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В статті розглянуто теоретико-методичні основи формування регіональної політики 
України в умовах євроінтеграції. Досліджено питання впровадження комплексу інноваційних 
перетворень в системі формування регіональної політики з метою удосконалення 
менеджменту регіону. Розглянуто теоретичну основу єврорегіонального співробітництва 
України. Обґрунтовано доцільність застосування інтегрального підходу – кластерного – при 
формуванні регіональної політики на інноваційних засадах.  
 
The article considers the theoretical and methodological foundations for the formation of Ukraine's 
regional policy in the context of European integration. The issues of introduction of a complex of 
innovative transformations in the system of forming a regional policy with the aim of improving the 
management of the region are investigated. The theoretical basis of the Euro-regional cooperation 
of Ukraine is considered. The expediency of using the integrated approach - the cluster approach - 
in the formation of a regional policy on innovative foundations is substantiated. 
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Вступ. Формування ефективної регіональної політики на засадах оптимізації конкурентних переваг 

господарських систем на сучасному етапі регіонального розвитку в України є досить актуальним. В умовах 
глобалізації ринкової економіки регіональний рівень потребує розробки та впровадження сучасного дієвого 



механізму модернізації функціонування регіональної господарюючої системи з використанням методики, 
стандартів та досвіду європейських країн. Євроінтеграційні процеси спонукають Україну здійснювати певний 
комплекс інноваційних перетворень в системі формування регіональної політики з метою економічної 
активізації продуктивних сил регіону та удосконалення системи менеджменту регіону. Удосконалення 
теоретико-методичних основ розвитку економіки регіону в контексті євроінтеграційних процесів є необхідною 
умовою ефективного розвитку їхнього потенціалу, специфіки функціонування, підвищення ролі в 
загальнодержавній господарській системі, а також дослідження та розв’язання регіональної проблематики в 
Україні. При цьому, розробка ефективної політики регіонального розвитку в Україні виступає одним із засобів 
нейтралізації структурного дисбалансу економіки регіонів, вирішення проблем регіонального соціально-
економічного розвитку та зростання рівня конкурентоспроможності регіонів в умовах євроінтеграції. 

Аналіз останніх досліджень. Проблематика формування регіональної політики на інноваційних 
засадах знайшла своє відображення у наукових працях Амоші О.І., Драчука Ю.З., Жаліли Я.А., Федорука А.М., 
Бутирської І.В., Онищука І.Ф., Руденко О.М., Чикаренко І.А., Шарова Ю.П. та інших дослідників в галузі 
регіонального розвитку. В своїх працях вченими розкрито економічний зміст та визначення регіональної 
політики, розглянуто моделі інноваційної політики, наведено інструментарій державного впливу в контексті 
євроінтеграційних процесів, досліджено теоретико-методологічні та нормативно-правові засади інноваційного 
розвитку регіону, обґрунтовано моделі та механізми регулювання єврорегіонального співробітництва.  

Однак, попри багатий науковий доробок за означеною тематикою, лишаються певні питання, що 
потребують подальшої розробки та досліджень. Серед них – обґрунтування інтеграційного підходу при 
формуванні регіональної політики на інноваційних засадах в умовах євроінтеграції – що і обумовило мету 
даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Державна регіональна політика є важливою складовою державної 
стратегії, що забезпечує гідний рівень конкурентоспроможності економіки держави в цілому та регіонів в 
окремості, та сприяє ефективному використанню потенціалу регіонів. Державна регіональна політика – це 
політика синергії, яка при правильному плануванні та реалізації забезпечує набагато вищий ефект, ніж від суми 
окремих заходів галузевих політик [1, с. 4]. Програма регіонального розвитку включає в себе комплекс 
взаємопов’язаних завдань та заходів довготривалого характеру, спрямованих на досягнення визначених цілей 
регіонального розвитку; оформлюється як документ, що готується та затверджується у встановленому 
законодавством порядку та реалізується через проекти регіонального розвитку, об’єднані спільною метою [2].  

