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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активізація економічного співробітництва регіонів

є одним з напрямів розвитку сучасної економіки. Але
незважаючи на використання різних форм та методів
реалізації економічного співробітництва регіонів сьо)
годні вони ще малоефективні. Це обумовлено відсутні)
стю обгрунтованих підходів та методик оцінки ефектив)
ності економічного співробітництва регіонів, викорис)
тання яких дозволить визначати проблеми та пріори)
тетні напрями розвитку. На цій підставі дослідження та
систематизація існуючих підходів до оцінки міжрегіо)
нальної співпраці є вельми актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розглядаючи підходи до оцінки та аналізу економі)

чного співробітництва регіонів, слід зазначити, що існує
безліч підходів, які давно вже було згруповано у групи.

Так, представники першої групи (Сищук А.А. і Шко)
ла І.М.), розглядали співпрацю на прикордонних тери)
торіях. Серед показників оцінки вони виділяють: інвес)
тиційний, інноваційний, соціальний, підприємницький,
екологічний, інфраструктурний потенціал, а також на)
явність транспортних коридорів та рівень їх завантаже)
ності [1; 2]. Але зазначений підхід потребує деякої ва)
ріації показників для оцінки співпраці саме між регіо)
нами всередині країни.

Представники другої групи (Євдокімов Ф.І.,  Розум)
на Н.В. і Сторонянська І.І.) також характеризують про)
цеси співробітництва в цілому. Деякі показники харак)
теризують глибину взаємопроникнення національних
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відтворювальних процесів — квоти, коефіцієнти концен)
трації зовнішньоекономічних зв'язків, а інші — рівень
відкритості економіки (ефективність торгівлі окреми)
ми товарами, рівень виробничого потенціалу регіону,
ефективність використання окремих видів ресурсів) [3;
4]. Дуже велике коло економічних явищ охоплює співро)
бітництво, на цій підставі показники доречно групува)
ти: торгово)виробничі; експортно)імпортні, соціально)
економічні, науково)технічні, галузеві, трудові тощо.

Серед представників третьої групи слід виділити
Боярко І., Мікулу Н., Терещенко Т. Мікула Н. зазначи)
ла, що оцінити економічне співробітництво прикордон)
них регіонів можливо лише непрямими методами. До по)
казників оцінки непрямим методом віднесено наступні:
показники прикордонної торгівлі, взаємної зовнішньої
торгівлі та інвестиційної діяльності; обсяги фінансової
підтримки з міжнародних фондів та структур, суспільні
ефекти від реалізації заходів та транскордонних про)
ектів; якість життя мешканців прикордоння, а також
темпи їх зростання у порівнянні з іншими регіонами та
середніми по Україні [5—7].

Більш комплексним підходом є методика запропоно)
вана Терещенко Т.В., яка побудована на принципі бага)
торівневості, що дозволяє оцінити розвиток економічно)
го співробітництва регіонів на мікро) (оцінка результатів
реалізації конкретних проектів, програм, заходів транс)
кордонного співробітництва в залежності від сфери
діяльності), мезо) (на даному етапі відбувається збір та
зведення у єдиний масив інформації про результати реа)
лізації проектів, в якості показників використовуються
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наступні: економічні, соціальні, екологічні, інфраструк)
турні, культурно)освітні, тобто ті які характеризують
якість реалізації проектів та програм) та макрорівнях (пе)
редбачає проведення сукупної оцінки транскордонного
співробітництва прикордонних регіонів у цілому у дер)
жаві, для прийняття рішень щодо подальшого розвитку
цього виду співпраці) [6]. Таким чином, представники
третьої групи запропонували "проектний" підхід, суть
якого полягає у в оцінці ефективності міжрегіональних
зв'язків, з використанням системи показників, які харак)
теризують різні форми та напрями міжрегіональних еко)
номічних та соціальних взаємодій, що відображаються в
проектах чи програмах економічного співробітництва
регіонів. Такий підхід дозволяє враховувати комплекс
спільно розроблених проектів та визначити на скільки
регіони спільно приймають рішення в тій чи іншій сфері
діяльності [8]. Проте оцінити рівень економічного співро)
бітництва регіонів за даним підходом є дуже складним,
оскільки відсутня в статистиці інформація про показни)
ки, які характеризують суспільну роботу.

