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АНОТАЦІЯ. У статті визначено особливості формування міжрегіо-
нальної та внутрішньорегіональної інтеграції. Розкрито їх сутність,
види та умови виникнення. Висвітлено головні напрями взаємо-
зв’язку організаційних та просторових форм регіональної інтегра-
ції. У досліджені виділено напрями розширення меж регіонального
економічного простору.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжрегіональна інтеграція, просторові та орга-
нізаційні форми інтеграції, економічний простір, регіональні еко-
номічні системи.

АННОТАЦИЯ. В статье определены особенности формирова-
ния межрегиональной и внутрирегиональной интеграции. Раск-
рыта их суть, виды и условия возникновения и виды. В иссле-
довании выделены главные направления взаимосвязей
пространственных и организационных форм региональной ин-
теграции., а также пути расширения межрегионального эконо-
мического пространства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межрегиональная интеграция, пространст-
венные и организационные формы интеграции, экономическое
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ANNOTATION. In the article the features of formation of inter-and
intra-regional integration. Disclosed to their essence, types and con-
ditions of occurrence and species. The study identified the main di-
rections of spatial relationships and organizational forms of regional
integration. As well as ways to enhance inter-regional economic space.
KEYWORDS: mіzhregіonalna іntegratsіya, spatial and organizational
forms of integration, economic space, rehyonalni ekonomychni system.

Постановка проблеми. Роки постпланового функціонування
економіки України можна визначити як період межрегіональної
дезінтеграції, коли національна економіка перестала функціону-
вати як єдина система, де внутрішній попит та пропозиція зорієн-
товані один на одного. Крім того, розрив міжрегіональних
зв’язків України із колишніми республіками СРСР супроводжу-
валися їх активним заміщення зовнішньоекономічними зв’язками
із країнами Європи. Поряд с цим, спад на одному рівні інтегра-
ційних взаємодій не завжди супроводжувався посиленням взає-
модій на іншому. Розрив технологічних ланцюгів і кооперацій-
них зв’язків часто призводив до занепаду не лише великих
виробництв, а й до депресивності великих територій.

Змінився характер економічних відносин в регіонах. З’явились
суб’єкти підприємництва нового типу, які досягнувши економіч-
ної самостійності, реєструють свої підприємства в інших регіонах
і тим самим виводять із сфери впливу регіональної влади не тіль-
ки фінансові потоки, характер та напрям діяльності, але й кадри,
виробничі потужності тощо [1; 2]. Відносна вузькість внутріш-
нього ринку регіонів та посилення конкуренції, необхідність по-
дальшого розвитку фірм та збільшення прибутків спонукають їх
до виходу на ринки за межами регіону та інтеграції в міжнарод-
ний та світовий товарний, інвестиційний, фінансовий, технологіч-
ний простір.

Підсумовуючи, слід зазначити,що ситуація за якої зовнішньо-
економічні зв’язки регіонів починають превалювати над внутріш-
німи, збільшується число компаній та регіональних економічних
системи, які більшою мірою працюють на розвиток економічних
систем інших регіонів і навіть країн, свідчить про втрату націо-
нальною економікою своєї основної системної властивості [4,
с. 66—67].

У зв’язку з цим особливої актуальності набувають наукові до-
слідження процесів міжрегіональної інтеграції та формування
засад державної політики, спрямованої на посилення внутріш-
ньої інтегрованості регіональних систем, здатних працювати в
ринкових умовах.
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Аналіз останніх досліджень. Особливостям процесів регіо-
нальної економічної інтеграції присвячені праці багатьох віт-
чизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Бистрякова І. К.,
Гранберга О. Г., Данилишина Б. М., Долішнього М. І., Семіва
Л. К., Фащевського М. І., Чернюк Л. Г., Чужикова В. І. та ін-
ших вчених.

Водночас багато питань залишаються недостатньо розробле-
ними. Серед них потребують поглибленого дослідження переду-
мови економічних інтеграційних взаємодій національного, регіо-
нального та локального рівнів; вивчення нових просторових
форм, які є результатом зазначених інтеграційних процесів як
глобальному економічному просторі, так і в Україні зокрема.

Важливим є також виділення напрямів оптимізації регіональ-
ного економічного простору.

Мета дослідження полягає у дослідженні процесів форму-
вання регіональних систем різних рівнів просторової локалізації
на основі інтеграції господарських суб’єктів різноманітних за мас-
штабами, видами, рівнями і формами діяльності та створення
умов для їх ефективного функціонування.

