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У даній доповіді розглядається інноваційний аспект змісту 

міжрегіонального співробітництва та розвиток його форм. 
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This report examines an innovative aspect of the content of regional cooperation 

and the development of his forms.  
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Зміна характеру економічних, політичних та соціальних відносин в умовах 

розвитку інтеграційних процесів має безпосередній вплив на формування нової 

системи відносин між регіонами країни. Це поставило перед Україною 

проблему організації ефективного міжрегіонального співробітництва. 

Насамперед, важливим є визначення змісту та обґрунтування розвитку форм 

такого співробітництва. 

Дослідженню питань міжрегіонального співробітництва присвячені праці 

таких відомих вітчизняних науковців, як 3. Варналій, З.Герасимчук, 



М.Долішній, В. Куйбіда, Є.Кіш, К. Кривенко, B. Кривцова, С. Максименко, Н. 

Мікула, Л. Прокопенко, І. Розпутенко, О. Рудік, C. Серьогін, І. Сторонянська, І. 

Студенніков, В. Удовиченко, Ю. Шаров, І. Шумляєва та ін.  

Попри досить велику кількість наукових праць з визначеної проблематики 

недостатньо досліджено зміст міжрегіонального співробітництва, а саме не 

вироблено єдиного підходу до розуміння цього поняття.   

Його розглядають з різних позицій, зокрема Статут Асамблеї європейських 

регіонів розглядає міжрегіональне співробітництво як таке, що відбувається 

між регіонами, що належать до різних держав. Однак співпраця регіонів 

можлива не лише між державами, але й в середині країни, що  звужує 

розуміння цього поняття. 

На думку Н. Мікули, міжрегіональне співробітництво означає будь-яку 

взаємоузгоджену діяльність, спрямовану на започаткування відносин між 

територіальними общинами та властями двох або більше договірних сторін, 

крім відносин транскордонного співробітництва між сусідніми органами влади, 

включаючи укладання між територіальними общинами та органами влади 

інших держав угод про співробітництво [4]. 

 У такому підході співробітництво спрямоване на започаткування 

відносин, що дозволить вирішити більшість проблем між територіальними 

общинами та властями договірних сторін. Також у визначенні конкретизуються 

суб’єкти і об’єкти співпраці. Проте, не відомий подальший розвиток відносин, а 

саме його кінцевий результат. 

Можна погодитися з І. Сторонянською в тому, що міжрегіональне 

співробітництво – це взаємовідносини, які виникають між регіонами в сферах 

економіки, політики, культури, освіти, охорони природи тощо [7]. Однак у 

визначені не відображено на яких засадах розвитку будуть відбуватися 

відносини, і взагалі, чи будуть вони взаємовигідними.  

Манів З.О. під міжрегіональнім співробітництвом розуміє будь-які зв'язки, 

що встановлюються між регіонами різних державних утворень. Така співпраця 

спрямована на вирішення конкретних соціально-економічних проблем кожної 



території. Проте, таке трактування можна було б удосконалити тим, що на 

даний час взаємовідносини регіонів відбуваються в великій кількості сфер і 

часто незалежно від волі та бажань людини та відміченого нею кордону – в 

атмосфері, по воді тощо [4].   

Отже, як бачимо, кожен з вищенаведених вчених говорить про те, що 

характеристиками міжрегіонального співробітництва є взаємоузгодженість, 

зрощення та взаємовигідність зв’язків, що є властивостями синергетики. 

Раніше процеси, що відбувалися в економічних системах, розглядалися із 

позицій соціальної механіки, на основі якої було сформовано класичну 

економічну теорію, основними  характерними особливостями якої був 

економічний лібералізм. Взаємозв’язки, що виникають у системах різного роду, 

у тому числі і у системі міжрегіональних зв’язків, здебільшого розглядалися як 

лінійні, що і обумовлювало характер механізмів управління процесами їх 

функціонування.  Це призвело до появи тих наслідків та проблем, що має 

сьогодні суспільство [2].  

Введення в науковий обіг терміна «синергетика» в сучасному розумінні 

справедливо пов’язано з Г. Хакеном, який позначає ним загальну теорію 

динамічної поведінки систем особливого роду. Ознакою таких систем є 

можливість появи за певних обставин кооперованої (узгодженої) поведінки 

окремих їх частин, що веде до якісних змін у системі [9]. 