Товканець С. А., Товканець Г. В. пропонують засто)
сувати поетапну методику аналізу та оцінки економіч)
ного співробітництва регіонів, яка включає п'ять етапів:

— визначення мети (оцінка реалізації економічного
співробітництва регіонів), об'єкту (регіон), предмета
(рівень ефективності діяльності регіону) та завдань (оці)
нити рівень ефективності економічного співробітницт)
ва регіонів, визначити тенденції розвитку; виявити шля)
хи активізації) аналізу;

— обрання форм економічного співробітництва ре)
гіонів для проведення дослідження (базові, інституціо)
нальні, функціональні, інноваційні);

— проведення аналізу по кожній з обраних форм,
яке включає відповідну систему показників та інформа)
ційне забезпечення;

— визначення впливу економічного співробітницт)
ва регіонів на соціально)економічний розвиток (інтег)
раційний, регіональний, галузевий, соціальний аспекти);

— підведення підсумків, визначення проблем та пер)
спектив економічного співробітництва регіонів [9].

Проте особливої уваги заслуговує методика, яку
запропонувала Гречана С.І. (Інститут економіко)право)
вих досліджень НАН України) [10]. Було сформовано
систему показників аналізу економічного співробітниц)
тва регіонів та ознак задля оцінювання показників
міжрегіонального співробітництва у виробничий та не)
виробничій сфері.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є формування методичного

підходу до проведення компаративного аналізу показ)
ників економічного співробітництва регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведені теоретичні дослідження дозволили обра)

ти найбільш вдалий варіант систематизації показників
аналізу економічного співробітництва регіонів. У таб)
лиця 1 подано основні групи показників економічного
співробітництва регіонів.

При формування методичного підходу до оцінки
економічного співробітництва регіонів варто врахову)
вати наступні принципи: цільової спрямованості — уз)

годження здійснюваних проектів і заходів міжрегіо)
нального співробітництва з базовими цілями та завдан)
нями, які визначено з відповідними регіональними, га)
лузевими, загальнодержавними стратегіями та програ)
мами; комплексності — визначення сукупного впливу
міжрегіонального співробітництва на соціально)еконо)
мічний розвиток регіонів з використанням економічних,
екологічних, фінансово)бюджетних, інфраструктурних,
культурно)освітніх показників; ефективності — оцінка
налагодження добросусідських відносин між суб'єкта)
ми міжрегіональної співпраці; універсальності — вико)
ристання системи оцінки реалізації міжрегіональних
програм соціально)економічного співробітництва до
різних регіонів; оперативності — необхідність своєчас)
ного збору інформації, а також прийняття на її основі
рішень, які покращують соціально)економічний розви)
ток регіонів; багаторівневості [9].

Розглянувши методики вчених щодо оцінки резуль)
татів економічного співробітництва регіонів або міжре)
гіональних зв'язків, можна виділити наступні типові ета)
пи:

1. Вибір мети, об'єкту аналізу та оцінки ефективності
аналізу результатів економічного співробітництва регі)
онів України або міжрегіонального співробітництва.

2. Вибір методів та системи показників оцінки ана)
лізу результатів економічного співробітництва регіонів
України або міжрегіонального співробітництва.

3. Оцінка витрат на аналізу результатів економіч)
ного співробітництва регіонів України /міжрегіональ)
не співробітництво.

4. Комплексна оцінка ефективності забезпечення
аналізу результатів економічного співробітництва ре)
гіонів України або міжрегіонального співробітництва.

На першому етапі здійснюється вибір мети, об'єкту
аналізу та оцінки результатів економічного співробіт)
ництва регіонів. Метою аналізу є оцінка ефективності
міжрегіонального співробітництва, а об'єктом є оцінка
результатів економічного співробітництва регіонів.

