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1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Вичерпання чинників екстенсивного економічного 
зростання обумовлює посилення уваги до пошуку нових форм прискорення 
економічної динаміки, адекватних сучасним тенденціям світової економіки. В 
умовах інтенсифікації процесів науково-технічного розвитку і підвищення 
впливу інновацій на сучасний і перспективний стан світової системи господа-
рювання жодна країна не спроможна успішно розвиватися поза широким між-
народним співробітництвом. При цьому акценти у розгортанні такої взаємодії 
країн змістилися на міжрегіональний рівень, що особливо яскраво виявляється 
на терені сучасного європейського економічного простору. 

Зазначені аспекти обумовлюють підвищення наукового інтересу до 
проблеми ефективної організації співробітництва прикордонних регіонів, 
важливою складовою якого нині є спільна науково-технічна та інноваційна 
діяльність. 

Методологічним проблемам регіонального співробітництва та взаємовід-
носин прикордонних територій присвячені наукові праці вітчизняних вчених: 
О. Алимова, В. Андрійчука, П. Бєлєнького, С. Будкіна, В. Герич, А. Голікова, 
М. Гонака, О. Гонти, М. Долішнього, В. Дубницького, А. Єпіфанова, 
П. Луцишина, Н. Луцишин, Ю. Макогона, Н. Мікули, М. Мінченка, А. Мокія, 
В. Пили, І. Сала, Л. Чернюк, О. Чмир та інших. Загальний аналіз організаційної 
структури та діяльності єврорегіонів зроблений експертами З. Бройде, Є. Кіш, 
М. Лендєл, І. Студенніковим. 

Високо оцінюючи їх науковий доробок, представлений достатньо репре-
зентативним теоретичним та емпіричним матеріалом, слід зауважити, що до 
цього часу немає прийнятного підходу до обґрунтування та побудови організа-
ційно-економічного механізму прикордонної співпраці, заснованої на іннова-
ційній моделі функціонування господарського комплексу регіонів. Розбудова 
економіки прикордонних територій на інноваційному підґрунті потребує чіт-
кого визначення змісту процесу інноваційно-орієнтованого розвитку 
прикордонного співробітництва, його мети, стратегічних напрямів і механізмів 
реалізації; розробки та впровадження системи заходів з підтримки інноваційної 
діяльності, а також формування організаційно-управлінської інфраструктури, 
здатних надати новий імпульс економічного зростання та підвищення соціа-
льно-економічної ефективності. 

Це обумовило вибір теми дослідження, її актуальність, практичну 
спрямованість і окреслило основне коло дослідницьких питань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 
результати, теоретичні положення і висновки дослідження було використано 
при виконанні науково-дослідної теми Української академії банківської справи 
НБУ “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер 
державної реєстрації 0102U006965), «Розробка методики фінансово-
економічного моніторингу регіонального розвитку», «Організаційно-методичні 
засади забезпечення ефективного інноваційно-орієнтованого розвитку 
співробітництва прикордонних регіонів», у межах яких викладені пропозиції 
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т

автора щодо банківського моніторингу міжрегіональних прикордонних 
взаємодій, комплексної оцінки ефективності співробітництва прикордонних 
регіонів, економіко-організаційного забезпечення розвитку прикордонного 
співробітництва. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є науково-
теоретичне обґрунтування та поглиблення основних організаційно-економічних 
положень, розробка практичних рекомендацій щодо розвитку інноваційно-
орієнтованого співробітництва прикордонних регіонів. Досягнення зазначеної 
мети зумовило постановку наступних завдань: 

• визначити зміст прикордонного співробітництва та його місце в 
системі транскордонних зв’язків регіонів; 

• визначити видову структуру та організаційні форми реалізації 
прикордонного економічного співробітництва; 

• розкрити сутність і організаційно-функціональний зміст механізму 
інноваційно-орієнтованого розвитку співробітництва прикордонних регіонів; 

• провести системний аналіз світової практики та досвіду регіонів 
України з організації прикордонного співробітництва і визначити напрями його 
застосування в північно-східних регіонах країни; 

• провести аналіз передумов розвитку прикордонного співробітництва в 
умовах ринкової трансформації територіальних соціально-економічних систем 
північно-східних регіонів України; 

• обгрунтувати напрями інноваційно-орієнтованого співробітництва 
регіону з суміжними прикордонними територіями Російської Федерації; 

• удосконалити пропозиції щодо створення організаційно-управлінської 
структури розвитку інноваційно-орієнтованого співробітництва прикордонних 
регіонів; 

• розробити науково-методичні підходи щодо комплексної оцінки 
ефективності співробітництва прикордонних регіонів, формування та розподілу 
міжрегіональних фондів фінансування програм прикордонного 
співробітництва, які б враховували інноваційну спрямованість і пріоритетні 
напрями такої співпраці. 

Об’єктом дослідження є процеси взаємодії в межах суспільно-
територіальної системи Сумської області України та суміжних з нею 
прикордонних регіонів Російської Федерації. 

Предметом дослідження є теоретико-методолгічні засади розвитку 
інноваційно-орієнтованого співробітництва прикордонних регіонів. 

Методи дослідження. Вирішення обраної науково-практичної проблеми 
базується на загальнонаукових принципах проведення комплексних наукових 
досліджень, класичних положеннях сучасної економічної теорії, регіональної 
економіки, теорії управління. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній 
роботі в основному використовувались такі методи: системного підходу, 
структурного аналізу та логічного синтезу – для розкриття значення 
співробітництва прикордонних регіонів у активізації зовнішньоекономічних 
зв’язків країни, а також обґрунтування соціально-економічної сутності 
інноваційно-орієн ованого розвитку співробітництва прикордонних регіонів, 
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просторовою зоною охоплення (тільки прикордонні території); 

визначення системи факторів та передумов його налагодження; діалектичний і 
причинно-наслідкових зв’язків – для формування організаційно-
функціонального м анізму інноваційно-орієнтовано  розвитку 
співробітництва прикордонних регіонів; математико-статистичні тистико-
аналітичні методи – для виявлення тенденцій розвитку міжрегіонального 
співробітництва досліджуваної суспільно-територіальної системи і розробки 
методики оцінки ефективності взаємодії прикордонних регіонів, механізмів 
розподілу спільних фондів фінансових ресурсів прикордонних регіонів; 
наукової абстракції – для поглиблення методологі них засад регулювання 
розвитку інноваційно-орієнтованного співробітництва прикордонних регіонів, 
розробки напрямів інноваційно-орієнтованого співробітництва регіону з 
суміжними прикордонними територіями, удосконалення пропозицій щодо 
створення організаційно-управлінської структури розвитку інноваційно-
орієнтованого співробітництва прикордонних регіоні . Пропоно ані науково-
методичні підходи щодо оптимізації фінансування проектів співробітництва 
побудовані на застосуванні методів динамічного програмування. 

