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Зелінська О.З. Концептуальні засади підвищення ефективності єврорегіонального співробітни-
цтва. У статті висвітлено поняття ефективності єврорегіонального співробітництва, розглянуто напрями 
її підвищення, визначено основні складові частини ефективності єврорегіонального співробітництва, роз-
глянуто причини низької єврорегіональної ефективності України. Ідентифіковано категоріальний апарат 
ефективності та ефективності єврорегіонального співробітництва. Встановлено зв’язок між цими понят-
тями. Проаналізовано головні концептуальні засади розвитку та функціонування міжрегіонального та єв-
рорегіонального співробітництва. Окреслено нові шляхи активізації єврорегіонального співробітництва та 
ефективного використання транскордонного й міжрегіонального потенціалу задля посилення позитивного 
впливу єврорегіонального співробітництва на розвиток не тільки прикордонних регіонів України, але й її 
суміжних територій.

Ключові слова: єврорегіональне співробітництво, міжрегіональне співробітництво, ефективність євро-
регіонального співробітництва, транскордонний простір.
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ничества. В статье освещено понятие эффективности еврорегионального сотрудничества, рассмотрены на-
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онирования межрегионального и еврорегионального сотрудничества. Очерчены новые пути активизации 
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Zelinska Olena. Conceptual frameworks for improving the effectiveness of the euroregional coopera-
tion. The research paper deals with the concept of an effectiveness of euroregional cooperation. The directions 
of its improvement and the main components of the effectiveness of the euroregional cooperation have been 
considered. The reasons for low euroregional cooperation effectiveness in Ukraine have been identified. New 
ways of intensifying the euroregional cooperation and effective use of cross-border and interregional potential 
have been established in order to enhance the positive impact of euroregional cooperation on the development not 
only the Ukrainian border regions but also its adjacent territories. Enhancing and improving the effectiveness of 
the euroregional development and cooperation through the introduction of new instruments and mechanisms will 
overcome the negative factors significantly and will expand the realizing the potential of interregional coopera-
tion between Ukraine and the EU. It should be noted that the main reasons for the low effectiveness of Ukraine’s 
euroregional cooperation is the lack of institutional support for the organizational forms of euroregional coopera-
tion; under estimation by the central government of the importance of the strategic importance of euroregional 
cooperation and, consequently, the lack, unlike in European countries, of national funding for the project activity 
of border and related regions; ambiguity of mechanisms of interaction and distribution of powers between state 
and regional institutions; low utilization of the potential of interregional cooperation in the socio-economic de-
velopment of the border and increasing the competitiveness of regions, etc. Therefore, in the context of high dy-
namism of environmental changes, defining the main directions for improving the effectiveness of euroregional 
cooperation is one of the priority areas of regional economic policy. Thus, conceptual approaches for improving 
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the effectiveness of euroregional cooperation can be helpful for improving Ukrainian legislation in the area of 
interregional cooperation. Also, it makes possible to adapt national legislation to the European standards and to 
improve the organizational and economic mechanism of this process.

Key words: euroregional cooperation, interregional cooperation, effectiveness of euroregional cooperation, 
cross-border space.

Постановка проблеми. У сучасних економічних та 
соціокультурних умовах єврорегіональне співробітни-
цтво є ефективним механізмом реалізації євроінтегра-
ційного процесу. Проте таке співробітництво характери-
зується значним поступом організаційно-економічного 
та інституційного забезпечення, в результаті чого роль 
та ефективність єврорегіонального співробітництва 
за участю українських регіонів є значно нижчою, ніж 
у країнах, наприклад, Західної Європи. Активізація та 
підвищення ефективності єврорегіонального розвитку 
й співробітництва шляхом запровадження новітніх 
інструментів та механізмів подолання негативних фак-
торів значно розширять можливості реалізації потенці-
алу міжрегіонального співробітництва України та ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань міжрегіонального, зокрема єврорегіо-
нального, співробітництва було присвячено праці відо-
мих учених, таких як П. Бєлєнький [1], Я. Калат [3], 
Є. Кіш [4], Н. Мікула [8], Н. Павліха [11], О. Руденко [9], 
М. Русняк, Т. Терещенко [17]. Водночас питання підви-
щення ефективності єврорегіонального співробітництва 
практично не досліджувалось у науковій літературі, що 
окреслило актуальність проблематики дослідження.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є першочергова потреба розроблення та вдоско-
налення вже наявних концептуальних засад підвищення 
ефективності єврорегіонального співробітництва у 
зв’язку з новими можливостями міжрегіонального роз-
витку. Для досягнення визначеної мети автором було 
застосовано комплекс загальнонаукових методів та 
метод системного аналізу, що дало можливість уза-
гальнити наукову літературу та нормативно-правову 
документацію за темою дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток єврорегіонального співробітництва розглядається як 
пріоритетний напрям регіональної економічної політики, 
а також важлива складова частина євроінтеграційних про-
цесів. В умовах сучасних геополітичних та геоекономіч-
них процесів розвиток єврорегіонального співробітництва 
є надзвичайно актуальним для України. З огляду на зрос-
таючу міжрегіональну конкуренцію на європейському 
континенті єврорегіональне співробітництво є важливим 
напрямом регулювання міжрегіональної взаємодії при-
кордонних регіонів, підвищення їх конкурентоспромож-
ності, що є однією з підстав зростання економіки.

