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АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 В умовах обраного Україною вектору інтеграції до Європейського Союзу як рівноправного 

суб’єкта міжнародних економічних відносин, постає необхідність використання нових форм 

розвитку державної та регіональної політики, які відбивають особливості сучасних зв’язків та 

відносин у різних сферах економічної діяльності між суб’єктами господарювання. 

 Поглиблення регіональних відносин може відбутися за рахунок активізації міжрегіонального 

економічного співробітництва, яке розглядається вченими як одна з визначальних рис 

сучасного розвитку світової та національної економіки.  

 Активізація міжрегіонального співробітництва здатна забезпечити ефективну 

комплементацію ресурсів, розширити можливості для нарощування внутрішнього потенціалу 

кожного регіону та досягти синергетичного ефекту від такої взаємодії у стратегічному вимірі.  



Метою наукової роботи є розроблення теоретико-методичних засад і практичного 

інструментарію щодо формування та реалізації стратегії розвитку міжрегіонального 

економічного співробітництва в умовах євроінтеграції 

                      Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: 

 уточнено сутність та зміст міжрегіонального економічного співробітництва;  

 досліджено світовий досвід розвитку міжрегіонального співробітництва; 

 розвинуто підходи до оцінки розвитку міжрегіонального економічного  

співробітництва; 

 проаналізовано проблеми розвитку міжрегіонального економічного  

співробітництва в умовах євроінтеграції; 

 оцінено ефективність міжрегіонального економічного співробітництва в динаміці;  

 розроблено концепт розвитку міжрегіонального співробітництва в Україні в умовах євроінтеграції; 

 обґрунтовано вибір стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах 

євроінтеграції;   

 розроблено процедуру формування та реалізації стратегії розвитку міжрегіонального економічного 

співробітництва в умовах євроінтеграції;  

 визначено сценарії реалізації стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва; 

 сформовано дискурсивну базу моніторингу реалізації стратегії розвитку міжрегіонального 

економічного співробітництва в умовах євроінтеграції. 
 



Основний науковий результат представленої роботи полягає  

в розробленні теоретико-методичних засад формування та реалізації 

стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в 

умовах євроінтеграції та розроблення інструментарію оцінювання 

міжрегіонального економічного співробітництва.  

Результати наукової роботи використано у діяльності:   

   Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  

Донецького наукового центру НАН і МОН України 

Міжнародного фонду “Східна Європа”  

Інституту економіко-правових досліджень НАН України  

  Східноукраїнського національного університету  

імені В. Даля МОН України 



Підхід до визначення сутності  

міжрегіонального економічного співробітництва 
 

 
 

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО –  

система економічних відносин між суб`єктами господарювання регіону, що формуються 

та розвиваються на мезорівні в процесі суспільного відтворення матеріальних благ і 

послуг з метою вирішення спільних соціально-економічних проблем. 

Уточнено змістовне наповнення 

сутності міжрегіонального 

співробітництва в умовах 

євроінтеграції як форми 

мультилатеральної співпраці між 

регіонами або територіальними 

громадами через місцеві або 

регіональні органи влади у межах їх 

компетенцій на основі узгодженості 

інтересів усіх учасників співпраці, 

необхідних для досягнення 

євроінтеграційних цілей 



УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
Країна Програмні інструменти Особливості реалізації міжрегіонального співробітництва 
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1. «Програма спільного розвитку регіонів Рура та Саар». 

Пріоритет - спільне зміцнення соціальної політики; 

2. «План земельного розвитку регіонів Північний Рейн-

Вестфалія, Гессен та Нижня Саксонія». Пріоритет - фінансова 

підтримка розробок нових технологій видобутку вугілля; 

3. Довгострокова програма розвитку на 2010-2020 роки 

«Програма дій в Рурі та Тюрингії». Пріоритет - зниження рівня 

безробіття регіонів, розвиток нових спільних технологій; 

4. «Програма створення інноваційної системи регіонів». 

Пріоритет - налагодження ефективної взаємодії між 

університетами, науковим сектором та бізнесом трьох регіонів: 

Брандербург, Саксонія, Саксонія-Анхальт; 

5. «План розвитку нового кластера екологічних технологій». 

Пріоритет -  розвиток високих екологічно чистих технологій не 

тільки всередині великих промислових підприємств, а й у сфері 

малого і середнього бізнесу регіонів Мекленбург-Передня 

Померанія, Бремен, Гессен та Нижня Саксонія; 

6. Міжрегіональна програма «Екологічний розвиток 

«Емшерпарк». Пріоритет – екологічне оновлення річкової системи 

регіонів Бремен та Гессен, створення спільного пейзажного парку 

«Емшер» і семи зелених коридорів, що слугуватимуть сполучними 

ланками між великими регіональними центрами. 