На другому етапі здійснюється вибір методів та си)
стеми показників, необхідних для аналізу та оцінки ре)
зультатів економічного співробітництва регіонів. Відпо)
відно, пропонується проводити дослідження за такими
напрямами (табл. 2).

На третьому етапі здійснюється оцінка витрат на
економічне співробітництво регіонів в динаміці по по)
казниках витрат складових.

Важливе значення при оцінці грає четвертий етап —
комплексна оцінка результатів економічного співробі)
тництва регіонів, яка визначається за формулою (1):

n m
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ip ..  — результати отримані від реалізації міжре)

гіональної співпраці і)го регіону;
Bj

.  — витрати на реалізацію та збереження конку)
рентних переваг і)го регіону;

m  — кількість регіонів, які є учасниками інтегра)
ційних процесів;

Ni  — приріст реалізації досягнення очікуваних ре)
зультатів діяльності і)го регіону у процесі інтеграції, за
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Таблиця 1. Групи та показники економічного співробітництва регіонів
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Отже, існує значна кількість методів аналізу, які
можуть бути використані в процесі аналізу та оцінюван)
ня результатів економічного співробітництва регіонів.
Вибір методу аналізу економічного співробітництва ре)

гіонів України відповідного здійснюється з огляду на
можливість отримання необхідного масиву економічної
і статистичної інформації та трудомісткість її обчислю)
вальної обробки. Результативність же аналізу залежить

Таблиця 2. Напрями, критерії та показники оцінки економічного співробітництва регіонів

Джерело: [1—11].
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Таблиця 3. Система показників аналізу економічного співробітництва регіонів та ознак задля оцінювання

Джерело: [10].

від організаційних, кадрових, матеріальних і технічних
можливостей суб'єктів оцінювання.

Для проведення компаративного аналізу економіч)
ного співробітництва регіонів України та оцінювання
його результатів доречно використання п'яти груп по)
казників, що характеризують тенденції змін в процесі
економічного співробітництва регіонів України та по)
казники, що характеризують результати цього співро)
бітництва (табл. 3).

Перед вибором методу аналізу необхідно визначи)
тися з ефектом від економічного співробітництва ре)
гіонів, який визначається як підсумок корисного резуль)
тату взаємодії факторів. В якості таких факторів ви)
значені виробнича, підприємницька, соціальна сфери і
сфера споживання. Окремо виділені основні соціально)

економічні показники, які є, з одного боку, результую)
чими показниками розвитку, а з іншого, важливими сти)
мулами економічного співробітництва регіонів — тоб)
то такими ж факторами, що діють на ефективний ре)
зультат.

Так, наприклад, валовий регіональний продукт, як
показник ефективності функціонування економіки
відповідної території, є одночасно і основним індика)
тором розвитку, впливаючи на можливості акумулю)
вати ресурси для подальшого економічного зростан)
ня, тобто симулятором економічного співробітництва
регіонів. При чому, тенденції його змін в процесі
здійснення економічного співробітництва регіонів не
мають суттєвого значення, тому в таблиці позначені
символом " ".
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Найбільш поширеними підходами до аналізу еко)
номічного співробітництва регіонів, які можуть бути
використані для проведення оцінювання є: диферен)
ційований: з'ясування рівня розвитку окремих регі)
онів, галузей, секторів, об'єктів і чинників; квалімет)
ричний (від лат. qualitas — характер, явище та грец.

  — вимірювати): оцінювання якісних складо)
вих регіонального розвитку за допомогою кількісних
показників; комплексний: охоплення всіх істотних
складових і чинників розвитку регіонів; індексний:
обчислення узагальнюючого показника — індексу
розвитку регіону, на підставі якого формуються рей)
тинги регіонів; інтегральний: урахування сумісності
та взаємодоповнюваності окремих показників регі)
онів в отриманні загального кінцевого результату, а
також розрахунок коефіцієнтів за показниками пи)
томої ваги і значущості окремих показників у загаль)
ному результаті; динамічний: упорядкування показ)
ників регіонального розвитку за темпами зростан)
ня; параметричний: установлення і кількісне вира)
ження властивостей, функціональних залежностей
між параметрами елементів системи регіонального
управління і регіонального розвитку; рейтинговий:
визначення місця регіону за рівнем розвитку серед

