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Наконечна Н. В., Градюк Н. М. Системні засади розроблення та реалізації державної політики забезпечення 
конкурентоспроможності регіонів України в умовах євроінтеграції

Обґрунтовано важливість забезпечення конкурентоспроможності регіонів при вирішенні державою завдань посилення зовнішньоінтеграційного 
розвитку. Наголошено на необхідності поглиблення Україною євроінтеграції в умовах протидії зовнішній гібридній агресії та внутрішній неста-
більності. Визначено загрози, які тривалий час перешкоджають як соціально-економічному розвитку регіонів України, так і їх конкурентоспро-
можності та країни загалом. Йдеться про структурні диспропорції та деформації регіональної економіки, відсутність стійких та ефективних 
міжрегіональних економічних зв’язків, низьку ефективність інституційної регіональної системи управління економікою, регіональну асиметрію 
міжбюджетних відносин, значну регіональну диференціацію економіки, імпорто- та експортозалежність регіональної економіки, низьку якість 
стратегічного програмування економіки регіонів. Доведено, що успіх подолання перешкод і загроз обумовлений сформованістю внутрішньої ін-
ституційної системи, яка повинна містити програмні документи. Згідно з цим зазначено гостру потребу в розробці Національної стратегії 
забезпечення конкурентоспроможності держави та її регіонів. Встановлено, що на регіональному рівні розроблення та впровадження органами 
державного управління та місцевого самоврядування інструментарію забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів необхід-
но визнати ключовими засадами державної політики. Зроблено висновки, що невід’ємними інструментами реалізації державної політики із за-
безпечення конкурентоспроможності регіонів України в умовах посилення загальнонаціонального євроінтеграційного розвитку слід розглядати: 
структурні реформи та інституційні зміни соціально-економічного розвитку регіону; створення сприятливого регіонального інвестиційного 
клімату; реалізацію інноваційної політики (підвищення ролі регіонального складника Національної інноваційної системи); забезпечення бюджет-
но-фінансової самодостатності регіонів та децентралізацію їх фінансових компетенцій; вдосконалення регіональної економічної політики; роз-
виток експортно-імпортного потенціалу територій.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіонів, державна політики, євроінтеграція, інструменти, загрози.
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Nakonechna N. V., Hradyuk N. M. The System Principles of the Development and Implementation of the State Policy of Ensuring the Competitiveness  
of the Regions of Ukraine in the Conditions of European Integration

The importance of ensuring the competitiveness of the regions in solving the problems of strengthening foreign integration development on the part of the State 
is substantiated. The necessity of deepening Ukraine’s European integration in the context of countering external hybrid aggression and internal instability is 
emphasized. The threats that have long hindered both the socioeconomic development of the regions of Ukraine and their competitiveness and the country as a 
whole have been identified. We have to deal with structural disproportions and deformations of the regional economy, lack of stable and effective interregional 
economic ties, low efficiency of the institutional regional economic management system, regional asymmetry of interbudgetary relations, significant regional dif-
ferentiation of the economy, import and export dependence of the regional economy, low quality of strategic programming of the regional economy. It is proved 
that the success of overcoming obstacles and threats is due to the formation of an internal institutional system, which should contain program documents. Ac-
cording to this, an urgent need to develop a National Strategy for ensuring the competitiveness of the State and its regions is specified. It is determined that at 
the regional level, the development and implementation by public administration and local self-government bodies of instruments to ensure increasing the level 
of competitiveness of regions should be recognized as key principles of the State policy. It is concluded that integral instruments for the implementation of the 
State policy to ensure the competitiveness of Ukrainian regions in the context of strengthening national European integration development should be considered 
the following: structural reforms and institutional changes in the socioeconomic development of region; creating a favorable regional investment climate; imple-
mentation of innovation policy (increasing the role of the regional component in the National Innovation System); ensuring budget and financial self-sufficiency of 
regions and decentralization of their financial competencies; improvement of regional economic policy; development of the export-import potential of territories.
Keywords: competitiveness of regions, the State policy, European integration, instruments, threats.
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Європейська інтеграція надає нові можливості 
для України та її регіонів. Разом із тим, інте-
грація України у глобальний та європейський 

