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Інформація щодо розвитку міжнародного співробітництва та
міжрегіональної співпраці Рівненської області у 2020 році

Протягом січня-жовтня 2020 року зовнішньоторговельний оборот області 
товарами збільшився на 0,32 % (2,22 млн. дол.), який відповідно склав 
688,5 млн. дол. Обсяги експорту товарів за цей період становили 387,87 млн. 
дол., імпорту -  300,63 млн. дол. та експорт збільшився на 6,66 %, імпорт 
зменшився на 6,82 %.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,29 (за відповідний період 
попереднього року -  1,13).

Сальдо торговельного балансу товарами склалося позитивним в сумі 
87,24 млн. дол., тоді як у відповідному періоді минулого року воно було 
позитивним і складало 94,72 млн. дол.

Зовнішньоторговельні операції товарами проводились з партнерами із 
понад 68 країн світу.

Обсяги експорту по країнах світу:
-  країни Європи -  83,22 % (322,79 млн. дол.);
-  країни Азії -  7,07 % (27,43 млн. дол.);
-  країни СНД -  6,58 % (25,54 млн. дол.);
-  країни Африки -  0,79 % (3,06 млн. дол.);
-  країни Америки -  0,67 % (2,58 млн. дол.).

Найбільші експортні поставки товарів здійснювались до таких країн, як: 
Республіка Польща -  19,56 % (75,88 млн. дол.) від загального обсягу експорту, 
Федеративна Республіка Німеччина -  14,75 % (57,21 млн. дол.), Румунія -  
6,91 % (26,79 млн. дол.), Французька Республіка -  5,95 % (23,06 млн. дол.), 
Литовська Республіка -  4,88 % (18,92 млн. дол.), Угорська Республіка -  4,55 % 
(17,65 млн. дол.), Італійська Республіка -  4,48 % (17,38 млн. дол.), Королівство 
Нідерландів -  4,08 % (15,84 млн. дол.), Республіка Білорусь -  4,08 % (15,82 млн. 
дол.) та Чеська Республіка -  3,02 % (11,7 млн. дол.).

Загальний обсяг експорту збільшився у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року, цьому сприяв ріст експортних поставок по таким 
товарним групам:

-  продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, де
відбулось зростання на 40,53 % у порівнянні з відповідним періодом
минулого року (9,19 млн. дол.);

-  жири та олії тваринного або рослинного походження -  у 2,8 рази
(8,94 млн. дол.);

-  деревина і вироби з деревини -  на 3,77 % (4,94 млн. дол.);
-  продукти рослинного походження -  на 7,22 % (4,65 млн. дол.);
-  вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла -  на 9,17 % (4,16 млн. дол.).

В той же час найбільший спад експортних поставок відбувся у групі різні
товари і вироби не було у звітному році (37,18 млн. дол.).
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Структура експорту товарів з Рівненської області 
за січень-жовтень 2020 року (%)

®  деревина і вироби в деревини (32,64 %)

Ш продукти рослинного походження (18,13 %)

і  вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 
(12,79%)

Ш продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 
промисловості (8,21 %)

Ш текстиль та вироби з текстилю (4,22 %)

ш інше (24,01%)

Основні торговельні партнери по експорту 
_______за січень-жовтень 2020 року____

№
з/п

Назва країни Обсяг експорту 
товарів (млн. дол.)

Темпи росту 
(зниження) до 
відповідного 

періоду минулого 
року, %

Питома вага в 
загальному 

експорті товарів, %

1 . Республіка Польща 75,88 107,53 19,56
2. Федеративна 

Республіка Німеччина
57,21 116,42 14,75

3. Румунія 26,79 185,66 6,91
4. Французька Республіка 23,06 118,16 5,95
5. Литовська Республіка 18,92 131,88 4,88
6 . Угорська Республіка 17,65 74,33 4,55
7. Італійська Республіка 17,38 104,83 4,48
8. Королівство