Інформаційною базою дослідження є офіційні дані Держав
тики України, Державної митної служби України і їх територіальних органів, 

а також матеріали з комп’ютерної мережі Інтернет. В роботі використані 
нормативні документи міжнародного права та законодавства України, що 
регулюють зовнішні економічні зв’язки, транскордонне співробітництво, 
порядок створення і функціонуван я спеціальних (вільних) економічних зон 
(СЕЗ), промислово-фінансових груп, науково-технічну, інноваційну та 
інвестиційну діяльність, а також убліка ії українських та зарубіжних автор  з 
питань міжнародного міжрегіонального співробітництва, економіки і управління 
науково-технічним прогресом. 

Наукова новизна одер
тичному узагальненні та обґрунтуванні методологічних засад, методичних 

підходів і розробці прикладних рішень формування механізму інноваційно-
орієнтованого розвитку співробітництва прикордонних регіонів України як 
складової соціально-економічних передумов їх партнерського входження у 
світові господарські зв’язки. Вона розкривається в таких основних теоретичних 
та методологічних результатах  дисертаційного дослідження. 

Вперше: 
• обгр
ди о комплексно  оцінки ефективності прикордонного співробітництва, 

які, на відміну від існуючих, передбачають оцінку рівня збалансованості 
прикордонних міжрегіональних взаємодій; 

Удосконалено: 
• сутність по
чи и, підкреслюється якісна відмінність цієї форми зв’язків між 

суб’єктами кономічної діяльності ізних регіонів від транскордонно  за 
функціональним наповненням (створення умов для залучення всіх територій 
сусідніх держав до спільного вирішення соціально-економічних проблем) та 
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• класифікацію регіонів за рахунок введення нового їх виду – 
“прикордонний мезорегіон”, який являє собою локалізован

рд нні просторову концентрацію інтенсивних взаємин між 
територіальними громадами декількох суміжних прикордонних регіонів 
сусідніх країн  особі юридичних та фізични осіб, громадських організацій. 
Запропоноване п няття відрізняється ід існуючих тим, що озволяє 
відокремити просторову зону здіснення прикордонної співпраці в дослідженнях 
транскордонних міжрегіон льних відносин; 

• принципову схему механізму інноваційно-орієнтованого розвитку 
прикордонного співробітництва як системи

іза ійно-економічних форм та методів управління процесами 
прикордонної міжрегіональної співпраці, спрямованої на активізацію спільної 
науково-технічної та інноваційної діяльності;  

• систему факторів розвитку прикордонного співробітництва шляхом їх 
диференціації за рівнями виникнення (макро

рів нь) та характером впливу на інноваційність регіональної економіки 
(транскордонні (міжрегіональні) та прикордонні (регіональні)); 

• науково-методичні підходи визначення частки участі спільного фонду 
транскордонного регіону, що дозволяє здійснювати мотиваці

са и розподілу спільних фінансових ресурсів прикордонних регіонів за 
критерієм відповідності пріоритетним напрямам розвитку транскордонного 
простору; 

• науково-методологічні підходи щодо розподілу спільних фінансових 
фондів транскордонних регіонів в процесі формування проектів програми 

рд нного співробітництва, що навідмінну від наявних враховує бюджетні 
обмеження, територіальні та міжтериторіальні ефекти від їх реалізації. 

Набули подальшого розвитку: 
• пропозиції щодо формування і функціонування єврорегіональної 

орга и забезпечення інноваційно-орієнтованогонізаційної структури як основ
в прикордонного спі робітництва;

• практичні рекомендації щодо формування і управління кластерними 
утвореннями, регіональними інститутами підтримки малого і середнього біз-
несу як елементів формування інноваційної моделі розвитку прикордонного 
мезорегіону. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 
дисертаційній роботі теоретичні положення, методичні підходи та практичні 
рекомендації щодо формуванн  механізмів новаційно-орієнтованого розвитку 
прикордонного співробітництва, формування і розподілу спільних між 
територіальних фондів фінансових ресурсів, оцінки ефективності взаємодії прикор-
донних регіонів, створення прикордонних зон трансферу технологій через систему 
організаційно-економічні заходів залучення суб’єктів господарювання в трансна-
ціональні кластерні схеми коопераційно-інтеграційних міжфірмових зв’язків мо-
жуть бути використані при формуванні нової зовнішньоекономічної політики 
України, в економіко-аналітичній і прогностичній роботі державних і регіональних 
органів управління. Вони знайшли застосування при розробці комплексної 
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сторінок комп’ютерного тексту, який містить 
25 таб

орієнтованого розвитку регіонів” викладено 
концептуальні поло ління інноваційно-
орієнт ан п а

 х 

програми прикордонного співробітництва Сумської області з відповідними 
регіонами Російської Федерації (довідка №03-03/945 від 04.05.2006 р.), у 
навчальному процесі а науково-дослідній роботі Української академ ї банківської 
справи НБУ (довідка №20-06/2507 від 04.03.2006 р.) 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 
працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення наукового завдання 
організаційно-економічного забезпечення 