економічний простір може завдати істотних негатив-
них соціально-економічних наслідків для тих регіо-
нів, які не виробили власної стратегії конкуренто-
спроможності та не забезпечили формування відпо-
відної суспільної ідеології конкурентоспроможності. 
Особливо вагомим є це завдання в умовах відкритої 
міжнародної конкуренції, впливу наддержавних сис-
тем багатостороннього регулювання, зокрема СОТ, 
застосування єдиних для всіх суб’єктів конкурентної 
боротьби принципів, правил і норм. Також важли-
вість проблеми обумовлюється й подальшою втра-
тою позицій національної економіки в міжнародних 
рейтингах конкурентоспроможності.

Гостра актуальність вироблення суспільної ідео-
логії конкурентоспроможності та розробки стратегії і 
тактики забезпечення конкурентоспроможності регі-
онів у контексті загальнонаціонального євроінтегра-
ційного розвитку України підтверджується сучасними 
тенденціями подолання зовнішньої воєнної агресії та 
внутрішньої соціально-економічної нестабільності, 
що вимагає розвитку нових конкурентних переваг 
і застосування підходів, за якими можна активно їх 
збільшувати. Усе це повинно бути закладено при роз-
робленні та реалізації державної політики забезпе-
чення конкурентоспроможності регіонів України.

Аналіз останніх публікацій науковців довів 
необхідність подальшого вдосконалення системних 
засад розроблення та реалізації державної політи-
ки забезпечення конкурентоспроможності регіонів 
України в контексті загальнонаціонального євроінте-
граційного розвитку. Науковці при дослідженні від-
повідної проблематики здебільшого орієнтуються на 
зміни, що мали місце в обраному часовому періоді 
аналізу. Втім, варто враховувати і хронічні проблеми 
країни, що тривалий час перешкоджають розвитку 
регіональної економіки та реалізації конкурентного 
потенціалу територій. 

Наукові припущення щодо забезпечення кон-
курентоспроможності регіонів України стосуються 
різних напрямів та інструментів. Комплексний харак-
тер мають припущення Ю. Полякової [1, с. 105–202],  
А. Прокопюк [2, с. 143–177], Р. Лупака [3, с. 855–864], 
які вивчають як внутрішньоекономічні, так і зовніш-
ньоекономічні аспекти розвитку регіональної еко-

номіки та забезпечення її конкурентоспроможності. 
Структурного підходу до забезпечення конкуренто-
спроможності регіонів дотримуються С. Тимофієва 
[4, с. 512–515], Х. Маслівець [5, с. 112–121] які виді-
ляють макроекономічні та регіональні тенденції роз-
витку національної економіки. Функціональні засади 
конкурентоспроможного розвитку регіонів дослі-
джуються Л. Оболенцевою [6, с. 413–418], Т. Василь-
цівим [7, с. 105–112], які наголошують на важливості 
формування й ефективного використання галузевих 
конкурентних переваг регіонами при забезпеченні 
власної конкурентоспроможності. Натомість Є. Пус-
товойт [8, с. 110–115], Л. Рогатіна [9, с. 92–96], І. Олій-
ченко [10, с. 243–248] дотримуються інституційного 
підходу та виділяють важливість створення мережі 
інституцій, які здатні якісно здійснювати регулюван-
ня конкуренції та розширювати конкурентні перева-
ги територій. 

Попри значні наукові результати в досліджен-
нях конкурентоспроможності регіонів, варто 
звернути увагу на зміни пріоритетів країни та 

її регіонів, вплив зовнішніх загроз, стан національної 
та регіональної економіки, що в сукупності передба-
чають зміну векторів розроблення та реалізації дер-
жавної політики в цій сфері.

