти
перетину кордону, діє один повітря!
ний пункт перетину кордону та аеро!
порт "Львів". Проте, пропускна
здатність автомобільних пунктів пе!
ретину кордону є незадовільною,
тому необхідною є розбудова при!
кордонної інфраструктури. Основ!
ними організаціями, що забезпечу!
ють міжнародне співробітництво
Львівської області, є: Управління
міжнародного співробітництва
Львівської обласної державної адм!
іністрації, постійно діючої комісії
Львівської обласної ради з питань
інвестиційної діяльності та транс!
кордонного співробітництва, Управ!
ління зовнішньоекономічних відно!
син та інвестицій департаменту еко!
номічної політики Львівської міської
ради. Щороку з ініціативи Львівської
облдержадміністрації проводяться
Міжнародні економічні форуми, на
яких відбувається презентація інве!
стиційних проектів, обговорення
концептуальних засад та реальних
інструментів співробітництва в рам!
ках нових програм добросусідства
ЄС, а також пошук нових ринків збу!
ту та розширення експортних мож!
ливостей України. Інформаційну
підтримку підприємцям щодо вико!

Рис. 2. Динаміка показників зовнішньоекономічної діяльності Львівської
області

Складено автором за: [9; 10, с. 8—13.]
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ристання структурних фондів ЄС
надає Львівський центр науково!тех!
нічної та економічної інформації,
міжнародна співпраця якого має
інноваційне спрямування.

Проте, діяльність організацій з
підтримки міжнародного співробіт!
ництва характеризується невисокою
результативністю, про що свідчить
кількість поданих проектів у четвер!
тому турі конкурсного відбору за
програмою "Польща!Білорусь!Украї!
на 2004!2006". Львівською областю
було подано 16 заявок, у той час як
Підкарпатським воєводством — ут!
ричі більше (48) [17]. Така ситуація зу!
мовлена обмеженими повноваження!
ми місцевих органів влади щодо
фінансування міжнародних проектів,
недостатнім досвідом організації їх
конкурсного відбору та підтримки ре!
алізації, недостатньою поінформова!
ністю суб'єктів господарювання щодо
можливостей використання коштів
програм допомоги ЄС. Згідно проек!
ту Закону України "Про внесення
змін до Конституції України" [18]
органи місцевого самоврядування
мають право здійснювати транскор!
донне співробітництво з органами
місцевого самоврядування інших дер!
жав (ст.160), але в переліку повнова!
жень обласних рад (ст. 159) не перед!
бачено розробку і реалізацію ними
програм міжнародного співробітниц!
тва на регіональному рівні, а також не
визначено джерела фінансування цих
програм.

ВИСНОВКИ
Політика уряду істотно впливає

на конкурентоспроможність регіонів
на міжнародному ринку, оскільки за!
конодавчо закріплені умови господа!
рювання в країні можуть полегшува!
ти чи утруднювати участь регіонів у
міжнародних відносинах. Тому, при
оцінці інституціональної складової
міжнародного співробітництва регіо!
ну необхідно аналізувати вплив нор!
мативно!правового, фінансового та
інфраструктурного забезпечення цієї
співпраці. Поряд з аналізом динамі!
ки показників зовнішньоекономічної
діяльності, необхідно досліджувати
вплив змін, які відбуваються в зако!
нодавчій базі, на результати міжна!
родного співробітництва регіону. Та!
кож важливою є оцінка діяльності
місцевих органів влади щодо підтрим!
ки міжнародної співпраці та розвит!
ку відповідної інфраструктури.

У процесі оцінки міжнародного
співробітництва Львівської області
було виявлено вплив змін в окремих
нормативно!правових актах на дина!
міку показників зовнішньоекономіч!
ної діяльності. Так, відміна префе!
ренцій для СЕЗ у Львівській області
призвела до зниження обсягів іно!
земних інвестицій в межах цих утво!
рень та скорочення кількості реалі!
зації проектів за участі іноземних
інвесторів. Відміна пільгового режи!
му оподаткування і сплати митних
платежів, які передбачалися для
інноваційних підприємств, а також
недостатня державна підтримка ви!

сокотехнологічних галузей зумов!
люють низьку конкурентоспро!
можність підприємств та зниження
якісних показників зовнішньої
торгівлі. Діяльність місцевих органів
влади не відіграє належної ролі у ак!
тивізації міжнародного співробіт!
ництва суб'єктів господарювання об!
ласті внаслідок недосконалої систе!
ми розподілу повноважень між цен!
тром та регіонами. Тому для ефек!
тивної участі регіону в міжнародних
відносинах необхідним є вдоскона!
лення механізмів управління міжна!
родним співробітництвом на регіо!
нальному рівні. На нашу думку, доц!
ільним є залучення місцевих органів
влади до формування зовнішньоеко!
номічної політики через розробку і
реалізацію програм міжрегіонально!
го співробітництва, які визначати!
муть пріоритетні галузі, можливості
і ресурси їх розвитку з орієнтацією
на посилення конкурентоспромож!
ності кожного регіону.

Оцінка міжнародної співпраці
Львівської області дозволила виявити
характерні тенденції розвитку зовні!
шньоекономічної сфери регіону з вра!
хуванням впливу інституціонального
чинника. Проте, зрозуміло, що ступінь
залучення областей України до міжна!
родної співпраці є різним, залежить від
їх географічного розташування та
інших факторних умов, наявності кон!
курентоспроможних галузей, регіо!
нальної політики держави та здатності
місцевих органів влади забезпечити
реалізацію стратегічних напрямів роз!
витку регіону. З цієї точки зору, перс!
пективним вважаємо проведення дос!
лідження основних показників участі
областей України у зовнішньо!
економічній діяльності з метою по!
рівняльної оцінки їх активності у
міжнародній співпраці та визначення
напрямів вдосконалення державної
регіональної політики у зовнішньоеко!
номічній сфері.
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