Водночас роль та ефективність єврорегіонального 
співробітництва в українському прикордонні є зна-
чно меншою, ніж у країнах – членах ЄС, що передусім 
пов’язано з низкою причин інституційного, економіко-
організаційного та фінансового характеру. Активізація 
єврорегіонального співробітництва шляхом виявлення 
й подолання стримуючих факторів розширить можли-
вості для розвитку прикордонних регіонів України [14]. 
Зауважимо, що основними причинами низької ефек-
тивності єврорегіонального співробітництва України є 
недостатнє інституційне забезпечення організаційних 

форм єврорегіонального співробітництва; недооцінка з 
боку органів центральної влади вагомості стратегічного 
значення єврорегіональної співпраці, отже, відсутність, 
на відміну від європейських держав, національного 
фінансування проєктної діяльності прикордонних та 
суміжних їм регіонів; невизначеність механізмів взаємо-
дії та розподілу повноважень між інституціями держави 
та регіону; низький рівень використання потенціалу 
міжрегіонального співробітництва у соціально-еконо-
мічному розвитку прикордоння й підвищення конку-
рентоспроможності регіонів. Отже, в умовах високого 
динамізму змін зовнішнього середовища визначення 
основних напрямів щодо підвищення ефективності 
єврорегіонального співробітництва є одним з пріоритет-
них напрямів регіональної економічної політики.

Узагальнюючи визначення щодо сутності євроре-
гіонального співробітництва, зазначаємо, що це є вза-
ємоузгодженою транскордонною діяльністю різних 
форм та інституціолізованих структур (єврорегіонів, 
транскордонних партнерств, європейських угрупувань 
територіального співробітництва (ЄУТС), об’єднань 
єврорегіонального співробітництва тощо), яка здій-
снюється органами державної та місцевої влади, юри-
дичними особами, громадськими організаціями, на 
підставі чинного законодавства задля вирішення спіль-
них завдань і регіональних проблем щодо реалізації 
євроінтеграційних прагнень.

Новим формам транскордонного співробітництва, як 
і єврорегіонам, притаманні основні характерні ознаки 
єврорегіональної співпраці, такі як вищий ступінь інсти-
туціалізації структур співробітництва або відповідної 
координуючої структури, а також євроінтеграційний 
напрям, тому можна відзначити, що сьогодні єврорегі-
ональне співробітництво функціонує не тільки в рамках 
єврорегіонів, адже виконувати ці функції можуть євро-
пейські угрупування територіального співробітництва 
(ЄУТС) та об’єднання єврорегіонального співробітни-
цтва (ОЄС), що є новими структурами інституційного 
забезпечення та наділені характерними особливостями 
єврорегіонального співробітництва. Окрім того, інші 
форми транскордонного співробітництва за умови 
набуття характерних ознак єврорегіонального співробіт-
ництва можуть стати його суб’єктами. Однак співпраця, 
наприклад, у прикордонній торгівлі відбувається без 
створення власної системи органів, тому такі організа-
ційні форми транскордонного співробітництва викону-
вати функції єврорегіональної співпраці не можуть [8].

За сучасних умов необхідно забезпечити якісне 
оновлення економічної складової механізму регулю-
вання єврорегіонального співробітництва шляхом під-
вищення ефективності реалізації функцій, які покладені 
на нього, а саме покращення фінансового забезпечення 
розвитку транскордонного співробітництва, заохочення 
суб’єктів господарської системи регіону до участі у його 
організаційних та економічних формах через активіза-
цію економічних та фінансових важелів [2].
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Як зазначає Ю. Рогозян [15], основу ефективності 
міжрегіонального (прикордонного) співробітництва 
складає комплексна соціально-економічна ефективність.

