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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  наступних

методів: аналізу та синтезу – при обгрунтуванні  пошукових питань та дослідницьких гіпотез

для  проведення  анкетування  підприємців  Одеського  регіону;  анкетування  –  для  отримання

інформації  щодо  тенденцій  розвитку  транскордонного  співробітництва  в  Одеській  області;

статистичного аналізу – при обробці результатів анкетування.

Результати. У  статті  досліджено  сучасний  стан  розвитку  транскордонного

співробітництва в Одеській області та визначено його основні чинники. На основі результатів

опитування  підприємців,  які  мешкають  в  даному  регіоні,  виявлено  низку  управлінських

проблем місцевої влади в організації та розвитку транскордонного співробітництва. Окреслено

напрямки підвищення ефективності  транскордонного економічного співробітництва Одеської

області з країнами-членами ЄС в межах удосконалення регіональної програми транскордонного

співробітництва та розробки дієвих механізмів її імплементації в Одеській області.
Новизна.  Розроблено  пошукові  питання  та  дослідницькі  гіпотези  для  проведення

анкетування підприємців Одеського регіону. З’ясовано проблеми, пов’язані  з веденням бізнесу

підприємцями та можливість їх вирішення шляхом розвитку транскордонного співробітництва.

Визначено ступінь розвитку і більш ефективні види ділових зв’язків, найбільш привабливі та

ефективні  форми  виробничої  та  науково-технологічної  співпраці  підприємств  регіону  із

закордонними партнерами.
Практична  значущість.  Результати  дослідження  можуть  бути  використані  органами

місцевої влади при формуванні та реалізації політики транскордонного співробітництва.
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співробітництва, підприємства регіону, співпраця з країнами-членами ЄС.
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