Метою статті є наукове обґрунтування теоре-
тично-методичних і прикладних засад розроблен-
ня та реалізації державної політики забезпечення 
конкурентоспроможності регіонів України в умовах 
євроінтеграції. Згідно з цим важливо ідентифікува-
ти загрози, які перешкоджають формуванню конку-
рентного потенціалу регіонів та не дозволяють до-
сягнути достатнього рівня конкурентоспроможності 
для реалізації цілей євроінтеграції України. Поряд із 
тим відмітимо необхідність інституціональних змін 
у національній економіці України, які передбачають 
розроблення стратегічних документів для вирішен-
ня стратегічних завдань у забезпеченні конкурен-
тоспроможності регіонів. Здатність провести низку 
інституційних змін визначає передумови якісної під-
готовки та подальшої успішної реалізації державної 
політики забезпечення конкурентоспроможності ре-
гіонів України в умовах євроінтеграції.

Конкурентоспроможність регіонів залежить 
від значної кількості чинників, що, з одного боку, 
посилюють здатність підвищити її рівень, з іншого –  
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чинять негативний вплив і перешкоджають забезпе-
ченню. При цьому таке середовище є постійним, і до 
нього необхідно адаптуватися та попередньо накопи-
чити достатньо ресурсного потенціалу для подолання 
критичних загроз. Йдеться про гібридні загрози, які 
необхідно подолати нашій країні, використовуючи для 
цього всі наявні ресурсні та конкурентні можливості.

Якщо теперішня боротьба в подоланні зовніш-
ньої агресії триває із використанням воєнного 
потенціалу й усі ресурси нашої країни об’єднані 

навколо цього, то менша увага приділяється пробле-
мам, що тривалий час послаблюють конкурентні по-
зиції країни в цілому. Особливо негативно, що за весь 
період незалежності України так і не сформовано 
конкурентний потенціал регіонів, у якому за мірками 
європейських країн і закладається ресурсна спро-
можність країни долати негативні впливи зовнішніх 
загроз. Отже, головну увагу в забезпеченні конкурен-
тоспроможності регіонів спершу доречно приділити 
хронічним перешкодам і загрозам, а їх врахування 
служитиме якіснішому формуванню інструментарію 
при вирішенні основних тактичних і стратегічних за-
вдань. У підсумку вдасться налагодити розроблення 
та реалізацію відповідної державної політики (рис. 1).

На нашу думку, до загроз, які тривалий час пере-
шкоджають як соціально-економічному розвитку ре-
гіонів України загалом, так і їх конкурентоспромож-
ності слід віднести: 

1) наявність структурних диспропорцій і дефор-
мацій на регіональному рівні;

2) загострення міжрегіонального відчуження 
внаслідок політичної регіоналізації та відмін-
ностей геополітичної орієнтації населення;

3) порушення ефективної взаємодії по лініях 
«центр – регіони» та «регіон – регіони»;

4) намагання штучної економічної та політичної 
автономізації окремих регіонів;

5) наявність регіональної асиметрії в системі 
міжбюджетних відносин;

6) значна диференціація регіонів за рівнем еко-
номічного розвитку та якістю життя людей;

7) залежність національної економіки від 
кон’юнктурних коливань на зовнішніх ринках 
і надмірна залежність економічної стабіль-
ності регіонів від експортної динаміки та кри-
тичного імпорту стратегічних ресурсів;

8) недосконалість стратегічного менеджменту та 
програмування соціально-економічного роз-
витку на регіональному та місцевому рівнях.