Соціальна ефективність – це відповідність резуль-
татів співробітництва основним соціальним потре-
бам, меті населення регіону. Соціально ефективним є 
співробітництво, яке забезпечує соціальний розвиток 
залучених до нього територій, поліпшення умов життя 
населення регіону, сприяння активізації усіх соціаль-
них сил на цій території.

Економічна ефективність – це результативність спів-
робітництва, отримана шляхом зіставлення матеріальних 
та нематеріальних затрат, вжиття заходів та одержаного 
економічного результату від реалізації міжрегіонального 
(прикордонного) співробітництва. Економічно ефективне 
здійснення вищезазначеного співробітництва полягає в 
тому, що всі учасники співпраці прагнуть до найвищої 
ефективності. Для цього вони максимізують вигоди від 
співробітництва й мінімізують витрати [1, с. 14].

Таким чином, як зазначає А. Куценко, економічна 
ефективність відображається через різні показники, які 
характеризують проміжні та кінцеві результати діяль-
ності. Такий вид ефективності не відображає всієї спе-
цифіки відносин, що притаманні певній діяльності. Її 
критерієм є мінімізація витрат або максимізація резуль-
татів. Соціальна ефективність проявляється як результат 
впливу заходів економічного характеру на формування 
способу життя людини. Її критерієм є задоволення потреб 
соціального характеру відповідно до ресурсів, що спря-
мовані на досягнення цих цілей. Економічна та соціальна 
ефективність тісно пов’язані між собою. Підвищення 
економічної ефективності сприяє зростанню соціальної 
ефективності. Збільшення соціальної ефективності також 
є неможливим без підвищення економічної ефективності. 
Соціально-економічна ефективність є похідною від двох 
вищезазначених видів ефективності та поєднує їх влас-
тивості. Її критерієм є максимізація результатів у роз-
рахунку на сукупні ресурси, що забезпечують найбільш 
повне задоволення потреб працюючих [5].

У європейських країнах структури єврорегіональ-
ного співробітництва є організаційно-фінансовою 
платформою координації міжрегіонального транскор-
донного співробітництва. Ефективне функціонування 
такого типу міжрегіональних транскордонних струк-
тур залежить передусім від визначення їх ролі в сис-
темі національного та регіонального менеджменту.

Досягнення ефективності є одним із базових прин-
ципів єврорегіонального співробітництва. Так, Т. Тере-
щенко розглядає ефективність як перевірку налагодження 
добросусідських взаємовідносин між суб’єктами тран-
скордонної діяльності; подолання різних бар’єрів між 
прикордонними регіонами суміжних країн; вирішення 
проблем не лише прикордонних адміністративно-терито-
ріальних одиниць, але й держави загалом [17].

А. Матєха дотримується думки про те, що на прак-
тиці регулювання міжрегіонального економічного 
співробітництва необхідно використовувати широкий 
арсенал інструментів і методів, які б давали змогу 
досягти поставленої мети та водночас доповнювали 
один одного. Корисним є освоєння всіх економічних 
засобів регулювання, особливо тих, які в практиці 
зарубіжних країн дають найбільший ефект [7, c. 214].

Загалом ефективність визначається як здатність при-
носити ефект, результативність процесу, проєкту тощо, 

як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпе-
чили цей результат [10]; відносний показник результатив-
ності, що може бути тільки позитивною величиною [20]; 
результат, наслідок якоїсь дії, який вимірюється в матері-
альному грошовому або соціальному вираженні [12].

Вивчаючи теоретичні основи міжрегіонального й 
транскордонного співробітництва, ми не знайшли чіт-
кого визначення ефективності єврорегіонального спів-
робітництва. Так, у науковому дослідженні вченого 
В. Марковича під терміном «соціально-економічна ефек-
тивність транскордонного співробітництва» розуміється 
певний рівень результативності, виражений у співвід-
ношенні корисних соціально-економічних результатів 
ТКС та використаних на його забезпечення ресурсів [6]. 
Науковець зауважує, що за належного й раціонального 
організаційно-інституціонального забезпечення ТКС 
може зробити суттєвий внесок у підвищення рівня соці-
ально-економічного розвитку транскордонного регіону.

Ми визначаємо ефективність єврорегіонального спів-
робітництва як результативний процес соціально-еко-
номічного розвитку регіонів країни, рівень кадрової та 
інфраструктурної підготовки територій та держави зага-
лом, спрямованих на поглиблення розвитку міжнародних 
зв’язків з країнами ЄС у галузях торговельно-економіч-
них відносин, туризму, рекреації, охорони довкілля тощо.