1. Відсутність єдиного уповноваженого органу державної влади з 

питань розвитку та реалізації міжрегіонального економічного 

співробітництва; 

2. Реалізація всіх програм розвитку міжрегіонального 

економічного співробітництва відбувається в межах виконання 

спільного завдання центру та регіонів, що полягає в удосконаленні 

регіональної економічної структури (закріплене в Основному 

Законі). При цьому обсяг підтримки регіонів визначається згідно 

інтегрального показника, що відображає структурні проблеми 

економічного розвитку того чи іншого регіону; 

3. Підтримка промисловості в рамках спільного завдання 

здійснюється за допомогою інвестиційних субсидій; 

4. Серед усіх інструментів міжрегіональної економічної політики 

стратегічного характеру виділяються заходи підтримки соціально-

економічного розвитку регіонів, пов'язані з розміщенням органів 

державної влади; 

5. В ході реалізації міжрегіонального економічного 

співробітництва відбулося зниження соціальної напруги, викликаної 

низьким рівнем розвитку деяких регіонів; реалізовано ряд великих 

міжрегіональних інфраструктурних проектів, що створило міцний 

фундамент для подальшого соціально-економічного розвитку 

регіонів. 



УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
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1. «Директиви та напрями програми у сфері сприяння розвитку 

на 2009-2019 роки». Пріоритет – співпраця  регіонів Кампанія, 

Калабрія та Апулія у соціально-економічній сфері; 

2. «Інноваційно-інвестиційна програма розвитку Умбрії, Тоскани, 

Базілікати та Венето». Пріоритет - залучення інвестицій та розробка 

спільних нових технологій, продуктів та послуг, обмін кадрами; 

3. «Програма реалізації освітніх заходів», що охоплює території 

регіонів Валле д'Аоста та Венето. Пріоритет - обмін кадрами і 

досвідом у сфері вищої освіти, спільна розробка інноваційних 

проектів. 

1. Відсутність єдиного уповноваженого органу державної влади з 

питань розвитку та реалізації міжрегіонального економічного 

співробітництва; 

2. Наявність великого регіону, що значно відстає від інших за рівнем 

соціально-економічного розвитку (Південь Італії – Мезоджорно), 

наявність криміногенної ситуації, тіньового сектору економіки, які 

відштовхують від регіону зовнішніх інвесторів; 

3. В ході реалізації міжрегіонального економічного співробітництва 

було скорочено відмінності у соціально-економічному розвитку регіонів 

Італії. 
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1. «Програма розвитку відстаючих регіонів на 2009-2029 роки». 

Пріоритет - розвиток найбільш відстаючих регіонів країни: 

Андалусії, Галісії, Кастилії і Леон; 

2. «Програма співробітництва регіонів». Пріоритет - 

диверсифікація діяльності вугільних шахт депресивних територій 

(Астурія, Галісія); 

3. «План науково-дослідного розвитку Касілії ля Манче та 

Мурсії». Пріоритет - будівництво сонячних електростанцій; 

4. «Програма створення та розвитку технопарків». Пріоритет - 

обмін міжрегіональним досвідом організації науково-технічного 

процесу, знайомство персоналу підприємств відсталих регіонів з 

новітніми технологіями, що впроваджені на аналогічних 

підприємствах інших регіонів Іспанії. 

1. Відсутність єдиного уповноваженого органу державної влади з 

питань розвитку та реалізації міжрегіонального економічного 

співробітництва; 

2. Наявність чітко виражених регіональних відмінностей 

Іберійського півострова, які набули політичного, а пізніше і 

структурного характеру; 

3. Формування «полірівневої моделі» регіональної політики з 

механізмом координації інтересів влади: по вертикалі – 

наднаціонального, національного і регіонального, по горизонталі – 

міжрегіонального; 

4. В ході реалізації міжрегіонального економічного співробітництва 

близько 60% населення змогли підвищити свій соціально-економічний 

рівень, суттєво знизився рівень безробіття серед молоді. 
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 1. «Програма розвитку басейну річки Теннессі». Пріоритет – 

реалізація багатоцільового комплексу заходів з використання 

ресурсного потенціалу 7 штатів (Теннессі, Алабама, Міссісіпі, 

Кентуккі, Джорджія, Північна Кароліна, Вірджинія): освоєння 

гідроенергетичних ресурсів, електрифікація регіонів, залучення 

приватного капіталу шляхом встановлення більш низьких тарифів на 

електроенергію; 

2. «Програма розвитку району Аппалачі». Пріоритет - збільшення 

рівня зайнятості населення та підвищення рівня 

конкурентоспроможності усіх 13 штатів, що входять до складу 

Аппалачського регіону. 