бітництва прикордонних регіонів  орієнтованого на активізацію спільної 
науково-дослідної та інноваційної діяльності. Наукові результати, теоретичні 
положення і практичні рекомендації, які виносяться на захи одержані 
автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в 
дисертації використані лише ідеї та висновки, що належать дисертанту. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження доповідались і обговорювал сь на міжнародній 
науково-практичній конференції “Транскордонне співробітництво в 

формації економіки” (м. Львів – Ярослав, 18 – 19 жовтня 2002 р.); 
міжнародній науково-практичній конференції “Регіон: 2003: стратегія оптима-
льного розвитку” (м. Харків, 22 – 25 квітня 2003 р.); на всеукраїнській науково-
практичній конференції «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку 
регіонів України» (м. Донецьк – Мелекіно, 9 – 10 вересня 2002 р.); 
всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи 
розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2003, 2005, 2006 р.р.), а також 
всеукраїнській науковій конференції “Проблеми організації і управління 
економікою регіону в умовах самоврядування” (м. Івано-Франківськ, 7 – 9 
жовтня 2004 р.). 

Публікації. Основні результи дисертаційного ослідження опубліковано 
у 13 наукових праць загальним обсягом 5,5 друк. арк., в тому числі особисто 
автору належить 4,0 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 
дисертаційної роботи становить 223 

лиц, 22 рисунки, із загальної кількості яких 3 займають всю площу сторінки, 
8 додатків, розміщених на 13 сторінках. Список використаних джерел із 198 
найменувань викладено на 23 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У першому розділі “Теоретичне обґрунтування інноваційно-

 співробітництва прикордонних 
ження формування механізму управ

ов им розвитком прикордонної с івпраці, зокрем , проведено 
аналітичне обґрунтування його сутності і організаційно-функціонального 
змісту, визначені основні наукові категорії досліджуваної проблематики, 
проведено аналіз сучасних моделей організації і загальносвітови тенденцій 
розвитку міжрегіональних прикордонних взаємодій. 
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Рис. 1. Функціонування механізму інноваційно-орієнтованого розвитку 
співробітництва прикордонних регіонів 

Вимоги сьогодення щодо активізації науково-технічної та інноваційної 
співпраці обумовлюють потребу виокремлення в 

ізму функціонування української економіки механізму інноваційно-
орієнтованого розвитку співробітництва прикордонних регіонів. Інноваційно-
орієнтований розвиток співробітництва прикордонних регіонів – це комплексна 
характеристика динаміки мезорегіональної економічної системи, заснованої на 
постійному збільшенні реальних обсягів валового регіонального продукту 
завдяки синергетичному об’єднанню ресурсів співпрацюючих регіонів, 
залученню спільних інтенсивних факторів осту на базі впровадження якісно 
нових технічних, технологічних, управлінських тощ  рішень. 

Принципова модель функціонування механізму інноваційно-
орієнтованого розвитку співробітництва прикордонних ре

еної системи що охоплює та структурно ункціональні 
підсистеми, я  програмно-цільове планування, організація, контроль та 
регулювання, наведена на рис. 1. 

 Фактори розвитку співпраці Система обмежень   

Ресурсні обмеження Параметри макросередовища

 Екологічні обмеження Внутрішньорегіональні умови
 Техніко-технологічні 

обмеження Фактори мікрорівня 
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НАПРЯМИ ТА ФОРМИ 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

УПРАВЛІННЯ СПІВРОБІТНИЦТВОМ
ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ 

Система суб’єктів 
управління: 
- міжнародний рівень; 
- субрегіональний 

рівень; 
- регіональний рівень; 
- мікрорівень 

Методи регулювання 

ПЛАНУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ

КОНТРОЛЬ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Аналіз ефективності 

Результати співпраці 

Аналіз ефективності 

Нормативно-правове 
забезпечення 

Організаційна складова Функціональна складова 

Економічні 

Адміністративно-організаційні 

Інфраструктурні 

Гуманітарні 
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Даний механізм є системною сукупністю організаційно-економічн
лювання соціально-економічних виробн

ають між пов’язаними секторами господарських комплексів суспільно-
територіальних систем суміжних регіонів прилеглих країн в умовах 
прикордонної міжрегіональної співпраці, спрямованої на активізацію спільної 
науково-технічної та інноваційної діяльності. Його основні завдання – 
збалансоване регулювання міжрегіональних взаємозв’язків прикордонних 
територій для забезпечення стабільного і ефективного функціонування 
відповідних територіальних господарських комплексів, досягнення ними 
стійкого гармонійного розвитку та підвищення життєвого рівня населення на 
основі провадження інноваційної моделі функціонування економіки регіонів. 

Результати проведеного нами дослідження дозволяють висунути пропози-
цію щодо розмежовування в сучасних умовах прикордонної і транскордонної 
міжрегіональної співпраці за ознакою територіальної локалізації. На нашу 
думку, прикордонне співробітництво – це система зв’язків та відносин, що 
мають місце між суб’єктами економічної діяльності, які розміщуються 
виключно на прилеглих прикордонних територіях декількох держав. В свою 
чергу, оскільки в сучасній практиці міжнародних відносин термін 
“транскордонне співробітництво” має переважно геополітичне значення, то він 
є більш широким, і, крім безпосередньо прикордонної співпраці, охоплює 
відносини, що виникають також і між неприкордонними регіонами суміжних 
країн за умови обов’язкової участі в них, прямої або посередницької, 
прикордонних територій відповідного геопростору. 

У роботі нами пропонується для означення просторової локалізації 
прикордонного співробітництва у складі транскордонного застосовувати термін 
“прик гордонний мезоре іон”, який можна визначити як локалізовану виключно 
в прикордонні просторову концентрацію інтенсивних взаємин між 
територіальними громадами декількох прикордонних регіонів сусідніх країн в 
особі юридичних та фізичних осіб, громадських організацій. 

За результатами аналізу теоретичних положень управління просторовими 
об’єктами та практики сучасної європейської регіональної політики нами сфор-
мована узагальнююча система принципів забезпечення цілеспрямованого 
впливу на розвиток прикордонних мезорегіонів, серед яких базовими є: рівність 
всіх суб’єктів прикордонної співпраці, просторова диференціація, досягнення 
паритету інтересів, досягнення ефективних структур, взаємна узгодженість 
процесів планування, організації, контролю та регулювання; раціональне поєд-
нання державного регулювання і ринкової саморегуляції, гнучкість управління, 
комплексність і максимальна ефективність міжрегіональних взаємодій. 