На нашу думку, саме ефективність єврорегіональ-
ного співробітництва відображає стан розвитку міжре-
гіональних систем, а також дає змогу досягнути стабіль-
ного та збалансованого розвитку міжнародної співпраці, 
розробити механізми забезпечення до управління всією 
системою міжрегіональних взаємовідносин.

Таким чином, відсутність практичного досвіду та 
розуміння концепції єврорегіонального співробітни-
цтва разом з незнанням механізму організації та управ-
ління ним є однією з перепон розвитку єврорегіональ-
ного співробітництва в Україні.

Відповідно до Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року (під час досягнення 
Цілей 1 та 2) [13] та Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони (розділ V, глава 27), єврорегіональне 
співробітництво визначається як важливий інстру-
мент розвитку прикордонних територій, підвищення їх 
конкурентоспроможності, формування на них центрів 
зростання через переваги територіального поділу й 
кооперації, а також як важлива складова частина євро-
інтеграційного процесу [18]. Отже, єврорегіональне 
співробітництво як елемент державної політики сьо-
годні посідає чільне місце серед пріоритетів соціально-
економічного розвитку та інтеграції України.

Погоджуємось з думкою Я. Калат про те, що активіза-
ція єврорегіонального співробітництва може стати ефек-
тивним засобом імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС, яка була підписана 27 червня 2014 року у 
Брюсселі, за умови створення належного законодавчого, 
інституційного та економіко-організаційного поля. Угода 
про асоціацію передбачає новий поглиблений формат від-
носин між Україною та країнами – членами ЄС у політич-
ній та економічній сферах [3].

Слід зауважити, що вчена Н. Павліха вважає однією 
з головних умов забезпечення стійкого просторового 
розвитку регіонів країни транскордонне співробітни-
цтво, отже, єврорегіональне співробітництво. На її 
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думку, його місце визначається здатністю до мобілізації 
та ефективного використання наявного просторового 
потенціалу прикордонних регіонів, а також поєднання 
їх потенційних можливостей та ресурсів як основи під-
вищення конкурентоспроможності регіону загалом [11].

Проте недостатній соціально-економічний розви-
ток регіонів та cлабка діяльність єврорегіональних 
структур зумовлюють потребу вдосконалення напря-
мів державної політики, які спрямовані на підвищення 
ефективності забезпечення міжрегіонального, зокрема 
єврорегіонального, співробітництва й активізацію 
зовнішньої політики України на міжрегіональному, 
регіональному та місцевому рівнях.

У зв’язку з цим сьогодні нагальним питанням є роз-
роблення концепції підвищення ефективності євроре-
гінальної співпраці, яка буде заснована на стратегічних 
напрямах розвитку регіонів і враховуватиме інтереси 
регіонів, держави та країн ЄС.

На виконання Указу Президента України від 
20 вересня 2019 року № 713 [19] Мінрегіоном разом 
з іншими заінтересованими органами здійснюється 
підготовка проєкту Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021–2027 роки. Одними з найголовніших 
пріоритетів реалізації стратегії разом із формуванням 
згуртованої країни та створенням ефективного люди-
ноцентричного багаторівневого врядування є підви-

щення рівня конкурентоспроможності регіонів, що є 
одним із пріоритетних завдань єврорегіонального спів-
робітництва. Окрім того, державна стратегія перед-
бачає інституційне забезпечення територіального та 
місцевого розвитку, зокрема, через функціонування 
агенцій регіонального розвитку як ефективного та діє-
вого інструменту забезпечення сталого регіонального 
економічного розвитку.

Висновки. Виконане наукове дослідження дало змогу 
сформулювати низку висновків, основними з яких є:

– виявлення та окреслення головних концептуаль-
них понять ефективності міжрегіонального, зокрема 
єврорегіонального, співробітництва, шляхів його акти-
візації та підвищення;

– визначення того, що сьогодні потенціал єврорегі-
онального співробітництва України та країн ЄС заді-
яно недостатнім чином, оскільки органами державної 
та місцевої влади застосовують порівняно невелику 
частину соціально-економічних засобів регулювання.

У зв’язку з трансформацією геополітичних про-
цесів та поступовим входженням України до європей-
ського інтеграційного простору проблеми активізації 
єврорегіонального співробітництва та розроблення 
концепції підвищення його економічної та соціальної 
результативності й ефективності потребують подаль-
шого дослідження.
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