1. Відсутність єдиного уповноваженого органу державної влади з 

питань розвитку та реалізації МЕС; 

2. Великий масштаб міжрегіональних економічних відмінностей в 

країні після кризи 2008-2009 рр.; 

3. Регламентація питань соціально-економічного вирівнювання та 

розвитку територій за допомогою законів, які було прийнято декілька 

десятиліть тому, та які потребують негайної модернізації; 

4. В ході реалізації МЕС відбувається постійне залучення 

внутрішніх і стимулювання зовнішніх інвестицій для створення 

робочих місць і відновлення економіки одночасно декількох регіонів, 

для чого забезпечена максимальна підтримка потенційних інвесторів 

у вигляді пільгового банківського кредитування. 
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1. «Програма прискореного розвитку та взаємодії західних районів 

Китаю до 2023 року». Пріоритет - подолання диференціацій регіонів 

шляхом створення сприятливого інвестиційного клімат; 

2. «План дій з розвитку міжрегіональної інфраструктури». 

Пріоритет - реалізація спільних інфраструктурних проектів регіонів 

Шаньсі, Цинхай, Аньхой та Ганьсу; 

3. «Програма відродження Північно-Східного та Північно-

Західного Китаю». Пріоритет - звільнення даних регіонів від 

справляння окремих податків, щорічне визначення ключових 

спільних довгострокових проектів регіонів, фінансування яких 

здійснюється виключно за рахунок коштів державного бюджету. 

1. Відсутність єдиного уповноваженого органу державної влади з 

питань розвитку та реалізації МЕС; 

2. Пріоритет розвитку східних провінцій, які повинні були стани 

локомотивом для економічного розвитку решти території Китаю, що 

тільки посилило міжрегіональні диспропорції; 

3. Загальні стратегічні цілі у сфері регіонального розвитку та 

розвитку МЕС встановлюються п'ятирічними державними планами; 

4. В ході реалізації МЕС відбувається перехід від експорто-

орієнтованої моделі економічного зростання до моделі, заснованої на 

пріоритетах внутрішнього споживання між тими провінціями, що 

найбільш урбанізовані. 



Регіони Економічний компонент Соціальний компонент Демографічний компонент Загальна оцінка 

м. Київ Сприяє (С) Сприяє (С) Сприяє (С) Сприятливий (С) 

Вінницький Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Дніпропетровський Сприяє (С) Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Запорізький Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Івано-Франківський Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Київський Сприяє (С) Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Кіровоградський Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Львівський Сприяє (С) Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Одеський Умовно сприяє(УС) Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Полтавський Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Харківський Сприяє (С) Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Сприятливий (С) 

Волинський Умовно не сприяє(УН) Умовно сприяє(УС) Сприяє (С) Умовно сприятливий(УС) 

Рівненський Умовно не сприяє (УН) Умовно сприяє(УС) Сприяє (С) Умовно сприятливий (УС) 

Сумський Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє(УС) Умовно не сприяє(УН) Умовно сприятливий (УС) 

Тернопільський Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприятливий (УС) 

Миколаївський Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприятливий (УС) 

Житомирський Сприяє (С) Умовно сприяє(УС) Сприяє (С) Умовно сприятливий (УС) 

Закарпатський Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє(УС) Сприяє (С) Умовно сприятливий (УС) 

Херсонський Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприятливий (УС) 

Хмельницький Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприятливий (УС) 

Черкаський Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє (УС) Умовно сприятливий (УС) 

Чернігівський Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Умовно не сприяє(УН) Умовно сприятливий (УС) 

Чернівецький Умовно не сприяє (УН) Умовно сприяє(УС) Умовно сприяє(УС) Умовно сприятливий (УС) 

Донецький Умовно не сприяє (УН) Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє (УС) Умовно не сприятливий (УН) 

Луганський Умовно не сприяє (УН) Умовно сприяє (УС) Умовно сприяє (УС) Умовно не сприятливий (УН) 

Загальна  оцінка по Україні: умовно сприятливий клімат  (УС) для розвитку міжрегіонального співробітництва  

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ КОМПОНЕНТІВ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 



Удосконалена 

процедура  

оцінки розвитку  

міжрегіонального 

співробітництва  

в умовах євроінтеграції 

 
Отримані оцінки дозволять 

визначати перспективи подальшого 

розвитку регіонів та окреслюють 

орієнтири для внесення коректив в 

регіональні стратегії чи плани дій  

регіональної влади сумісно із 

зацікавленими суб’єктами 

господарювання та громадськістю 

задля активізації міжрегіонального 

співробітництва. 



МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД  

ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА (МЕС)  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

та його апробація на прикладі відносин 

Львівського та Закарпатського регіонів  

 

 
Коефіцієнт 

Позначення у 

формулі 

Значення коефіцієнта 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Загальний коефіцієнт ефективності 

МЕС  
Keff 

0,00004 

(0,004%) 

0,00007 

(0,007%) 

0,00008 

(0,008%) 

Коефіцієнт ефективності МЕС 

регіонів-партнерів усередині країни 
KeffV 0,02454 0,02839 0,02515 

Коефіцієнт ефективності МЕС 

регіонів-партнерів у зовнішній 

діяльності країни 

KeffZ 0,00660 0,00845 0,00974 

Коефіцієнт ефективності зовнішньої 

діяльності регіонів-партнерів в їх 

спільному економічному розвитку 

KeffVZ 0,26498 0,28535 0,32041 



Концепт розвитку міжрегіонального 

співробітництва в Україні в умовах євроінтеграції 

 

представляє собою контраверсійне об’єднання 

теоретико-методичного, нормативного та аналітико-

практичного блоків, елементи яких 

відбивають результати наукових та емпіричних 

здобутків міжрегіональної співпраці, 

що сприятиме активізації виконання Угоди про 

асоціацію між Україною та 

Євросоюзом через реалізацію міжрегіональних 

договорів про співробітництво в 

різних секторах економіки 



Обґрунтування вибору домінуючої стратегії 

розвитку міжрегіонального економічного 

співробітництва на основі концепції SMART-

спеціалізації в умовах євроінтеграції дозволило 

розробити 

ПРОЦЕДУРУ  

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО  

ЕКОНОМІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 



                                  МАКЕТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

         МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 
Титульний лист 

Зміст  

Вступ (обґрунтування підстав для вибору та розробки домінуючої стратегії та інформація про головного розробника). 

Розділ 1. Аналітична частина (детальний опис основних тенденцій розвитку регіонів-учасників економічного співробітництва, 

наявність та аналіз існуючих зв’язків між ними за загально-географічним та структурно-функціональним напрямами). 

Розділ 2. SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз в контексті економічного співробітництва регіонів-

партнерів, враховуючи концепцію SMART-спеціалізації). 

Розділ 3. Стратегічна частина. В даному розділі також необхідно враховувати концепцію SMART-спеціалізації, приділяючи увагу 

наступним елементам: формулювання місії, сценаріїв розвитку, стратегічного бачення міжрегіонального економічного 

співробітництва; визначення стратегічних цілей, пріоритетів розвитку міжрегіонального економічного співробітництва на 

відповідний період (не менше 7 років). 

Розділ 4. Операційна частина (є логічним продовженням Розділу 3: визначення оперативних цілей, основних завдань розвитку 

міжрегіонального економічного співробітництва, етапів та механізмів їх реалізації, зокрема: інституційне, організаційне, 

фінансове забезпечення). 

Розділ 5. Узгодженість стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва з національними та регіональними 

стратегічними документами (даний розділ повинен розкривати кореляцію положень даної стратегії з положеннями чинної 

Державної стратегії регіонального розвитку України та чинних Стратегій розвитку тих регіонів, які є учасниками економічного 

співробітництва, враховуючи концепцію SMART-спеціалізації). 

Розділ 6. Система моніторингу та оцінка результативності реалізації стратегії (основні завдання під час моніторингу даної 

Стратегії, індикатори результативності реалізації її цілей та завдань, складання відповідних щоквартальних та щорічних звітів 

про результати проведення моніторингу виконання заходів з реалізації стратегії). 

 



СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД  

ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА (МЕС) 
 

 

визначено сценарії розвитку міжрегіонального 

економічного співробітництва (інноваційного 

(оптимістичного), базового і консервативного 

(песимістичного), ризики реалізації стратегії розвитку 

міжрегіональної економічної співпраці та шляхів їх 

нейтралізації, що дало змогу виокремити драйвери 

розвитку сучасної регіональної економіки 

(технологічний, експортно-орієнтований, драйвер нової 

промислової економіки) 



ДИСКУРСИВНИЙ ФРЕЙМ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  



ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ! 