Успіх подолання перешкод і загроз обумовле-
ний сформованістю внутрішньої інституційної сис-
теми, яка містить насамперед програмні документи. 
Вказане обумовлює гостру потребу в розробці Націо-
нальної стратегії забезпечення конкурентоспромож-
ності країни та її регіонів, яка в умовах глобалізації 
та посилення євроінтеграційного розвитку повинна 
передбачати такі базові компоненти: 

 

  структурні диспропорції 
та деформації регіональної 
економіки;  
  відсутність стійких
та ефективних 
міжрегіональних 
економічних зв’язків;  
  низька ефективність 
інституційної регіональної 
системи управління 
економікою;  
  регіональна асиметрія 
міжбюджетних відносин;  
  значна регіональна 
диференціація економіки;  
  імпорто- та  експорто- 
залежність регіональної  
економіки;  
  низька якість 
стратегічного програмування  
економіки регіонів

  удосконалення чинного 
законодавства з метою 
зближення його 
із законодавством ЄС у сфері 
конкурентної політики;  
  розвиток інституційної 
бази захисту конкуренції;  
  формування інституційної  
бази структурних реформ
регіональної економіки;   

    забезпечення 
загальнонаціональної 
єдності та суспільного 
порозуміння;  
  забезпечення 
дотримання правил 
економічного життя;

   надання внутрішньої 
підтримки структурним 
змінам у регіональній  
економіці  

  структурні реформи
та інституційні зміни 
соціально-економічного 
розвитку регіону;  
  створення сприятливого 
регіонального інвестиційного  
клімату;  
  реалізація інноваційної 
політики (підвищення ролі 
регіонального складника 
Національної інноваційної 
системи);  
  забезпечення бюджетно-
фінансової самодостатності 
регіонів та децентралізація 
їх фінансових компетенцій;  

  удосконалення 
регіональної економічної 
політики, розвиток 
експортно-імпортного 
потенціалу територій  

   Загрози / перешкоди Стратегічні напрями Інструментарій

Рис. 1. Системні характеристики державної політики забезпечення конкурентоспроможності регіонів України
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1) удосконалення чинного законодавства з ме-
тою зближення його із законодавством ЄС у 
сфері конкурентної політики, а також закріп-
лення єдиного загальнодержавного підходу 
до забезпечення соціально-економічного роз-
витку всіх регіонів України; 

2) розвиток й удосконалення інституційної бази 
захисту конкуренції та механізмів проведен-
ня конкурентної політики в країні та на регіо-
нальному рівні; 

3) формування інституційної бази структурних 
реформ з урахуванням інтересів країни, по-
літичних партій і громадянського суспільства 
та під впливом зовнішніх чинників, насампе-
ред політики ЄС щодо України; 

4) забезпечення загальнонаціональної єдності 
та суспільного порозуміння в соціогуманітар-
ному та суспільно-політичному середовищі 
регіонів; 

5) забезпечення дотримання формальних і не-
формальних правил економічного життя та 
взаємовідносин між елементами економічної 
структури, ефективної протидії іллегальній 
господарській діяльності; 

6) унеможливлення домінування у владі пред-
ставників олігархічно-інсайдерських груп і 
«старих» галузей, що зумовлює консервуван-
ня структурної недосконалості економіки, іс-
тотно ускладнює ініціювання та здійснення 
швидких і болісних структурних реформ на 
рівні законодавчої та виконавчої влади; 

7) надання внутрішньої підтримки структурним 
змінам через інститути громадянського су-
спільства для нівелювання посилення настро-
їв соціальної апатії та зневіри; 

8) поєднання заходів з розвитку громадянського 
суспільства як найвагомішого чинника інсти-
туційно-структурних реформ з ініціюванням 
раціонального, з погляду національних інтер-
есів, зовнішнього впливу; 

9) інтенсифікація та поглиблення економічного 
складника транскордонного співробітництва 
в межах загальнодержавної стратегії євроін-
теграції.