Виклад основного матеріалу. Міжрегіональна інтеграція
являє собою ряд ступенів інтенсифікації економічних відносин
між регіонами до стану злиття їх відособлених відтворювальних
процесів в єдиний господарський комплекс. Науковці зазнача-
ють, що ринкова інтеграція можлива за наявністю низки умов,
серед яких:

— поява капіталу і його націленість на подолання рамок регі-
онального обмеження;

— розвиток виробництва до рівня, що припускає спеціаліза-
цію, кооперування, комбінування;

— подолання надмірної міжрегіональної диференціації у фун-
кціонуванні ринкових господарських механізмів;

— поява державних і суспільних інститутів, що ставлять своїм
завданням подолання територіальних бар’єрів на шляху руху ка-
піталів, товарів, послуг, міграції робочої сили.

В основі будь-якої міжрегіональної інтеграції лежить взаємна
зацікавленість економічних партнерів (регіонів). Вона спонукає
процеси взаємодії регіональних систем, та взаємодоповнень регіо-
нальних економік. Внаслідок — формуються міжрегіональні ви-
робничо-технологічні кооперації, утворюються просторові, часові,
просторово-часові взаємозалежності між регіонами та їх складови-
ми. Між компонентами економічного простору регіонів формують-
ся горизонтальні та вертикальні взаємозв’язки. Поєднання цих
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зв’язків утворюють більш складні просторові структури і системи.
Зазначені форми міжрегіональної інтеграції призводять до зростан-
ня економічної ефективності за рахунок розширення масштабів ви-
робництва, виникнення можливостей випуску якісної нової продук-
ції, оптимізується господарська структура територій тощо.

Таким чином, міжрегіональну інтеграцію можна трактувати
як процес взаємодії та зближення регіональних господарських
систем, встановлення між ними сталих цілеорієнтованих взає-
мовідносин з метою формування і ефективного функціонуван-
ня інтеграційної структури за умови максимального узгоджен-
ня цілей розвитку її складових(регіонів). Передумовою залу-
чення регіону до міжрегіональної співпраці є його відкритість.
Вона передбачає участь регіону у міжрегіональному та міжна-
родному поділі праці, зменшення бар’єрів на шляху руху това-
рів, капіталу, праці та інформації. Тому відкритість регіонів є
дещо вищою ніж відкритість національної економіки, части-
ною якої вона є, оскільки до міжнародного обміну додається
міжрегіональний.

На противагу інтеграції, просторова дезінтеграція є результа-
том послаблення економічних зв’язків внаслідок посилення зам-
кнутості регіональних економічних систем та (або) зміни міжре-
гіональних зовнішньоекономічними. Наслідком цього є перетво-
рення економічного простору країни в сукупність слабо пов’я-
заних між собою регіональних економік.

Досліджуючи інтеграційні процеси на сучасному етапі в
Україні, виділяють два види взаємодій регіонів: конкурентні та
інтеграційні. Не зважаючи на протилежність їх сутності, вони
обидва спрямовані на виживання регіонів у ринковому середо-
вищі. Спочатку регіони конкурують між собою, і лише тоді, коли
потенціал конкурентних взаємодій вичерпано, постає необхід-
ність формування взаємозв’язків з метою спільно виживання.

Перший тип інтеграційних взаємодій між регіонами базується
на необхідності спільних дій їх господарюючих суб’єктів для збе-
реження та примноження конкурентних переваг соціально-еконо-
мічного середовища регіонів. Перехід від конкурентних взаємодій
до інтеграційних демонструє зовнішньоекономічна діяльність схі-
дних регіонів України, які у пострадянський період перетворились
у конкурентів як у експорті сировини та продукції первинної пере-
робки, зерна, так і у залученні зовнішніх інвестицій. Результатом
такої конкуренції та неузгодженості дій стало значне зниження рен-
табельності підприємств. Стабілізація ситуації стала можлива ли-
ше за умов інтеграційної взаємодії, яка проявилась у процесі злит-
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тя та поглинання підприємств. Результатом стали потужні міжре-
гіональні бізнес-групи, здатні проводити ефективну цінову політи-
ку, внаслідок підвищилась конкурентоспроможність міжрегіона-
льних економічних систем в цілому. Ініціаторами інтеграційних
взаємодій виступали підприємці.

Другий тип міжрегіональних інтеграційних взаємодій лежить
у сфері бюджетних відносин регіонів та державного центру. З
метою захисту та лобіювання спільних для груп регіонів інтере-
сів створюються об’єднання депутатів у Верховній Раді, а також
міжрегіональні об єднання, які формуються на основі угод про
співпрацю. Вона зводиться до питань перерозподілу податкових
надходжень, виділення трансфертів та ресурсів для регіонального
економічного розвитку, фінансування міжрегіональних інфра-
структурних проектів. Ініціаторами другого типу інтеграції ви-
ступають представники інститутів громадського суспільства —
регіональної влади (депутати та їх об’єднання; губернатори) та
державного центру [4, с. 67—68].