Нідерландів
15,84 131,33 4,08

9. Республіка Білорусь 15,82 97,32 4,08
10. Чеська Республіка 11,7 118,53 3,02

4,22 А г А У 32,64

Р І І і

12,79 .13, ІЗ

Обсяги імпорту по країнах світу:
-  країни Європи -  63,68 % (191,45 млн. дол.);
-  країни Азії -  16,53 % (49,7 млн. дол.);
-  країни СН Д- 14,51 % (43,63 млн. дол.);
-  країни Америки -  4,7 % (14,12 млн. дол.);
-  країни Африки -  0,44 % (1,31 млн. дол.).
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У загальному обсязі імпорту товарів найбільші надходження 
здійснювались з таких країн, як: Федеративна Республіка Німеччина -  23,38 % 
(70,3 млн. дол.), Республіка Польща -  15,96 % (47,99 млн. дол.), Республіка 
Білорусь -  10,59 % (31,85 млн. дол.), Китайська Народна Республіка -  8,57 % 
(25,75 млн. дол.), Турецька Республіка -  4,34 % (13,06 млн. дол.), Російська 
Федерація -  3,63 % (10,92 млн. дол.), Французька Республіка -  2,78 % 
(8,36 млн. дол.), Італійська Республіка -  2,75 % (8,28 млн. дол.), Чеська 
Республіка -  1,79 % (5,37 млн. дол.) та Словацька Республіка -  1,77 % 
(5,31 млн. дол.).

Структура імпорту товарів до Рівненської області 
за січеиь-жовтень 2020 року

Ш механічне обладнання; машини та механізми, 
електрообладнання та їх частини; пристрої для 
записування або відтворення зображення і звуку 
(26,53 %)

^транспортні засоби та шляхове обладнання (14,09 
%)

Ш полімерні матеріали, пластмаси та каучук (11,35 %)

Ш продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 
промисловості (7,97 %)

^текстиль та вироби з текстилю (6,77 %)

^  інше (33,29 %)

Загальний обсяг імпорту зменшився у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року, цьому сприяв спад імпортних поставок до Рівненської області 
таких груп товарів:

-  мінеральні продукти де відбулось скорочення на 75,12 % (5,61 млн. дол.);
-  продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості -  на 88 % 

(3,25 млн. дол.);
-  транспортні засоби та шляхове обладнання -  на 43,86 % (3 млн. дол.);
-  вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла-на 91,4 % (1,1 млн. дол.);
-  різні товари і вироби -  не було у звітному році (1,07 млн. дол.).

Водночас відбувся ріст імпортних поставок по товарній групі механічне
обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої 
для записування або відтворення зображення і звуку на 42,49 % (26,4 млн. дол.).

14 січня 2020 року голова Рівненської облдержадміністрації Віталій 
КОВАЛЬ, голова обласної ради Олександр ДАНИЛЬЧУК, директор 
рівненського аеропорту Ігор НАСИНЮК і заступник генерального директора 
департаменту розвитку ринку Євразії POWERCHINA (БіпоБусІго) в Україні
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Чень ШИЦЗЮНЬ підписали меморандум про налагодження співпраці щодо 
розвитку обласного КП "Міжнародний аеропорт Рівне".

22 січня 2020 року в конференцзалі Національного університету водного 
господарства та природокористування відбувся круглий стіл 
"Інтернаціоналізація освіти НУВГП" за участі почесних гостей: директора 
TOB "NOVRUZ-AZ" Айдина НОВРУЗОВА та голови районної адміністрації 
Аташехір, провінції Стамбулу ОРХАНА ЧЕРКЕЗА (Туреччина).

Із 22 січня по 27 січня 2020 року у Володимирецькому районному 
колегіумі, відповідно до угоди про співпрацю, перебувала делегація учнів та 
учителів із Туреччини (м. Мерсін). Перебування делегації проходило в рамках 
Місячника іноземних мов закладу.

27 січня Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в 
Україні Бартош ЦІХОЦКІ та Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку 
Вєслав МАЗУР передали нове діагностичне обладнання Рівненській обласній 
дитячій лікарні в рамках проекту "Підвищуємо медичні стандарти -  рятуємо 
дитячі життя!", який спільно реалізували Рівненська обласна дитяча лікарня та 
Воєводська спеціалізована дитяча лікарня в Ольштині (Республіка Польща) за 
співфінансування МЗС Республіки Польща.

28 січня 2020 року відбулася робоча зустріч голови райдержадміністрації 
Василя Романюка з директором ТОВ "ФАПОМЕД УКРАЇНА." Ролфом 
КУЛЛМАИИОМ. Під час зустрічі обговорено питання співпраці з місцевими 
органами влади, сприяння бізнесу та обов'язковості оформлення всіх трудових 
відносин з працівниками а також перспективи розвитку підприємства на 2020 рік.