інших регіонів; компаративний: порівняння показ)
ників стану регіонів за окремими сферами. Врахову)
ючи, що будь)яке оцінювання не може абсолютно
точно відобразити розвиток економічного співробі)
тництва регіонів, для отримання більш обгрунтова)
них результатів доцільно застосовувати комплекс
методів, тобто формувати адаптовану та адекватну
методику аналізу.

Виходячи з задачі дослідження та враховуючи по)
точну суспільно)політичну ситуацію поточну суспіль)
но)політичну ситуацію, що склалася через тимчасову
окупацію деяких територій України та яка зобов'язує
вносити відповідні корективи в інтерпретацію статис)
тичних даних при їх порівнянні, запропоновано засто)
сування наступного методичного підходу (рис. 1). Саме
такий методичний підхід до проведення компаративно)
го аналізу економічного співробітництва регіонів Украї)
ни дозволить здійснити оцінювання клімату розвитку та
визначити його тип.

Методичний підхід до проведення компаративного
аналізу економічного співробітництва регіонів здаля
визначення клімату розвитку містить базову і додатко)
ву частину, тобто компаративний аналіз економічного
співробітництва регіонів для визначення характеристик
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Рис. 1. Методичний підхід до проведення компаративного аналізу економічного співробітництва регіонів
задаля визначення їхнього клімату розвитку
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клімату розвитку може бути проведений тільки за умов
використання базової складової або? у більш розгор)
нутому виді? з використання додаткової складової.

У будь якому випадку інтерпретація отриманих ре)
зультатів дозволить поділити регіони на чотири типів
за сприятливістю умов розвитку економічного співро)
бітництва регіонів:

— сприятливий клімат розвитку економічного
співробітництва регіонів (С

ЕСР
) — до типу відносяться

ті регіони, за якими спостерігається стабільне зростан)
ня показників)стимуляторів та індикаторів економічно)
го співробітництва регіонів чи падіння показників)де)
стимуляторів ЕСР;

— умовно)сприятливий клімат (УСЕСР) — включа)
ються ті регіони України, в яких на фоні зростання (па)
діння) показників)стимуляторів ()дестимуляторів) та
індикаторів спостерігаються виключення, що незначно
погіршують ситуацію;

— умовно)несприятливий клімат (УНЕСР) — всі
інші;

— несприятливий клімат (НЕСР) — відносять такі
регіони, в яких спостерігаються систематичні знижен)
ня значень індикаторів економічного співробітництва
регіонів у бік погіршення рівня соціально)економічно)
го розвитку.

ВИСНОВКИ
Формування методичного підходу до проведення

компаративного аналізу показників економічного
співробітництва регіонів завбачає проведення дослі)
джень різних наукових підходів та узагальнення на)
прямів, критеріїв і показників оцінки економічного
співробітництва регіонів. За результатами чого було
виокремлено традиційні етапи оцінки результатів еко)
номічного співробітництва регіонів. Для проведення
компаративного аналізу економічного співробітниц)
тва регіонів України та оцінювання його результатів
доречно використання п'яти груп показників, що ха)
рактеризують тенденції змін в процесі економічного
співробітництва регіонів України та показники, що ха)
рактеризують результати цього співробітництва. Ви)
ходячи з задач дослідження запропоновано застосу)
вання методичного підходу, який дозволяє визначи)
ти клімат розвитку регіонів і який містить базову і до)
даткову частину тобто компаративний аналіз еконо)
мічного співробітництва регіонів для визначення ха)
рактеристик клімату розвитку може бути проведений
тільки за умов використання базової складової або,
у більш розгорнутому виді, з використання додатко)
вої складової. Інтерпретація отриманих результатів
дозволить поділити регіони на чотири типи за спри)
ятливістю умов розвитку економічного співробітниц)
тва регіонів.
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