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МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ 
МІЖ КРАЇНАМИ ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ

Україна є важливим геополітичним гравцем на серед країн Чорноморського басейну. Саме тому необхідно 
розширювати зв’язки між окремими регіонами і країнами в цілому. Проте, як показує досвід, на сьогодні в Україні 
існує досить багато внутрішніх конфліктів, що стають серйозною перепоною для розвитку міжнародної співпраці. 

В Україні нараховується 25 областей і АР Крим. З існуючих 26 регіонів 19 є прикордонними. Прикордонне 
становище має великий вплив на культурне, соціально-економічне становище. 

Для прикладу, представники західних областей (Волинська, Львівська), що безпосередньо межують з Польщею 
краще володіють польською мовою і позитивно сприймають європейську культуру, мають тісні родинні зв’язки з 
поляками, чехами та австрійцями.

Представники східних областей історично пов’язані з російським народом і його культурою. Їм значно легше 
спілкуватися російською, ніж українською, а тому вони налаштовані на посилення подальшої співпраці з Росією. 

Слід відмітити, що окрім історико-культурних відмінностей існують також розбіжності в напрямках розвитку 
економіки. Західні області орієнтовані на розвиток аграрного сектору, східні – розвиток промисловості, і, безумовно, 
Південь України (Крим та Одеса) в багатьох асоціюються з літнім відпочинком. 

Існуючі розбіжності деякі політики і представники влади використовують в піар-технологіях, отримуючи від того 
вищий рейтинг. Насправді для пересічних громадян це перетворюється на створення нових стереотипів і міфів. 

Досить важко поширювати і розвивати співпрацю з іншими державами, маючи серйозні внутрішні проблеми. 
Однією з вагомих причин є низький рівень толерантності серед українців. 

Наявні в суспільстві стереотипи є перепоною у розвитку позитивних стосунків між представниками різних регіонів. 
Саме тому, Луцький національний технічний університет кілька років тому започаткував проект "Різдво у Волинській 
сім’ї". У межах цього проекту кримські школярі мають можливість на Різдвяні свята відвідати Волинський регіон і 
побачити старовинні традиції. Досить багато діток, які побували на Волині пізніше стають студентами ЛНТУ. В 
університеті нині започатковане кримське братство. 

Інші навчальні заклади України теж мають подібний досвід співпраці як з вітчизняними, так і іноземними 
партнерами. Саме горизонтальні зв’язки сприяють налагодженню взаєморозуміння. 

Таким чином, украй необхідно розширювати міжрегіональну співпрацю як в межах України, так і з 
представниками країн Чорноморського басейну. Подолання існуючих стереотипів дозолить посилити співпрацю і 
розуміння в межах України і з представниками сусідніх держав.

Саме тому вважаємо, що для розвитку толерантності в нашому суспільстві ми повинні шукати спільні риси, а не 
відмінності з представниками інших регіонів та народів.
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