29 січня під час робочої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом 
України в КНР Сергієм КАМИШЕВИМ заступник голови ОДА Сергій 
ГЕМБЕРГ презентував Рівненщину туристичну.

30-31 січня 2020 року делегація міста Дубно на чолі з секретарем ради 
Віктором НЕДАШКОВСЬКИМ взяли участь у щорічній зустрічі міст- 
побратимів у польському місті Соколуві Подляскому. На зустрічі було підбито 
підсумки співпраці за минулий рік та визначено напрямки подальшого 
співробітництва на 2020 рік.

З 1 7 по 19 лютого в Рівному проходив міжнародний фестиваль акторів з 
інвалідністю "Крила online". В рамках фестивалю відбулася офіційна зустріч 
міського голови з міжнародними учасниками.

11-15 лютого 2020 року працівники навчально-наукового інституту 
охорони здоров'я Національного університету водного господарства та 
природокористування проходили підвищення кваліфікації у Вищій школі "УНІ- 
ТЕРРА" м. Познань (Польща). У перший день відбулася зустріч із 
адміністрацією закладу вищої освіти, на якій обговорювалися питання 
співпраці, вивчення освітнього контенту обох сторін та обміну досвідом.

21 лютого 2020 року завершилося навчання 24 студентів Національного 
університету водного господарства та природокористування за програмами 
подвійного дипломування із факультетом електротехніки та інформатики у 
Люблінській політехніці. Студенти, які навчалися за спеціальністю 151
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"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" в НУВГП, мали 
можливість навчатися за спеціальністю "Мехатроніка" в Любліні, а студенти 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" -  за 
спеціальністю "Електротехніка".

22 лютого 2020 року у Національному університеті "Острозька академія" 
відбувся Дипломатичний форум, у якому взяли участь українські та іноземні 
дипломати, що представляли 17 країн світу та низку міжнародних організацій.

24 лютого Рівненщину відвідала офіційна делегація з Республіки Польща 
на чолі з Державним секретарем Канцелярії Президента Адамом 
КВЯТКОВСЬКІ. З іноземною делегацією зустрілися заступник голови 
облдержадміністрації Сергій ЕЕМБЕРЕ, голова Рівненської облради Олександр 
ДАНИЛЬЧУК та міський голова Рівного Володимир ХОМКО. Сторони 
обговорили стан співробітництва між Рівненщиною та регіонами Польщі, 
визначили перспективні напрями українсько-польської співпраці на 
регіональному рівні. В межах візиту іноземні гості відвідали Рівненську 
загальноосвітню школу із поглибленим вивчення іноземних мов № 15, 
зустрілися з польською громадою, членами культурно-просвітницького центру 
імені Томаша СОСНОВСЬКОЕО, товариства польської культури імені 
Владислава РЕЙМОНТА, ЕО "Українсько-Польський Союз імені Томаша 
Падури". Із метою підтримки та забезпечення ефективності вивчення 
французької мови, у Костопільському навчально-виховному комплексі 
"Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія ім. Т. Е. ШЕВЧЕНКА", 
Костопільській загальноосвітній школі-комплексі І-ІІІ ступенів № 6 та 
Костопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 функціонують 
ресурсні центри BCD для учнів, які вивчають французьку мову.

У рамках відзначення Дня Європи, з метою популяризації знань учнів про 
країни, Євросоюзу, ознайомлення їх із історією, культурою, традиціями 
європейських країн, виховання у школярів загальнолюдських та європейських 
цінностей, демократичного світогляду в травні 2020 року проведено 
різноманітні заходи.

ІДьогоріч заходи до Дня Європи проходили в онлайн-форматі у зв'язку із 
запровадженням карантину в державі. У закладах загальної середньої освіти м. 
Рівного до Дня Європи відбулися засідання Шкільних Європейських клубів. 
Учні взяли також участь у віртуальних екскурсіях, подорожах по країнах 
Європи, онлайн-вікторинах та квестах, міському фестивалі, міських творчих 
конкурсах.