У дисертаційній роботі охарактеризовано сучасні організаційні моделі 
прикордонного співробітництва, що розрізняються за змістом та превалюючою 
формою міжрегіональних контактів (СЕЗ або єврорегіон) – північноамерикан-
ська, азіатська, європейська. Проведений нами аналіз практики їх застосування 
в Україні з врахуванням сучасних реалій європейського соціально-економіч-
ного простору засвідчив необхідність обрання єврорегіональної моделі у якості 
базової для організаційного оформлення механізму інноваційно-орієнтованого 
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розвитку співробітництва прикордонних регіонів. Вона підлягає перегляду та 
вдосконаленню з метою максимального врахування специфіки взаємин регіонів 
україно-російського прикордоння, обумовленої характером генезису політико-
правових, гуманітарних та соціально-економічних контактів. У роботі 
конкретизовано особливості формування і функціонування єврорегіональної форми 
організації співробітництва, виділені її сутнісні ознаки – геопросторова (локалізація в 
прикордонних регіонах Євро и, що мають спільний кордон) олітико-правова форма 
організації міждержавних міжрегіональних відносин без створення нових 
адміністративно-територіальних утворень) і проблемна-орієнтованість. 

Найбільший інтерес для теоретико-методичного обґрунтування 
інноваційного розвитку прикордонних регі нів, на н шу думку, становить 
група так званих динамічних теорій (теорія полюсів зростання, т

ведень, теор  класт ів). они передбачають існування певної 
циклічності, що сприяє виникненню, посиленню і нівелюванню 
нерівномірності соціально-економічного розвитку просторових утворень 
різного масш абу, формуванню декватної вимогам сучасності галузевої 
спеціалізації р гіону

З врахуванням перспектив ініційованих Європейським Співтовариством 
(ЄС) процесів створення спільного Європейського дослідницького простору 
(ERA) одним із напр

рдонного співробітництва є перехід до комплексних інтегрованих 
програм і проектів інноваційно-технологічного розвитку, формування 
транснаціональних, регіональних і локальних інноваційних кластерних мереж 
на основі міжрегіональної спільн ст  економ чни , фінансових, соціальних й 
екологічних тересів та пріоритетів галузевого розвитку. 

У другому розділі дисертаційної роботи “Основні передумови розвитку 
прикордонного співробітництва в умовах ринкової трансформації 
соціально-економічних систем регіонів України” нада

фікація факторів інноваційно-орієнтованого розвитку прикордонного 
співробітництва; проаналізовано п ре умови й го активізації в умовах 
північно-східних регіонів України, з акцентом на Сумській області, досліджено 
нормативно-правову баз  регулювання міжнародних міжрегіональних відносин 
в Україні.  

Існуюча нормативно-правова база демонструє низький рівень врегулю-
вання проблем прикордонної взаємодії, відсутність дієвих організаційно-право-
вих механ

одавство положення, які відображають особливості правового статусу 
прикордонних областей в сфері регіонального співробітництва. 

Зіставлення регіональних показників валового випуску родукц ї у розра-
хунку на одну особу з середніми по Україні та країнах ЄС вказує на те, що 
група північно-східних прикордонних регіонів, до кола яких 

ьку, Луганську, Сумську та Харківську області, має вищі серед інших 
груп прикордонних регіонів їх значення. Для даних регіонів, у яких проживає 
близько 24% населення України, цей показник становив 3524,5 дол. США, що 
на 70,5 дол. США вище середнього по країні рівня але становить 18,3% від 
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ономіки за групою становить 8,8% при визначеному експертами 
оптимальному значенні 25-30%. Низькі темпи росту експортних постачань 

рівня середнього для регіонів країн ЄС. Досліджувані регіони України, на нашу 
думку, мають реальну перспективу для реалізації інноваційної стратегії 
розвитку, оскільки основу виробничого потенціалу даних регіонів складає 
промислове виробництво, в якому традиційно інтенсивно відбуваються 
інноваційні перетворення. В середньому частка промисловості в труктурі 
валової доданої вартості, генерованої економікою даної групи регіонів, 
становить близько 45%. 

Представлений в нашій роботі аналіз стану і динаміки розвитку 
територіально-виробничого комплексу Сумського регіону д зволив зробити 
висновок, що втрата рин

раційно-виробничи  зв’язків поряд із загальними ускладненнями 
ринкових трансформаційних процесів, викликали значне падіння виробництва 
та реалізації майже в усіх сферах господарства регіону. Найбільш виражено 
кризові явища спостерігаються в галузях пеціалізації досліджуваного 
прикордонного регіону, що, на нашу думку, зумовлено руйнацією сталої 
системи виробничої кооперації України та Росії. 

За результатами аналізу вста ов ено, що сучасні іннов ційні процеси в 
досліджуваному прикордонні не забезпечують потреби його інтенсивного 
розвитку в довгостроковій перспективі через низк

старіння наукових кадрів; низька інноваційна активність підприємств; 
низький рівень залучення малого та середнього бізнесу в регіональні 
інноваційні процеси, недостатній рівень фінансування та незадовільна 
структура інноваційних витрат; відсутність дієвих механізмів комерціалізації 
результатів завер ених науково-технічних розробок та передачі х до сфери 
виробництва відсутність сформованої інноваційної інфраструктури. На їх 
усунення має бути спрямована регіональна політика інноваційно-орієнтованого 
розвитку співробітництва прикордонних регіонів і відповідний механізм її 
реалізації. Стратегічним завдання такої політики, на нашу думку, має бути 
створення прикордонної зони міжнародного трансферу технологій. 

