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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найсуттєвіших особливостей сучасного

розвитку світової економіки є поглиблення інтеграцій(
них процесів. Стратегічною метою України на даний
момент є підвищення національних стандартів життя і
демократичних засад до рівня європейських, що сприя(
тиме вступу нашої країни до ЄС. Також особливу увагу
потрібно приділити питанням адаптації вітчизняного
виробництва до умов ЄС і захисту економічних інтересів
українських підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Мета публікації — дослідити роль органів публіч(

ної адміністрації у адаптації підприємств до умов євро(
інтеграції на прикладі Вінницької області.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Актуальні проблеми європейської інтеграції достат(
ньо широко висвітлені в науковій літературі такими до(
слідниками як С. Серьогін [1], В. Афендікова [2], Є. Бо(
родін, В. Баштанник, Т. Савостенко та ін. Однак мало
дослідженими залишаються регіональні особливості та
специфіка міжнародної співпраці областей України,
саме тому тема статті є актуальною.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Програми розвитку міжнародного та

міжнаціонального співробітництва Вінницької області
на 2011—2015 роки, протягом 2014—2015 років Вінниць(
ка обласна Рада спрямовувала свою діяльність на роз(
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виток співробітництва з регіонами країн(членів Євро(
союзу, країн СНД та інших країн світу [3].

Станом на січень 2015 року Вінниччина має близько
300 партнерських угод з регіонами та територіальними
громадами країн світу. Найбільш динамічно розвиваєть(
ся співробітництво з регіонами Республіки Польща. У
даний час реалізується понад 220 партнерських угод про
торговельно(економічне, науково(технічне та культур(
не співробітництво територіальних громад області та
Сьвєнтокшиського, Лодзинського, Великопольського,
Малопольського, Мазовецького, Поморського,
Опольського, Вармінсько(Мазурського і Підкарпатсь(
кого воєводств Республіки Польща. Співробітництво
реалізується на рівні районів, міст та місцевих громад.

Плідно розвиваються партнерські контакти між те(
риторіальними одиницями Вінницької області і Сьвєн(
токшиського воєводства. Співробітництво у галузі еко(
номіки, екології, охорони здоров'я, культури, освіти,
спорту та туризму реалізується на рівні районів, міст та
місцевих громад. Великі групи вінничан беруть участь у
різних заходах на території споріднених громад у
Польщі.

Так, 10—14 квітня 2014 року делегація Вінницької
області перебувала у Сьвєнтокшиському воєводстві Рес(
публіки Польща з метою участі в VI Міжнародній вис(
тавці сільського туризму та агротуризму "АГРОТРЕ(
ВЕЛ". Вінницька область виступила у якості міжнарод(
ного партнера виставки, тому експозиція області кори(
стувалась неабиякою популярністю серед польських та
іноземних відвідувачів. Експозиція Вінниччини була
представлена кращими здобутками народних майстрів
області в писанкарстві та декоративно(прикладному
мистецтві. Крім того, в рамках заходу, майстринями
народної творчості проводились теоретичні та прак(
тичні заняття з писанкарства та інших видів народних
ремесел.

Також, 21 серпня у місті Вінниці відбувся ІІ Міжна(
родний інвестиційний форум "Вінниччина — бізнес в
центрі України" за участю численних посадовців, дип(
ломатів, бізнес(еліти з Польщі, Румунії, Білорусі, Мол(
дови, Італії. Організаторами форуму виступили —
Вінницька обласна Рада, Вінницька обласна державна
адміністрація, Вінницька міська рада, громадська орга(
нізація "Клуб ділових людей". Головна мета проведен(
ня форуму — презентація інвестиційного потенціалу
Вінниччини і обласного центру, залучення до Вінниць(
кої області іноземних інвестицій, налагодження нових
ділових зв'язків між країнами [1].

Голова обласної Ради Сергій Свитко та представни(
ки депутатського корпусу Вінниччини протягом 13—16
жовтня взяли участь у 7(му Європейському економіч(
ному форумі в м. Лодзь (Республіка Польща). Основ(
ною тематикою цьогорічного Форуму була енергія, у
тому числі відновлювані джерела енергії. Крім того,
пройшли зустрічі по секціях таких, галузей як: легка
промисловість, торгівля; інформаційні технології; ме(
дицина, фармакологія, косметика; сучасне сільське гос(
подарство і харчова промисловість; сучасні будівельні
матеріали.

За сприяння Вінницької обласної Ради та Єврорегі(
ону "Дністер", на офіційне запрошення старости Ельб(
лонгського повіту з 29(го серпня по 1(е вересня 2014
року, в Ельблонгському повіті Вармінсько(Мазурсько(
го воєводства (Республіка Польща), перебувала деле(
гація Томашпільського району Вінницької області. В
рамках візиту обговорювались питання щодо подальшої
співпраці, яка буде ефективно розвиватись шляхом
реалізації спільних проектів, в тому числі з використан(
ням коштів Європейського Союзу, обміну досвідом у
різноманітних сферах співпраці та проведенні спільних
заходів соціально(економічного та культурного спря(
мування [2].

