
КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ІНДЕКС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ В 

УКРАЇНІ ЗА 2014-2015 РОКИ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПО 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

 

Співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем 

розвитку НАН України Олена Леванда взяла участь у круглому столі  на тему 

«Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014-2016 роки. 

Презентація результатів по Харківській області», який проходив 9 лютого 2018 

року о 12.00 у прес-центрі «Накипело». Організатором заходу став Харківський 

громадський Фонд Місцевої Демократії 

(ФМД). Круглий стіл проведено в рамках 

проекту «Індекс Євроінтеграційного 

Економічного Поступу (ІЄЕП): оцінка 

економічних реформ в регіонах України 

на шляху до впровадження зони вільної 

торгівлі з ЄС», який реалізується 

Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у 

партнерстві з ФМД у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів. 

Реалізація проекту стала можливою в рамках ініціативи Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій (м. Київ) «Просування реформ в 

регіони» за сприяння Європейського Союзу. У заході прийняли участь 

представники громадських організацій і фондів, що займаються дослідженнями 

економічної політики в контексті імплементації Угоди про асоціацію (УА) та 

впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ); 

дослідники та науковці у сфері економіки; представники агенцій регіонального 

розвитку; представники бізнесу; зацікавлені представники широкої 

громадськості та громадські експерти; представники засобів масової інформації.  

Круглий стіл був присвячений Презентації звіту «Індекс 

Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні 2014-2016: три роки на 

шляху до єдиного європейського економічного простору». ІЄЕП в Україні 

підтримується Європейською Комісією  і є інструментом оцінювання ступеня 



зближення регіональних економічних систем України з ЄС. Моніторинг 

просування України до ЄС засновано на офіційних статистичних даних 

державних інститутів. ІЄЕП складається з двох субіндексів:  

1) індикатори глибини торговельно-економічних зв’язків регіону з ЄС;  

2) індикатори рівня інституційної підтримки, яку обласні державні 

адміністрації забезпечують для підтримання євроінтеграційного поступу.  

У 2014 р. Харківська область у загальноукраїнському рейтингу ІЄЕП 

посіла 15-те місце з 24-х областей України, у 2015 р. – 21-ше місце, а у 2016 р. – 

20-те місце. З глибиною торговельно-економічних зв’язків за Індексом 

інвестиційної відкритості регіону для ЄС у 2016 р. наш регіон зайняв 2-ге місце. 

Найнижчу позицію (24-те місце) Харківська область займає за часткою експорту 

з регіону до ЄС – 19% (згідно дослідження відбувається налагодження 

економічних відносин з Росією – 40% експорту). Найгірші показники в області 

за показником розвитку сільського зеленого туризму, який практично відсутній. 

Неадекватною, за результатами дослідження, вбачається кількість чиновників – 

3200 посад після проведеного скорочення.  

Завершилась презентація рекомендаціями щодо покращення місця 

Харківської області у рейтингу ІЄЕП та досягнення позитивних результатів в 

економічному розвитку регіону у контексті імплементації УА та впровадження 

ПВЗВТ. Модератор заходу Ольга Мірошник висловила побажання щодо 

досягнення відкритого діалогу представників влади і громадськості. 

 