Здійснене нами ретроспективне дослідження зовнішньоекономічних 
зв’язків регіонів як основи функціонування міжрегіонального інноваційно-
орієнтованого прикордонного простору показало, що не вик

ами соціально-економічного розвитку східного прикордоння країни зали-
шаються конкурентні переваги “прикордонності”, засновані на синергетичних 
ефектах взаємодії. Свідченням изького залучення прикордонних регіонів до 
системи міжнародного поділу праці є їх низька питома експортна активність. У 
Сумській області вона є найнижчою (0,0323%) серед досліджуваних регіонів, 
для яких у середньому даний коефіцієнт дорівнює 0,3233%, що є найвищим 
значенням для прикордонних регіонів країни, але майже в 10 разів нижчим за 
оптимальний рівень (3,7% при рівномірному за територіями експортному 
навантажені). 

Північно-східні регіони України мають низький рівень відкритості своїх 
територіальних господарчих систем (табл. 1): середній коефіцієнт відкритості 
регіональної ек
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Середні показники за 1998-2006 рр. 

но-східними регіонами (в середньому близько 5%), на нашу думку, 
можуть бути ознакою вичерпання наявних потенціалів нарощування торгівлі за 
рахунок використання традиційних її видів і необхідності пошуку нових форм 
реалізації зовнішньоекономічних зв’язків, у тому числі прикордонних 
міжрегіональних, на основі високотехнологічної інноваційної моделі розвитку 
експортного потенціалу. 

Таблиця 1 
Розрахунок коефіцієнту відкритості регіональних господарчих систем 

північно-східних регіонів України 

Область 
Зовнішній Зовнішній Оборот Внесок К

ї 
економіки, 

оборот то- оборот по- прямих регіону у 
валовий 

відкритост
регіональноварів, млн. 

дол. 
слуг, млн. 

дол. 
іноземних 
інвестицій, 
млн. дол. 

внутріш
ній 

продукт 
країни, 
млн. дол. 

оефіцієнт 
і 

% 

Донецька   ,1 ,8  3857 184 322,6 10481,0 10,9
Луганська  1152,3 32,5 7,830,4 3844,1 
Сумська  370,6 41,4 130,35 6,91281,6 
Харківська  1022,6 39,9 234,5 6,23023,3 
В середньому за групою 1600,6 74,6 179,5 4657,5 8,8

Д озраховано за статистичними ми. 
тьому розділі аційно боти ані о-методичні 

з  ефе ого ін аційно нто  розви  
наведені пропозиції щодо 
ої підсистеми механізму 

іннов й
- ї і

в  я
ос

к  

, н

прямованості: 

з

ланів та проектів прикордонної співпраці; 

жерело: р дани
В тре дисерт ї ро “Орг заційн

асади забезпечення ктивн нов -оріє ваного тку
співробітництва прикордонних регіонів” 
єврорегіонального оформлення організаційн

аці но-орієнтованого розвитку прикордонної співпраці, розроблено 
науково методичні підходи оцінки ї комплексної ефективност  і рівня 
збалансованості, изначені шляхи підвищенн  ефективності економічних 
взаємин прикордонних регіонів на нові розвитку коопераційно-інтеграційних 
зв’язків мікрорівневих суб’є тів господарювання в транскордонних кластерних 
галузевих утвореннях. 

З врахуванням світової  насамперед європейської практики ами розроб-
лені рекомендації щодо організаційної структури інноваційно-орієнтованого 
прикордонного мезорегіону (рис. 2). В ній передбачено такі специфічні структурні 
підрозділи інноваційної с

– робочі групи з мезорегіонального економічного співробітництва, з науково-
технічного і інноваційного співробітництва,  соціально-гуманітарних контактів і з 
екологічного розвитку та безпеки для проблемно-орієнтованого вирішення практич-
них питань розробки та впровадження п

– координатора міжгалузевих взаємодій та інфраструктурного 
забезпечення в інноваційній діяльності з метою досягнення взаємної узгодженості в 
роботі груп з міжрегіонального економічного співробітництва і з науково-
технічного та інноваційного співробітництва; 
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ної мережі Європи. В його складі 
перед м с і

о
а а  

р х

прикордон ації 
малих, середніх і великих стеми науково-технічних 
та виробничо-коопераційних взаємовідносин між суб’єктами господарювання 
прикордоння

ц я п и 
и

– Міжрегіонального центру інформаційного забезпечення з метою 
акумулювання та узагальнення економічної, соціальної, науково-технічної, 
екологічної інформації, який в перспективі може стати елементом 
транснаціональної інноваційно-інформацій

бачено виділити спеціалізований Сектор оніторингу оц ально-
економічного розвитку і Фонд інновацій та наук во-технічних взаємодій; 

– спеціалізована небанківськ  інноваційна фін нсово-кредитна установа – 
спільний інноваційний фонд прикордонних регіонів для здійснення фінансової 
підтримки між егіональни  інноваційних програм.  

Рис. 2. Проект організаційної структури інноваційно-орієнтованого 
прикордонного мезорегіону 

 
Нами зауважено, що одним з напрямів забезпечення ефективності 

них зв’язків є застосування кластерного підходу як форми інтегр
підприємств у створенні си

. Формування кластерів у промисловому виробництві 
прикордонного мезорегіону, на наш погляд, являє собою ітеративний і 
багатоетапний процес, в якому активна роль відводиться єврорегіональним 
органам управління. На початковій стадії розробляється загальна концепція, 
визначаються ілі й завданн кластеризації, ріоритетні зон та напрями 
розвитку наукоємних виробн цтв. Даний процес підтримується Асоціацією 
прикордонних регіонів України та Росії, відповідними галузевими 
міністерствами національних економічних систем. Другою стадією є підготовка 
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ж я  р

і  нашу
й й и і  р

 міжрегіональним центром консалтингових 
послу

н

ктів, що відповідають означеним в його 
страте у  

о  ж  у
 а

 в о  е

і 
спіль а н  

комбінацій проектів програми прикордонного співробітництва 
здійсн с

ї

програми формування й розвитку міжрегіонального кластеру, в якій керівні 
функції виконують органи місцевого управління, місцеві громади в особі 
єврорегіональних інститутів. Затверд енн  програми кластерного озвитку як 
взаємоузгодженого бачення майбутнього кластера, що враховує рівень 
доцільності подібних змін в організаційній структурі регіонального 
виробництва, відповідності положенням державних стратегій розвитку, має 
здійснюватися на засіданні Координаційної ради єврорегіону. Четвертий етап 
формування мезорег ональних кластерних утворень, на  думку, полягає в 
безпосередні  практичні  підтр мц  їх розвитку центральними і егіональними 
органами влади. При цьому допомога повинна проявлятись переважно в 
непрямих методах підтримки, наприклад, інфраструктурному забезпеченні та 
технічному сприянні. 