З метою популяризації загального європейського культурного надбання, 
формування умінь учнів щодо створення презентацій із застосуванням 
комп'ютерних технологій, підтримки й розвитку творчого потенціалу 
здобувачів освіти, у рамках Дня Європи було проведено міський конкурс 
презентацій із теми "Європа в об'єктиві" серед учнів ЗЗСО міста.

16 червня під час онлайн-зустріч на тему "Інвестиційне співробітництво 
між Україною та Хорватією: Міжрегіональний вимір" було представлено 
інвестиційні потенціали Рівненської області та Меджимурської жупанії. У



7

заході взяли участь керівництво облдержадміністрації, представники 
українських та хорватських ділових кіл.

29 липня 2020 року в рамках візиту на Рівненщину, керівництву області 
представлено нового Генерального консула Республіки Польща у Луцьку 
Славомира Мішяка. Сторони обговорили результати міжрегіонального 
співробітництва під час дипломатичної місії Вєслава Маріана Мазура на посаді 
Генерального консула Республіки Польща у Луцьку та висловили надію на 
подальший розвиток плідної двосторонньої співпраці.

03 серпня в області перебувала експертка Польської Агенції Інвестицій і 
Торгівлі (ПАІТ) Моніка Здроєк, з метою проведення аудиту по трьох ділянках, 
які пройшли конкурсний відбір проекту "Золота ділянка 2020". Даний конкурс 
проводиться в рамках проекту Польської допомоги задля підвищення 
спроможності громад у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій. У 
результаті переможець конкурсу зможе залучити польського експерта для 
підготовки інвестиційної пропозиції; забезпечити промоцію ділянок іноземним 
інвесторам; стати учасником поїздки у Польщу для обміну досвідом.

18 серпня 2020 року під час зустрічі керівництва області із екс-міністром 
інфраструктури Швеції Мехметом Капланом, представником шведської 
торгово-промислової палати Джамалом Лемрін та представником торгово- 
промислової палати Швеція-У країна Віталієм Скоциком обговорено 
перспективи розвитку Рівненщини, зокрема, створення в області аграрно- 
технологічного центру. Іноземці висловили готовність ділитися своїми 
знаннями і передавати досвід аби реалізувати потенціал ОТГ області.

20 серпня відбулася онлайн-зустріч керівництва облдержадміністрації та 
Маршалківського уряду Нижньосілезького воєводства, у ході якої було 
представлено інвестиційний потенціал Рівненської області, а також обговорено 
можливості двостороннього співробітництва.

01 вересня на Рівненщині перебував заступник начальника секретаріату 
Чунцинської асоціації сприяння міжнародному обміну Чен Кай. Метою візиту 
було обговорення перспектив співпраці між Рівненською областю та містом 
Чунцин КНР в медичній галузі.

04-06 вересня 2020 року за сприяння облдержадміністрації, програми 
"House of Europe" та ГО "Платформа взаємодій "Простір", організовано 
Міжнародний фестиваль "House of Europe". Захід зібрав креативну спільноту 
для знайомств і обміну досвідом.

08 вересня відбулася зустріч заступника голови облдержадміністрації 
Сергія Гемберга із представником фірми Arcos Invest Ltd. Наталією 
Бернадіцкас, у ході якої сторони обговорили можливості співпраці фірми Arcos 
Invest Ltd. з комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Рівне" 
Рівненської обласної ради.

18 вересня у НаУОА пройшла V Міжнародна науково-практична 
конференція "Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та 
пріоритети розвитку". Захід реалізований у рамках проекту Європейського 
Союзу Еразмус+ WARN -  "Академічна протидія гібридним загрозам".
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08 жовтня в Національному університеті "Острозька академія" науковці з 
Польщі та України обговорили філософію Романа Інґардена та її вплив на 
сучасність. Міжнародна конференція була організована спільно Генеральним 
Консульством Республіки Польща у Луцьку, Національним університетом 
"Острозька академія" та Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

13 жовтня представники облдержадміністрації взяли участь у 18-му 
Європейському тижні регіонів та міст в тематичній панелі: "A Stronger Europe: 
Cross-Border Projects", що проходив дистанційно.

За грантові кошти по проекту Світового банку "Поліпшення охорони 
здоров’я на службі у людей" виготовлена проектно-кошторисна документація 
для реконструкції фельдшерсько-акушерських пунктів 4-х сіл та під 
амбулаторії і капітальні ремонти амбулаторій загальної практики -  сімейної 
медицини 8-х сіл та селищ.