Сьогодні синергетика стала найбільш популярною в нашому хаотичному 

часі. Вона є головним науковим базисом для розробки різних стратегій 

еволюції суспільства, соціального розвитку в умовах високої невизначеності, 

суперечливості інформації, тобто в області хаосу. Синергетику можна 

розглядати як «науку про колективну організовану та самоорганізовану 

поведінку; при цьому поведінка ця підпорядковується загальним законам» [10]. 

Синергетика досліджує «фізичні основи формування структур» [1], вона вивчає 

«процеси самоорганізації в нерівноважних нелінійних системах» [8]. Можна 

зазначити що, коли економічна система втрачає функціональну стійкість, 

виникають самоорганізаційні процеси формування нових ефективних структур. 



А міжрегіональне співробітництво система яка еволюціонує, і тому також 

здатна до самоорганізації. 

Оскільки синергетичний підхід може бути застосований до окремого 

процесу чи явища. З цього приводу можна зауважити, що подальший розгляд 

міжрегіонального співробітництва можливий з позиції отримання 

синергетичного ефекту.  

Цілком закономірно, що міжрегіональне  співробітництво можна 

розглядати як співпрацю між державами. Це рекурсивний процес, в якому двоє 

чи більше договірних сторін працюють разом задля досягнення спільних цілей, 

за допомогою обміну інформацією, навчання і досягнення консенсусу. 

Тому одним з головних принципів ефективного розвитку співпраці є 

раціональне використання ресурсів регіонів один одного, що досягається 

формуванням ефекту синергії. Учасники співробітництва, котрі працюють 

спільно, щоб досягти однакову мету можуть отримати кращі результати, при 

умовах конкуренції за обмежені ресурси. 

Проте, в умовах дефіциту ресурсів, регіони країни постійно знаходяться в 

стані конкурентної боротьби. Потрібно врахувати, що конкуренція може 

відбуватися між регіональними органами влади, між підприємствами, різними 

організаціями, що може призвести до небажаної міжрегіональної конкуренції 

на основі порівняльних переваг. 

Конкурентоспроможність – це сукупність переваг одного об’єкту по 

відношенню до іншого, або ж здатність витримувати змагання серед подібних 

об’єктів [5]. Це пояснює необхідність взаємовідносин, і  міжрегіонального 

співробітництва взагалі.  

Тому аналізуючи свої сильні та слабкі сторони, регіони оцінюють  реальні 

можливості в розроблення заходів і коштів для конкурентної боротьбі, за 

рахунок яких регіони могли б посилити конкурентоспроможність і забезпечити 

свій успіх. 

Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо розглянути нову концепцію, 

наявність можливостей з формування нових або підсилення існуючих 



конкурентних переваг регіону, що, на нашу думку, передбачає наявність 

синергетичного ефекту. 

Саме тому інноваційний складник міжрегіонального співробітництва 

зорієнтований на синергетичний ефект: досягнення стабільного збалансованого 

соціально-економічного розвитку завдяки підвищенню 

конкурентоспроможності регіонів.  

Розглядаючи міжрегіональне співробітництво як систему, слід зауважити, 

що синергетичний підхід передбачає розгляд процесів та явищ, які 

відбуваються в системі, що еволюціонує. Тому дослідження регіональних 

процесів має розглядатися в контексті функціонування та розвитку системи. 

Вдале поєднання та застосування конкурентних переваг окремих регіонів 

дозволяє значно збільшувати рівень розвитку, що також свідчить про 

отримання синергетичного ефекту, коли одночасне застосування прогресивного 

досвіду різних регіонів дає змогу отримати більший економічний ефект, ніж за 

окремого їхнього використання. 

Тому можна визначити міжрегіональне співробітництво як процес 

формування системи стійких взаємовигідних зв'язків між територіальними 

общинами двох або декількох регіонів як усередині держави, так і за її межами, 

що визначають коло учасників в різних сферах суспільного життя на основі 

синергетичного ефекту від нарощення конкурентних переваг. 

Із розвитком та налагодженням добросусідських відносин між регіонами 

як всередині держави, так і за її межами, виникають різні форми 

міжрегіонального співробітництва. Тому є потреба проаналізувати основні 

форми співпраці, а також систематизувати їх.  