Комплексну реалізацію функцій управління та координації роботи 
системи прикордонних мезорегіональних кластерів непрямими методами 
регулювання доцільно покласти на спеціалізовані асоціативні громадські 
органи єврорегіону, представлені

г, координаційним центром міжгалузевих взаємодій та інфраструктурного 
забезпече ня і робочими групами. 

Розподіл спільних транскордонних фондів фінансових ресурсів 
передбачає застосування системи стимулювання прикордонних територій 
єврорегіональними структурами до включення в програму розвитку 
транскордонного простору прое

гії пріоритетним напрямам. Дана система стим лювання, за нашими 
пропозиціями, містить такі базові елементи: 1) повне фінансування проекту 
програми із спільног  фонду транскордонного регіону мо ливе лише  випадку 
повної відповідності всіх проектів у її складі пріоритетам, означеним у стр тегії 
розвитку єврорегіону; 2) для тих проектів, які не повністю відповідають 
встановленим пріоритетам, існує можливість їх часткового фінансування із 
спільного фонду та додаткового інвестування тими прикордонними 
територіями у складі єврорегіону, які отримають певний економічний ефект від 
реалізації даного проекту. При цьому розподіл цієї суми територіального 
фінансування між регіонами здійснюється пропорційно їх частці отримуваних 
ними вигід  загальн му фекті від реалізації даного проекту співробітництва. 

Для визначення рівня відповідності проектів пріоритетам розвитку 
рекомендується використовувати метод експертної оцінки шляхом попарного 
порівняння показників. Рівень коефіцієнта відповідності проектів пріоритетам 
розвитку рекомендуємо застосовувати і як критерій максимальної частки участ

ного фонду фінансових ресурсів тр нскордон ого регіону в його 
фінансуванні. 

Для розв’язання завдань оптимального розподілу спільних фондів 
регіонів у процесі фінансування програм прикордонного співробітництва 
пропонується використовувати метод динамічного програмування. „Відсів” 
неефективних 

юєть я на підставі бюджетного обмеження та шляхом порівняння 
додаткових критеріїв оптимізаці  – ефективності портфелю проектів 



 

 

13

о у т

агальнюючим показником комплексної оцінки ефективності 
прико

ін о
ану прикордонної території. Серед них, крім традиційних у 

практ
о , н

б я п

л

транскордонного регіону в цілому та кожного прикордонного регіону у його 
складі . 

У роботі зауважено, що вагомою складовою механізму інноваційно-
орієнтованог  розвитк  прикордонного співробітниц ва є оцінка його 
ефективності. 

Уз
рдонного співробітництва для окремого регіону може слугувати 

синтетичний декс, побудований на снові стандартизованих значень 
індикаторів ст

иці оцінки функціонування регіональної економіки показників (валовий 
регіональний продукт у розрахунку на дну особу доходи населен я на одну 
особу, рівень езробітт , забезпеченість населення ослугами соціальної сфери, 
частка власних доходів бюджету регіону в його повних витратах, коефіцієнт 
інтенсивності міграційних процесів), нами пропонується враховувати і 
специфічні для прикордонних регіонів: 

– частка введення в дію основних фондів виробничого призначення та 
соціальної сфери, що забезпечена іноземними інвестиціями в межах прикордонного 
співробітництва, яка визначається за форму ою: 

,6 t
y

t
x

yx

KK
IICBCIICBC

U
Δ+Δ

+
=      (1) 

де t
xIICBC , t

yIICBC  – інвестиції, які над

t

ійшли в межах прикордонного 
співробітництва, відповідно у

t
xKΔ , t

yKΔ  – введення в дію основних фон
соціально

коефіцієнт еф
вності міграції, 

мож

t

 виробничій та соціальній сферах; 
дів відповідно виробничої та 

ї сфер; 
– ективності прикордонної міграції, який, за аналогією до 

загально прийнятого в соціальній статистиці коефіцієнту ефекти
е бути ачений за формулою: визн

,8 t
CBC

t
CBC

BHÏH
H

U
CBC +
Δ

=      (2) 

де t
CBCHΔ  – сальдо прикордонно

t

ї міграції; 
t
CBCÏ H  – притік населення
t
CBCBH - відтік населення з регіону до сусідніх прикордонних регіонів інших 

в інвестиційній 
сф

 з суміжних регіонів прикордоння; 

держав; 
– коефіцієнт ефективності прикордонного співробітництва 

 може бути визначений за формулою: ер, який

)()( yxyx IECBCIECBCIICBCIICBC +++    (3) 
де t

xIICBC , t
yIICBC   інвестиції, які над

)()( tttt IECBCIECBCIICBCIICBC
U

+−+
9 tttt

yxyx=

ійшли в межах прикордонного 
співробітництва, відповідно у виробничій і соціальній сферах; 
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t
xIECBC , t

yIECBC  – суміжні регіони в 
межах прикордонного
соціально

загаль
, що склалася в 

групі

егіональної ефективності прикордонної співпраці ( jE ) нами 
пропо

о 
показ

інвестиції з економіки регіону у 
 співробітництва відповідно у розвиток виробничої і 

ї сфер. 
В но адку показники стандартизованих значень показують 

величину відхилення індикатору від його середньої величини
му вип

 прикорд  регіонів досліджуваного мезорегіонального простору в 
попередні періоди (за декілька років), на одиницю цього середнього значення. 