Зважаючи на те, що останнім часом євроінтеграційні процеси України змінюють вектор розвитку та 
стратегію розвитку економіки, система формування державної регіональної політики також зазнала суттєвих 
перетворень. В сучасних умовах господарювання доцільною є розробка якісної нової системи формування 
регіональної політики, реалізація якої забезпечила б дотримання балансу інтересів у сфері інноваційного 
розвитку. Однак, при реалізації інноваційних проектів у промисловості регіонів, доцільно враховувати 
фінансові ризики, що невід’ємно виникають при їх запровадженні, а саме [3]: 

- ризик невідповідності вимогам законодавства; 
- операційні ризики, у т.ч. ризики, пов’язані з роботою у невизначених умовах; 
- стратегічні ризики, викликані появою інноваційних технологій; 
- фінансові ризики; 
- галузеві ризики, пов’язані з діяльністю неспоріднених виробництв в межах галузі та регіону; 
- екологічні ризики.  
Зменшення негативного впливу чинників за групами ризиків можливе за рахунок формування 

ефективної інноваційної інфраструктури – технопарків, бізнес-інкубаторів і т.п., що є основними структурними 
складовими впровадження регіональної інноваційної політики в умовах євроінтеграції [3]. 

Ще з 2008 р. здійснюється активна робота нашої держави з ЄС з питань регіональної політики та 
місцевого самоврядування – Комітетом регіонів. Важливою складовою такого співробітництва в системі 
реалізації регіональної політики є залучання регіонів України до сфери функціонування європейських 
регіональних асоціацій: Асамблеї європейських регіонів, Конференції європейських законодавчих асамблей, 
Ради європейських муніципалітетів та регіонів, Асоціації європейських прикордонних регіонів та ін. [4, с. 14]. 
Означені процеси суттєво вплинули на контекст Державної стратегії регіонального розвитку Україна на період 
до 2020 р., головним напрямком реалізації якої стало практичне втілення інноваційних підходів до формування 
регіональної політики сучасного зразка шляхом запровадження низки заходів щодо реформування 
інструментарію менеджменту регіону за такими напрямками [4, с. 116-17]: 

1) модернізація стратегічних засад державної регіональної політики; 
2) формування ефективного інституційно-правого середовища реалізації державної регіональної 

політики; 
3) розвиток системи інституцій підтримки регіонального розвитку; 
4) оптимізація інноваційного потенціалу щодо фінансової підтримки регіональних та 

міжрегіональних проектів; 
5) розвиток сучасних форм економічної інтеграції та налагодження ефективного міжрегіонального 

співробітництва; 
6) реформування системи фінансового регулювання розвитку регіонів; 
7) активізація міжнародного співробітництва регіонів. 



Євроінтеграційна стратегія формування регіональної політики орієнтована на підвищення 
конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного, інвестиційного, фінансового потенціалів, а також 
ефективного розвитку міжрегіонального співробітництва. Сприяє розробці програми створення регіональних 
економічних комплексів на інноваційних засадах з метою диверсифікації регіонального співробітництва та 
зменшення рівня диспропорції соціального та економічного розвитку окремих регіонів. Отже, модель 
єврорегіонального співробітництва є дієвою для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, 
побудови нового ефективного інституційного середовища та міжрегіональної економічної інтеграції.  

Не можна не погодитися з вітчизняними науковцями, що державна інноваційна політика України 
представляє собою сукупність правових, соціальних, економічних, політичних, організаційних та інших 
заходів, що здійснюються органами державної влади Україна та місцевими органами з метою реалізації цілей та 
принципів регіональної політики в сфері інноваційного розвитку [5]. В умовах євроінтеграції слід всебічно 
дослідити та врахувати особливості інноваційної політики ЄС [5]:  

- усунення бюрократичних перепон на старті бізнесу; 
- надання прямої фінансової підтримки суб’єктам підприємництва; 
- зниження податкового навантаження; 
- полегшення доступу до фінансових ресурсів; 
- кадрова складова. 
Означене має стати основою формування регіональної політики в Україні на європейських засадах.  
Дедалі частіше в працях дослідників питань формування державної регіональної політики на 

інноваційних засадах зустрічається поняття «інтеграційне об’єднання економічних суб’єктів», що являє собою 
певний простір із спеціальним правовим режимом, який може бути територіально інтегрований або 
функціонально інтегрований [6, с. 245]. 