Існують різні підходи щодо класифікації форм міжрегіонального 

співробітництва. Складність полягає у великій кількості та різноманітності 

видів співпраці. Усі форми різняться низкою особливостей, а саме – наявністю 

кордону і необхідністю його облаштування, використанням природних ресурсів 

і, відповідно, вирішенням спільних чи ідентичних проблем, діяльність у різних 

галузях.  



Серед найбільш поширених організаційних форм міжрегіональних 

зв'язків, в яких регіони виступають як повноправні суб'єкти, можна виділити: 

• формування мезоінтеграційних об'єднань – єврорегіонів; 

• створення спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) та територій 

пріоритетного розвитку (ТПР) у прикордонних регіонах; 

• міжнародні транспортні коридори, розвиток яких на сьогодні в 

Україні визнано загальнонаціональним пріоритетом. [7] 

Міжрегіональне співробітництво може здійснюватися у різних формах, за 

участю та без участі органів влади і самоврядування. В обох випадках на 

органи влади та самоврядування покладається завдання створити як відповідне 

інституційне забезпечення, так і сприятливі економічні умови щодо 

знаходження контрагентів, просування товарів на внутрішній ринок, здійснення 

інформаційної та консультаційної підтримки виробничої, маркетингової, 

інвестиційної діяльності підприємств, координація регіональних проектів [4].  

Розповсюдженою формою міжрегіонального співробітництва є 

транскордонне співробітництво. Іншою, порівняно новою, формою 

співробітництва є кластери, – це географічно близькі групи взаємопов’язаних 

компаній та асоційованих установ в окремій галузі, що пов’язані спільними 

технологіями та навичками [6]. Окрім названих форм міжрегіонального 

співробітництва є безліч інших: вільні (спеціальні) економічні зони, спеціальні 

режими інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, різні 

форми транскордонного співробітництва, у тому числі єврорегіони та 

міждержавні транскордонні кластери [3]. 

Існуючі в Україні форми міжрегіональної взаємодії не вичерпуються 

перерахованими вище, та все ж таки  всі вони потребують інноваційних 

підходів та систематизації для кращого їх вивчення. Вважаємо доцільним 

класифікувати форми міжрегіональної взаємодії, за певними ознаками (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація форм міжрегіонального співробітництва за ознаками 

Ознаки Види форм 



Участь органів влади За участю,  

Без участі 

За суб’єктом управління Діяльність місцевих та регіональних 

органів влади; 

Органи влади національного рівня; 

Формальні і неформальні інтитуції 

співробітництва. 

За кількістю учасників 

співробітництва 

Два або декілька учасників 

За змістом співпраці в 

залежності від стадії цих 

відносин 

• започаткування відносин; 

• взаємопроникнення і зрощення 

відтворювальних процесів суб’єктів 

господарювання; 

• зміцнення і розвиток відносин;  

• взаємоузгоджена діяльність; 

• співпраця.       

За характером 

взаємовідносин  

• стійкі,  

• не стійкі; 

За напрямком співпраці - зовнішньоекономічні; 

- внутрішньоекономічні.   

За (масштабом) 

суміжністю територій 

• здійснюється у географічно 

суміжних територіях. Це стосується і 

територій, відокремлених морем; 

• здійснюється між несуміжними 

територіями.         

За цілями взаємозв’язків Розв’язуються спільні або однакові 

проблеми 

За характером діяльності 

взаємозв’язків 

• Господарські (виробничі, не 

виробничі);  



• Торгово-економічні; 

• Науково-дослідні; 

• Культурні; 

• Політичні; 

• Туристичні; 

• Соціальні; 

• Технічні; 

• Співпраця по боротьбі зі 

злочинністю;   

• Організаційні.  

 

Наведена класифікація форм співробітництва удосконалює існуючі основи 

управління взаємовідносинами, що дає можливість для більш цілісної й 

ефективнішої діяльність учасників міжрегіонального співробітництва. 

Таке співробітництво потребує деяких впливів регулювання, які можна 

реалізувати через механізм забезпечення міжрегіонального співробітництва. 

Необхідним є регулювання міжрегіонального співробітництва методами 

правового та адміністративного регулювання, фінансового забезпечення та 

економічного і фінансового стимулювання, що сприятиме ефективному 

залученню регіонів України до співпраці.  
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