Показник р

онних

нується визначати як середнє арифметичне просте з стандартизованих 
значень індикаторів соціально-економічного і фінансового розвитку прикор-
донного регіону. Про ефективну співпрацю, навіть за наявності погіршення 
певних індикаторів, свідчить одержання позитивної величини загальног

ника регіональної ефективності прикордонного співробітництва. 
Загальну ефективність прикордонного співробітництва для прикордонного 

мезорегіону в цілому з врахування рівня науково-технічного розвитку його 
складових пропонується визначати за такою формулою: 

∑
=

== n

j
j

j
ПКСЕ

1

1

γ
,     (4) 

∑ ⋅
n

jjE γ

де jE  – загальний показник прикордонного співробітництва 
j-го регіону у складі єврорегіону; 

j

ефективності 

γ  – коефіцієнт вагомості 
прикордонного регіону; 

кількі

поновано скористатися аналізом показників 
серед в  

 прийнятої шкали статистичної оцінки варіаційних 
рядів, : 
збалан

ня 
дозволяють зробити висновки аналітичного та практичного 
спрям

. 

рівня науково-технічного розвитку j-го 

n – сть регіонів у складі єврорегіону (прикордонного мезорегіону). 
Для вимірювання рівня збалансованості співпраці регіонів у складі 

єврорегіону в роботі нами запро
 

ньоквадратичного ідхилення та коефіцієнтів варіації отриманих ефектів. 
З врахуванням загально

 на нашу думку, прикордонне співробітництво необхідно вважати
сованим, якщо варіація не перевищує 10%; слабко збалансованим, якщо 

варіація складає 10-20%; відносно незбалансованим, якщо вона більше 20%, але 
не перевищує 33%; незбалансованим, якщо варіація становить понад 33%. 

ВИСНОВКИ 
Посилення економічної глобалізації та регіоналізації актуалізує необхід-

ність ефективного управління процесами міжнародного регіонального 
співробітництва, що здійснюється через прикордонні та транскордонні взаємо-
дії регіонів сусідніх держав дисертаційного досліджен. Результати 

теоретичного, 
ування. 

1 Проведено дослідження теоретико-методичних основ і практичного до-
свіду міжрегіональних взаємин, на основі результатів якого запропоновано роз-
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вненням та просторовою зоною охоплення. Для означення прос-

торо

-
ної с

рограм інноваційно-технологічного розвитку, моніторинг фінансово-еко-
номі

 розвитку прикордонного співробітництва в 
умов

анізмів струк-
турн

івробітництва. Запропоновані 
мето

намічного 
програмування, який забезпечує можливість вибору пропозицій з врахуванням 

різняти прикордонне та т анскордо не співробітництво як якісно ідмінні рівні 
міжнародної міжрегіональної співпраці, що характеризуються різними функці-
ональним напо

вої локалізації прикордонного співробітництва у складі транскордонного 
запропоновано вживати термін “прикордонний мезорегіон”, що являє собою 
територіальну концентрацію з найвищою щільністю соціально-економічних 
контактів між сусідніми країнами в процесі транскордонного співробітництва. 

2. Узагальнено погляди стосовно сутності, значення і місця прикордон-
ного економічного співробітництва в системі прикордонних міжрегіональних 
зв’язків та побудована впорядкована система напрямів та форм його здійснення 
з врахуванням взаємозв’язків між ними. 

3. Проведено системний аналіз світового досвіду з організації прикордон
півпраці, що дозволило визначити національні проблеми формування ме-

зорегіональних структур і розробити обґрунтовані рекомендації стосовно їх 
розвитку в північно-східних регіонах України на основі єврорегіональної мо-
делі. 

4. Визначено сутність, мету, завдання, принципи і структуру механізму 
інноваційно-орієнтованого розвитку співробітництва прикордонних регіонів, 
побудовано принципову модель його функціонування, окреслені основні регу-
лятори, зокрема, програмно-цільовий підхід в плануванні, перехід до комплекс-
них п

чного розвитку регіонів, формування транснаціональних, регіональних і 
локальних інноваційних мереж. 

5. Систематизовано фактори інноваційно-орієнтованого розвитку прикор-
донного співробітництва на основі диференціації їх за рівнями середовища сус-
пільно-територіальної системи прикордонного регіону на параметри макросе-
редовища, внутрішньо-регіональні умови та фактори мікрорівня. 

6. Досліджено передумови
ах північно-східних регіонів України. В ході дослідження виявлено пору-

шення збалансованості процесів відтворення в регіонах, що стали прикордон-
ними внаслідок утворення незалежних держав на терені колишнього СРСР. 
Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження дієвих мех

о-інноваційного оновлення відповідних регіональних господарських ком-
плексів, формування інноваційної моделі економіки прикордонних регіонів на 
основі активізації міжрегіональних взаємин, створення за їх участю прикордон-
ної зони міжнародного трансферу технологій. 

7. Розроблено проект єврорегіональної структури інноваційно-орієнтова-
ного мезорегіону, що базується на опрацьованих світовою практикою методи-
ках організаційного оформлення міжрегіонального співробітництва. 

8. Розроблено пропозиції щодо формування спільної міжрегіональної 
системи фінансування прикордонного сп

дичні підходи щодо розподілу спільних фінансових фондів 
транскордонних регіонів у процесі формування портфеля проектів програми 
прикордонного співробітництва на основі використання методу ди
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5. икордонного співробітництва / 

м

етних обмежень, територіальних та міжтериторіальних ефектів від їх 
реалізаці а відповідност ріоритетам соціально-економічного озвитку.  

9. Розроблено методику изначення астки уч ті спільного фонду 
транскордонного регіону в фінансуванні проектів програми співробітництва, 
яка дозволяє забезпечити ефективний розподіл фінансових ресурсів, 
стимулювати представників прикордонних територій до внесення на розгляд 
єврорегіональним органам тих, проектів, що максимально відповідають 
спільним пріоритетам транскордонного розвитку. 