Визначаючи форми економічної інтеграції, слід констатувати,
що на сьогоднішній день відсутні концепції міжрегіональної ін-
теграції чи класифікації її форм, які б поєднували організаційний
і просторовий підхід до їх побудови. Вченими досліджуються або
лише форми інтеграційної взаємодії та трансформації фірм, або
рівні просторової інтеграції в рамках міждержавних об’єднань.
Натомість, відсутні ґрунтовні теоретико-методологічні дослі-
дження стосовно інтеграційних процесів всередині однієї країни.

Існуючі дослідження пропонують поєднати просторові та ор-
ганізаційні форми міжрегіональної інтеграції, в основі якої ле-
жить міжфірмова інтеграція, яка може проявлятись через просто-
рові та організаційні форми [4, с. 76—77].

Міжфірмові інтеграційні взаємодії набувають конкретних орга-
нізаційних форм (концернів, стратегічних альянсів, ФПГ, асоціацій,
консорціумів), кожна з яких має свою територіальну прив’язку.

Міжфірмова інтеграція обмежена територією регіону та є про-
явом внутрірегіональної інтеграції. Вона реалізується шляхом
злиття та поглинання, створення стратегічних союзів, філіалів та
спільних підприємств, а також кооперації в окремих бізнес функ-
ціях та участі в акціонерному капіталі.

Об’єднання фірм на території двох чи більше регіонів є осно-
вою міжрегіональної економічної інтеграції, яка проявляється як
трансрегіональні бізнес-групи, міжрегіональні мережі, міжрегіо-
нальні кластери. «Позиції підприємств у реалізації інтересів біз-
несу є набагато сильнішими, оскільки підкріплені можливістю
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фінансування інтеграційних проектів, які сприяють виживанню
бізнесу в умовах конкуренції. Навіть за відсутністю державної
підтримки, а інколи при протидії регіональних органів влади,
крупний капітал проникає у регіони, формуючи вертикально- та
горизонтально інтегровані бізнес-структури. В умовах дезінтег-
рації товарного ринку країни, розриву соціально-економічних
зв’язків саме крупний капітал став основним міжрегіональним
інтегратором економіки України» [4, с. 473].
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інтеграції фірм
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Рис. 1. Схема взаємозв’язку організаційних
та просторових форм міжрегіональної інтеграції

Зазначені форми регіональної інтеграції мають на меті розши-
рення економічного простору регіонів, що збільшує його потен-
ційні можливості у конкурентному середовищі. Цьому сприяє
вдала стратегія ринкової поведінки підприємств регіону, яка пе-
редбачає дії щодо розширення ринкового простору за рахунок
усунення з ринку конкурентів або виходу на нові сегменти ринку.
З цією метою виникає потреба в виробництві нових товарів і по-
слуг та врахування змін купівельної спроможності населення.
Іншою формою участі у розширенні економічного простору регі-
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ону є кооперація, яка передбачає створення нових економічних
партнерств при реалізації інвестиційних проектів.

Стиснення або згортання ринкового простору відбувається за
умов скорочення масштабів бізнесу та доходів місцевих бюджетів.
Тому посилення бюджетної децентралізації є ефективним напрямом
протидії цьому процесу. Крім зазначених, слід виділити систему ва-
гомих заходів з боку державної системи регіонального регулювання,
які б спонукали розширення економічного простору регіонів, а саме:

— раціоналізація концентраційниїх процесів, що забеспечать
нарощення активів регіонів та поглиблення їх спеціалізації;

— посилення взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків
шляхом стимулювання зростання внутрішнього попиту та імпор-
тозаміщення, диверсифікації внутрішньої пропозиції;

— поглиблення відкритості економіки регіонів, що покращить
доступ вітчизняної продукції до світових ринків;

— підвищення мобільності чинників економічного зростання
у т. ч. капіталу, товарів, робочої сили, інновацій.

— посилення агломераційних тенденцій у розвитку урбаніза-
ційних процесів

Висновки. Виділені форми регіональних інтеграційних взаємо-
дій та причин, що їх обумовлюють, дають можливість окреслити
шляхи підвищення ефективності функціонування регіонального
економічного простору. Вони дозволяють в подальшому поглибити
дослідження у напряму виділення та удосконалення процесу фор-
мування регіональних систем різних рівнів просторової локалізації.
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