Надзвичайно динамічним є стан співпраці Вінниць(
кої області з Румунією. На даний час в області реалі(

зується понад 20 партнерських угод між територіаль(
ними одиницями Вінниччини та територіальними оди(
ницями Румунії.

11 лютого 2015 року за сприяння Єврорегіону
"Дністер" у м.Вінниця відбувся міжнародний форум
"Вихід українських компаній за кордон — можли(
вості, "підводні камені", ризики для бізнесу та шля(
хи їх мінімізації". Головним організатором виступи(
ла MBA SIC ACADEMY за участю провідних екс(
пертів у сфері менеджменту, франчайзингу, аудиту
та SEO [4].

Участь у форумі взяли представники різних сфер
бізнесу Вінницької області, які змогли ознайомитися з
кращими практиками експорту продукції, франчайзин(
гу та відкриття компанії або представництва за кордо(
ном і обговорити наступні теми:

— маркетингові технології виходу на міжнародний
ринок;

— побудова інтегрованих моделей продажів і залу(
чення клієнтів на зарубіжних ринках;

— глобальне просування бізнесу на світовий ринок.
З метою обговорення можливих напрямків співро(

бітництва в економічній сфері 15 травня 2015 року
Вінницьку область відвідав керівник торгово(економіч(
ного відділу Посольства Чеської Республіки в Україні
Дмітрій Черніков. В робочій зустрічі, яка відбулась в
Департаменті регіонального економічного розвитку
облдержадміністрації, також взяли участь керівництво
Департаменту агропромислового розвитку та управлі(
ння міжнародного співробітництва облдержадмініст(
рації. Директор Департаменту регіонального економі(
чного розвитку О.Якубик здійснив презентацію
Вінницької області, її економічного та інвестиційного
потенціалу. Також обговорювались можливі напрямки
співробітництва між Вінницькою областю та Чехією,
серед яких створення сільськогосподарських коопера(
тивів на Вінниччини та розширення ринків збуту агро(
промислової продукції, а також будівництво доріг, за(
лучення грантових коштів та ін. У свою чергу, Д. Черні(
ков зазначив, що пріоритетними сферами для співробі(
тництва із чеськими підприємцями та інвесторами є га(
лузь сільського господарства, харчова та енергетична
сфери. Також, дипломат звернув увагу, що в найближчі
6 місяців Україну планує відвідати так званий "агро(дип(
ломат" із Чехії, а після його візиту можна буде розгля(
нути можливість приїзду у Вінницьку область торгової
місії чеських підприємців.

Також 4 червня 2015 року на Вінниччині перебувала
делегація Латвійської Республіки у складі голови прав(
ління ТОВ Латвійський центр сільських консультацій та
освіти Мартиньша Цимермениса, консультанта з питань
ветеринарної медицини ТОВ Латвійський центр
сільських консультацій та освіти Гінтса Брієжкалиса та
консультанта(експерта з питань ветеринарної медици(
ни ТОВ Латвійський центр сільських консультацій та
освіти Дайниса Арбіданса на чолі з Першим секретарем(
заступником голови місії Посольства Латвії в Україні
Лігітою Давидовою. За словами Першого секретаря,
візит групи експертів до Вінницької області спрямова(
ний допомогти представникам молочної галузі області
при їх виході на міжнародний ринок ЄС, третіх країн
світу та подолати перехідний період при впровадженні
санітарних норм та європейських стандартів у процесі
заготівлі молока та виготовленні молочної продукції.
Так, саме завдяки головуванню Латвії у ЄС з минулого
року і було започатковано практику подібних зустрі(
чей з регіонами України. Завдяки регіональним візитам
Україною та безпосереднім зустрічам Надзвичайного та
Повноважного Посла Латвії в Україні Аргіти Даудзе з
керівництвом області минулого року та порушеним
протягом зустрічей питанням з впровадження стан(
дартів ЄС в галузі молочного господарства та коопера(
тивної моделі господарювання і започаткувався даний
вид співпраці. З цією метою ще у 2014 році було орга(
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нізовано робочий семінар до Латвії групи українських
представників молочного господарства (за участі
Вінницької області) з метою передачі передового досв(
іду. Після розпаду СРСР та перед вступом до ЄС Латв(
ійська Республіка стикнулась із тими ж проблемами
якості молока та молокопродукції, що і Україна та
Вінниччина, зокрема.