На регіональному рівні розроблення та впро-
вадження органами державного управління 
і місцевого самоврядування інструмента-

рію забезпечення та підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіонів необхідно визнати ключо-
вими засадами державної політики. Невід’ємними 
компонентами конкурентоспроможності регіонів 
повинні стати:

1. Структурні реформи та інституційні зміни 
як передумова регіональної конкурентоспромож-
ності. У межах цього складника пропонуються такі 
невідкладні заходи: 

 розроблення стратегії конкурентоспромож-
ності регіону; 

 створення регіональних відділень Ради кон-
курентоспроможності України; 

 раціональне врахування у процесі подальшої 
приватизації економічних інтересів регіону та 
збалансування їх із загальнодержавними; 

 запровадження економічно обґрунтованої 
системи інвестиційних стимулів та засобів 
державної підтримки структурних зрушень 
на регіональному рівні; 

 максимальна орієнтація на досягнення змін у 
структурі економіки регіону – усунення дис-
пропорцій в інноваційній та експортній струк-
турі виробництва, територіальній структурі, 
співвідношенні малих, середніх і великих під-
приємств, структурі зайнятості при обґрунту-
ванні інвестиційних преференцій і заохочень; 

 інституційне закріплення системи методів 
стимулювання структурних змін на регіо-
нальному рівні.

2. Створення сприятливого регіонального 
інвестиційного клімату. З метою формування ефек-
тивних регіональних систем залучення інвестицій 
пропонується забезпечити: 
 розроблення регіональних стратегій залу-

чення іноземних інвестицій як невід’ємного 
складника стратегій соціально-економічного 
розвитку регіонів, районів та окремих міст; 

 узгодження зі стратегіями соціально-еконо-
мічного розвитку галузевих і цільових про-
грам розвитку регіонів, районів та окремих 
міст (програм енергозбереження, розвитку 
промисловості, житлово-комунального гос-
подарства, інноваційного та інформаційного 
розвитку, європейської інтеграції, вирішення 
екологічних проблем тощо); 

 ініціювання регіональними органами держав-
ного управління змін до законодавства, які б  
забезпечили фінансову мотивацію органів 
місцевої влади щодо залучення іноземних ін-
вестицій шляхом передачі частини податко-
вих надходжень від платежів, здійснених під-
приємцями регіону (включно з іноземними 
інвесторами) із загальнодержавного до міс-
цевих бюджетів, зокрема податку на доходи 
фізичних осіб, частини податку на прибуток 
підприємств, а також місцевого податку на 
нерухомість.

3. В умовах глобалізованих науково-техніч-
них процесів необхідна реалізація інноваційної 
політики, яка охоплюватиме підготовку наукових 
кадрів, запровадження програм розвитку інновацій-
ного бізнесу, співробітництво між підприємствами та 
науково-дослідними установами, міжнародне науко-
ве співробітництво тощо. 
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Як показує світовий досвід країн, саме на регіо-
нальному рівні управління, поряд із загальнона-
ціональними капіталомісткими інноваційними 

програмами та проєктами, реально формується інно-
ваційна інфраструктура, забезпечуються можливості 
та мотивація для інноваційної діяльності підприємств. 
На регіональному рівні сконцентровані й секторальні 
пріоритети масових структурних зрушень на іннова-
ційній основі – сільськогосподарське виробництво, 
ресурсозбереження, особливо в комунальному госпо-
дарстві, екологічна безпека тощо, а також науково-тех-
нологічний потенціал для їх здійснення.

Вказаним обумовлена гостра потреба в підви-
щенні ролі регіонального складника Національної ін-
новаційної системи, стратегічними напрямами якого 
повинні стати: 
 формування регіональних інноваційних сис-

тем у межах загальнонаціональної Концепції 
розвитку національної інноваційної системи; 

 створення регіональних наукових центрів; 
 удосконалення методологічної та методичної 

бази стратегічного програмування інновацій-
ного розвитку на регіональному та субрегіо-
нальному рівні; 

 визначення пріоритетів структурно-іннова-
ційної перебудови регіональної економіки; 

 запровадження спеціальних режимів стиму-
лювання інноваційної діяльності; 

 розроблення та здійснення системних струк-
турних реформ та їх інституційного забезпе-
чення; 

 збереження та розвиток людського та науко-
во-технічного потенціалу регіонів; 

 активізація громадянської позиції наукової та 
інтелектуальної еліти регіонів.