16 жовтня під час зустрічі, голова облдержадміністрації Віталій Коваль 
та директор ТОВ "Об’єднана мода України" Лаурсен Стін Леврінг висловили 
наміри про будівництво підприємства із виробництва дизайнерських меблів. 
Інвестор планує збудувати великий виробничий об’єкт на площах в 40 тисяч 
квадратних метрів.

21 жовтня у рамках проведення Водного форуму до 105-річчя НУВГП та 
130-річчя від дня народження видатного польського дослідника Полісся 
Станіслава Малковського, відбулася он-лайн Міжнародна науково-практична 
конференція "Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся".

21-22 жовтня XVIII Міжнародна наукова конференція "Risk Management: 
Interdisciplinary Approach" об’єднала науковців різних країн (Польща, 
Угорщина, Німеччина, Латвія, Румунія, Грузія, Росія), які представили доповіді 
з питань ризиків діяльності в бізнесі, фінансах, публічному управлінні.

27 жовтня відбулася презентація міжрегіонального культурно- 
туристичного проекту "Via Regia Ukraine". В рамках проекту було проведено 
експедицію, під час якої відзнято більше 120 культурних об’єктів та пам’яток 
архітектури 5 областей України.

30-31 жовтня студенти факультету міжнародних відносин Національного 
університету "Острозька академія" взяли участь в освітній онлайн-програмі 
Української школи культурної дипломатії "Україна-Туреччина: вікно 
можливостей".

04 листопада у рамках реалізації проекту міжнародної технічної 
допомоги "Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми 
екологічних реформ (S2I) в Україні", підписано Меморандум про 
співробітництво між НУВГП і Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ) GmbH.

05-07 листопада у НУВГП відбулася IV Міжнародна науково-практична 
конференція "Моделювання, керування та інформаційні технології" (МСІТ- 
2020).

19-20 листопада за сприяння Міністерства культури та інформаційної 
політики, пройшов IV щорічний міжнародний форум "Креативна Україна",
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присвячений обговоренню оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної 
економіки держави. Серед гостей та учасників форуму - представники 
української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних 
індустрій, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних 
українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки. 
"Рівненщину туристичну" на форумі представив заступник голови 
облдержадміністрації Сергій Гемберг.

24 листопада 2020 року у Державному історико-культурному 
заповіднику м. Дубно за підтримки Генерального консульства Республіки 
Польща у Луцьку відбулося відкриття фотовиставки створеної Польським 
інститутом у Києві -  "Анна Валентинович -  героїня двох народів". Також, для 
краєзнавців, музейних працівників та вчителів суспільно-гуманітарних 
дисциплін

25 листопада представники облдержадміністрації взяли участь у роботі 
телемосту "Соціальні інновації та Інклюзивний дизайн: Україна-Норвегія".

26 листопада було проведено освітній семінар "Простір спадщини: 
європейський цвинтар і міська історія".

У закладах освіти Рівненської області було організовано тематичні уроки 
в режимі онлайн: "Свіл. Європа Україна", "Історичний аспект європейського 
вибору", "Місце України в ЄС"; інформаційні години "Знай про Європу 
більше", "Україна серед європейських держав"; перегляд відеороликів "Ми 
європейці", "Європейська Україна", "Будуймо Європу в Україні разом", 
"Приєднуйся до європейців! Знаєш, чому це круто?"; онлайн-події: 
"Європейські цінності та культурна дипломатія: молодіжні зустрічі Україна -  
Молдова", тощо.

03 грудня проведено інформаційний онлайн марафон "Вступ України до 
НАТО як гарантія безпеки держави", ініційований управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації за підтримки сектору наукової роботи студентів. За 
результатами представлених виступів та презентацій студентам було 
запропоновано підготувати статті для публікацій у збірнику студентських 
наукових праць "Студентський вісник НУВГП" або студентських виданнях 
поза межами університету та продовжувати дослідження за обраною 
тематикою.

Окрім того, у 2020 році успішно проведений світовий конкурс World 
Skills Ukraine 2020 -  своєрідні олімпійські ігри для учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти. У діяльності організації беруть участь 74 країни.