Тож, тепер експерти намагаються донести основні
постулати, кроки та правильний шлях у сфері за(
готівлі молока та виготовленні молочної продукції
для представників підприємств молочної галузі об(
ласті та докладають максимум зусиль, аби за корот(
кий термін пояснити та попередити основні помилки
у даному напрямі, яких допустили латвійці у їх пере(
хідний період.

Експерти проінформували про розвиток молочно(
го виробництва в Латвії, розповіли, як Латвія на шляху
до євроінтеграції реорганізувала молочне господарство,
як відбувалося об'єднання молочних кооперативів і який
результат мають нині.

Також голова правління ТОВ Латвійський центр
сільських консультацій та освіти Мартиньш Цимерме(
нис зауважив, що для Вінницької області, та й для Ук(
раїни також, дуже важливим на даному етапі перехідно(
го періоду є створення та збереження "власного брен(
ду" сільськогосподарської продукції, особливо молоч(
ної. Адже тільки так буде можливість ідентифікувати
свою продукцію на міжнародному ринку та подолати
протекціоністські перешкоди країн Європи та інших.
Важливим моментом, на думку пана Мартиньша Цимер(
мениса, є у перспективі співпраця з латвійською сторо(
ною у сфері реалізації молочної продукції у КНР, що
дасть реальну змогу вийти на азійський ринок вітчиз(
няній молочній продукції.

Також експерти протягом візиту відвідали Літинсь(
кий молочний завод Вінницької області, ознайомились
з його роботою, а вже наприкінці дня були сформовані
основні підсумки та поради, що стосувалися молочної
галузі як Вінницької області, так і України загалом. Чле(
ни делегації зауважили, що у рамках Програми співро(
бітництва Латвійської Республіки та України, плануєть(
ся ще візити до Латвії представників молочної галузі
області.

У рамках Тижня сталої енергетики в Україні, під час
відкриття ІХ Міжнародної конференції "З Угодою
Мерів до енергонезалежності: Виклик прийнято!", яка
проходила в області 16—17 червня, місту Вінниці вру(
чили "Європейську енергетичну відзнаку" [3].

Зазначимо, що щорічну конференцію, що об'єднує
українські міста, які є лідерами у сфері енергоефек(
тивності та енергозбереження, проводить Асоціація
"Енергоефективні міста України" спільно з Вінниць(
кою міською радою під егідою Європейської ініціа(
тиви Угода Мерів. Організатори прагнуть приверну(
ти увагу фінансових організацій та влади до українсь(
ких міст, показати здійснені кроки цих міст у напрям(
ку енергоефективності, їх позитивні практичні при(
клади та реалізовані проекти. Так, участь у міжнарод(
ному форумі з енергоефективності взяв голова облас(
ної державної адміністрації Валерій Коровій, який
отримав Сертифікат, що засвідчує роль Вінниччини,
як територіального координатора впровадження в
регіоні енергоефективних заходів в рамках здійснен(
ня Угоди Мерів.

Швейцарія є ще одним надійним партнером, з яким
Вінниччина може результативно працювати, як доказ —
низка успішно реалізованих проектів. Початком співро(
бітництва та налагодження тісних партнерських взає(
мовідносин між Вінницею та Швейцарією став проект
"Цюріхські трамваї для Вінниці", коли місто безкоштов(
но отримало більше сотні цюріхських трамваїв. Тоді,
мало хто вірив в успіх даного проекту, а нині — це візи(
тівка обласного центру. Також Вінниця стала одним з
трьох пілотних міст, які беруть участь у ще одному про(

екті, — "Енергоефективність в житловому секторі Ук(
раїни". Продовжується реалізація швейцарсько — ук(
раїнського проекту по забезпеченню енергоефектив(
ності та водозабезпеченню області, "DESPRO". Сьогодні
це один із найуспішніших проектів в рамках технічної
допомоги.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, органам місцевого самоврядування та
державної влади необхідно звернути увагу на забезпе(
чення конкурентоспроможності регіону на сучасному
етапі європейської інтеграції України, яка повинна
включати такі напрями, як:

— якість людського капіталу, його роль у підвищенні
рівня конкурентоспроможності регіону;

— стратегія сприяння національним та іноземним
інвестиціям, як найважливіший чинник підвищення кон(
курентоспроможності регіону;

— подолання інституційної недосконалості у роз(
витку конкурентного середовища регіону;

— розвиток торгівлі товарами та послугами як чин(
ник підвищення рівня конкурентоспроможності регіо(
ну в умовах глобалізації;

— напрями сприяння розвитку міжрегіональних гос(
подарських зв'язків і транскордонного співробітництва;

— основні регіональні особливості та чинники кон(
курентоспроможності регіону в умовах глобалізації
економіки [3].

Загалом Вінниччина продовжує постійно розширю(
вати коло своїх міжнародних партнерів та займає ак(
тивну позицію у прагненні до європейської інтеграції
шляхом проведення різноманітних заходів проєвро(
пейського спрямування.
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