Результати аналізу досвіду здійснення регіональної інноваційної політики економічно розвинених 
країн довели, що інноваційний розвиток регіонів забезпечується функціонуванням наукових парків, 
інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційно-орієнтованих кластерів. Оптимальним напрямком 
створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні є побудова його інноваційної інфраструктури з 
використанням інтеграційного підходу. В теорії формування державної регіональної політики аспектам 
кластеризації останнім часом притаманна значна роль. «Кластерний підхід», «кластерна політика», «кластерна 
модель економічного розвитку», «інноваційні кластерні структури» ‒ це аспекти державного управління, до 
запровадження яких має прагнути країна, якщо вона орієнтована на європейський вибір та бажає підвищити 
рейтинг конкурентоспроможності економіки на європейському ринку [6, с. 255]. 

Останнім часом, кластерна активність в Україні в системі управління інноваційною діяльністю та 
реалізації інноваційної регіональної політики має несистемний епізодичний характер. На сьогодні, лише 
технопарки є інноваційними структурами, діяльність яких врегульована законодавчо [6, с. 271]. Проте, 
кластерна політика «має бути спрямована на вирішення проблем розвитку галузей, регіонів і економіки країни в 
цілому, і повинна передбачати розробку стратегій і програм розвитку самих кластерів, так званих «кластерних 
ініціатив», а також формування інструментальної бази для їх реалізації – «кластерних технологій» [6, с. 273]. 
Інноваційна спрямованість формування та розвитку регіональної політики обумовлюють її необхідність 
оперативно і гнучко реагувати на мінливість ринкового середовища. А кластерна форма розвитку бізнесу в 
регіоні є пріоритетним напрямком зростання економічного потенціалу регіону та підвищення рівня його 
конкурентоспроможності.  

Враховуючи зарубіжний досвід та спираючись на євроінтеграційну орієнтацію вітчизняного 
економічного розвитку, інституційно-організаційна кластерна модель має включати наступні етапи 
[побудовано на основі 6]: 

1) ситуаційний та стратегічний аналіз; 
2) визначення зовнішніх передумов створення кластеру; 
3) ідентифікація кластеру та оцінювання внутрішніх та зовнішніх можливостей його створення та 

функціонування; 
4) обґрунтування доцільності створення кластеру та визначення складу його учасників; 
5) формування системи управління кластером та побудова системи економіко-правових відносин з 

органами влади. 
Неефективне економічне зростання українських регіонів спричинено, головним чином, неефективною 

стратегією їх інноваційного розвитку. Таким чином, інтеграційний підхід є дієвим інструментом активізації 
інноваційних процесів в регіоні шляхом запровадження кластерних технологій.  

Висновки. Отже, проведені дослідження в галузі формування державної регіональної політики в 
умовах євроінтеграції на інноваційних засадах довели: 

а) в умовах євроінтеграції економіка України потребує впровадження комплексу інноваційних 
перетворень в системі формування регіональної політики з метою удосконалення системи менеджменту регіону 
та оптимізації конкурентних переваг господарських систем регіону; 

б) модель єврорегіонального співробітництва України є важливою складовою поглиблення 
інтеграційного процесу; 



в) досвід реалізації регіональної інноваційної політики в розвинених країнах світу свідчить про 
ефективність застосування інтеграційного підходу при її запровадженні – а саме кластерного – зі створенням 
територіальних галузевих інтеграційних структур. 
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