10.  Досліджено особливості оцінки ефективност  прикордонного співробіт-
ництва, запропоновані науково-методичні підходи щодо оцінювання ефектив-
ност співробітництва прикордонних регіон  з врахуванням їх вагомості в ме-
зотериторіальній економічній системі, а також щодо оцінки збалансованості 
міжрегіональних взаємодій і сумісності ре іонів у складі єврорегіону, які 
можуть бути використані для планування, анал

ордонних регіонів. 
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вробітництва (на прикладі Сумської області). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

ціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіона
 України НАН

В дисертації  -методологічне узагальнення та 
наведено вирішення наукового завдання розвитку прикордонного 
співробітництва в умовах інноваційної моделі функціонування світового 
господарства. Наукове дослідження базується на ідеї досягнення ефективного 
інноваційного розвитку суміжних прикордонних регіонів сусідніх держав на 
основі коопераційної взаємодії мікроревневих суб’єктів господар

 іжрегіональ их інноваційних кластерів, загальне координаці не 
управлінн кими здійснюється єврор іональним рганами. 

Розроблено модель та принципи управління інноваційно-орієнтованим 
розвитком прикордонного співробітництва. В прикладному напрямі основним 
результатом роботи є обґрунтування доцільності та виявлення потенційних 
можливостей активізації такої співпраці в Сумській області. 

Розроблені науково методичні підходи до оц нки ефективності і зба-
лансованості взаємодії прикордонних регіонів, розподілу 

сових ресурсів між проектами співробітництва з врахуванням їх 
ефективності і відповідності пріоритетним напрямам розвитку, бюджетних 
обмежень. 

Ключові слова: регіон, регіональна економік
бітництво, інноваційний розвиток, єврорегіональна модель, ефективність. 
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Украины, Киев,  
В диссертации на основе проведенных теоретико-методологических 
дований решена научная задача обеспечения эффективного развития 

приграничного сотрудничества в условиях научн -технического прогресса и 
перехода к инновационной модели функционирования мирового хозяйства. 

Научное исследовани
ющих в мировой практике организационных форм приграничного 

сотрудничества – формировании кооперационных взаимодействий отдельных 
субъектов хозяйствования в системе межрегиональных инновационных 
кластеров, общее координационное управление которыми осуществляется 
еврор ыегиональн ми органами. 

В теоретическом отношении раскрыто сущность основных понятий 
проблематики приграничного сотрудничества, определенна роль 
приграничного сотрудничества  и его инновационно-ориентированной формы в 
социально-экономическом развитии приграничных регионов. Предложено 
рассматривать приграничное и трансграничное сотрудничество к качественно 
отлич щаю иеся друг от друга о функциональному наполнению и 
пространственному ареалу распространения уровни международных 
межрегиональных взаимодействий. На основе исторического подхода 
выявлены и охарактеризованы основные модели и организационные формы 
приграничного сотрудничества, исследовано мировой опыт их реализации. 
Рассмотрены особенности реализации в регионах Украины различных моделей 
приграничного сотрудничества, определены перспективные направления их 
совершенствования.  

Изложены основные научно-теоретические и методологические 
положения развития инновационно-ориентированного приграничного 
сотрудничества, в частности, раскрыто сущностные составляющие понятия 
«инновационно-ориентированное развитие приграничного сотрудничества» как 
комплексной характеристики динамики межрегиональной экономической 
системы, определены цели, дачи, принципы и построена концептуальная 
модель управления инновационно-ориентированным развитием приграничного 
сотрудничества. Проведена систематизация и анализ факторов инновационного 
развития приграничного сотрудничества на основе их дифференциации на 
параметры макросреды, внутрирегиональные условия и микроэкономические 
параметры на примере Сумской области и смежных территорий Российской 
Федерации. 

В методологическом и прикладном отношении разработаны научно-
методологические подходы к комплексной оценке эффективности и уровня 
сбалансированности экономического взаимодействия приграничных регионов 
на основе обобщения в интегральных показателях системы индикаторов 
социально-экономического развития регионов в условиях приграничного 
сотрудничества и использования статистических измерителей вариации. 
Представлены предложения по мотивационному управлению процессами 
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распределения общих фондов финансирования проектов приграничного 
сотрудничества с учетом их эффективности и соответствия приоритетам 
развития трансграничного п остранств , бюджетных ограничений. 

В диссертации представлены предложения по улучшению 
организационно-экономического обеспечения развития инновационно-
ориентированного пригр ничного сотрудничества, основу которых составляют 
организация инновационно ориентированного приграничного мезорегиона на 
базе еврорегиональной модели сотрудничества, фо

еги альной финансово-инвестиционной систем , астеризация 
мезорегинального производственного комплекса, овершенствование системы 
управления приграничными кластерными образованиями, региональными 
институтами поддержки малого и среднего бизнеса. Структурировано и 
упоря ено систему методо астерных образований в механизме 
инновационно-ориентированного развития приграничного сотрудничества. 

Ключевые слова: регион, региональная экономика, приграничное 
сотрудничество, инновационное развити , еврорегиональная модель, 
эффективность. 

SUMMARY 
oyarko I. M. The innovative oriented development of border operation (on 

the the example of Sumy region). – Manuscript. 
Dissertation 

nal Academy of U
In dissertation scientific and methodological approaches and basic directions of 

boundary collaboration are developed in the conditions of innovative model of world 
economy functioning. 

The model and the principles of managing the innovative oriented development of 
border cooperation are developed. The factors of the innovative or

eration development are defined; these factors are complexly analyzed on the 
example of Sumy region and contiguous territories of Russian Federation cooperation, 
expedience and potenti

The proposals for improving the organizational economic basis of the innovative 
oriented border cooperation development are given. In particular, the attention is paid to 
improving the organization of euroregional management structures, managing frontier 
cluster structures, regional institutes of small and middle business support as elements of 
forming the innovative model of frontier regions development. 

The scientific and methodical approaches to border cooperation efficiency and 
sustainability evaluation, as well as to distributing the general funds of financial resources 
between the projects of cooperation taking into account their efficiency, the priority 
directions of development and budget constraints are worked out. 

Keywords: region, regional economy, boundary 
opment, euroregional model, efficiency. 
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