Досягнення означених пріоритетів передбачає 
виконання таких завдань: 
 розроблення та реалізація стратегічної про-

грами інноваційного розвитку регіону, від-
ображення інноваційної компоненти в усіх 
програмно-цільових заходах розвитку сфер 
господарського та суспільного життя регіону, 
районів та міст; 

 всебічна підтримка ініціатив органів місцево-
го самоврядування щодо розроблення іннова-
ційних програм і проєктів у межах регіональ-
ної стратегії інноваційного розвитку; 

 формування інфраструктури регіонального 
ринку інновацій із забезпеченням преферен-
цій у межах компетенції місцевої влади, дер-
жавних замовлень на виконання інноваційних 
проєктів і програм на конкурентних засадах; 

 розроблення та затвердження нормативно-
розпорядчої бази місцевого рівня для стиму-
лювання інноваційної діяльності економічних 
агентів, науковців та інноваторів, елементів інф-
раструктури регіонального ринку інновацій.

Реалізація окреслених завдань у досягненні 
визначених пріоритетних напрямів повинна забез-
печити критичну масу громадянської активності 
інтелектуальних еліт, структурних перетворень та 
інституційних змін для забезпечення визначальної 
ролі технологічних, соціальних, екологічних іннова-
цій у соціально-економічному розвитку регіонів і, як 
результат, домінування інноваційної компоненти в 
суспільній свідомості та в діяльності органів держав-
ного управління. 

4. Важливим напрямом підвищення рівня 
регіональної конкурентоспроможності є забез-
печення бюджетно-фінансової самодостатності 
регіонів через ініціювання регіональними органами 
державного управління, децентралізації фінансових 
компетенцій органів влади, отримання місцевими 
органами влади ширших повноважень у фінансовому 
забезпечені вирішення власних проблем, зміцнення 
матеріально-фінансових основ місцевого самовря-
дування та посилення соціального виміру бюджетної 
політики на місцевому рівні.

5. Першочерговими напрямами вдоскона-
лення регіональної економічної політики доцільно 
визнати: 
 підвищення зацікавленості суб’єктів господа-

рювання регіону в оновленні та розвитку ре-
сурсного, виробничого та науково-освітнього 
потенціалу виробництва та сфери послуг на 
основі врахування конкурентних переваг ре-
гіону; 

 визначення експортно-імпортного потенціа-
лу регіону та сприяння його розвитку; 

 створення механізмів ефективного просуван-
ня товарів, робіт і послуг регіональних вироб-
ників на світовий ринок; 

 закріплення відповідальності великих під-
приємств-монополістів за розвиток виробни-
чої, транспортної, соціальної інфраструктури 
в районі функціонування підприємства; 

 розбудову та модернізацію прикордонної 
транспортної інфраструктури регіону та роз-
виток транспорту міжнародного призначення 
тощо.

ВИСНОВКИ
Державна політика забезпечення конкуренто-

спроможності регіонів України потребує постійного 
вдосконалення, враховуючи сучасні зміни в країні та 
поза її межами. При розробленні державної політики 
важливо врахувати всі проблемні аспекти розвитку 
регіональної та національної економіки, що передба-
чатиме визначення широкого набору інструментарію 
для їх розв’язання. Успіх реалізації державної політи-
ки забезпечення конкурентоспроможності регіонів 
України варто оцінювати стосовно стану регіональ-
ної економіки та досягнення загальнонаціональних 
пріоритетів. Йдеться насамперед про необхідність 
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подолання зовнішньої воєнної агресії та внутрішньої 
соціально-економічної нестабільності, розвинувши 
для цього євроінтеграційний напрям.

У подальших дослідженнях основну увагу варто 
приділити визначенню інструментарію, що передба-
чатиме підвищення ефективності реалізації держав-
ної політики забезпечення конкурентоспроможності 
регіонів та формування сприятливих умов для поси-
лення євроінтеграційного розвитку України.              
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