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Стаття присвячена дослідженню глобальної інтеграції господарських, технологічних та 
інформаційних структур, які все більше стають транснаціональними.  Виявлено, що 
найголовнішим стратегічним завданням України є визначення власного місця в 
динамічно змінній глобальній структурі світу. Обґрунтовано, що один із пріоритетних 
напрямів розвитку України є інноваційна переорієнтація як  основа євроінтеграційного 
вибору.  
Ключові слова: міжнародна інтеграція, глобалізація економіки, інноваційний процес, 
транснаціональні корпорації 
 
Статья посвящена исследованию глобальной интеграции хозяйственных, 
технологических и информационных структур, которые все больше становятся 
транснациональными. Выявлено, что главным стратегическим заданием Украины 
является определение собственного места в динамично меняющейся глобальной 
структуре мира. Обосновано, что одним из приоритетных направлений развития 
Украины является инновационная переориентация как основа евроинтеграционного 
выбора. 
Ключевые слова: международная интеграция, глобализация экономики, инновационный 
процесс, транснациональные корпорации 
 
The article is devoted to the study of global integration of economic, technological and 
information structures, which are becoming more transnational. It was revealed that the main 
strategic task of Ukraine is to determine its own place in the dynamically changing global 
structure of the world. It is proved that one of the priority areas for the development of 
Ukraine is innovative reorientation as the basis of the European integration choice. 
Keywords: international integration, globalization of the economy, innovation process, 
transnational corporations 

 
Дослідження регіональних інноваційних процесів як складової економічного 

зростання та активізації зовнішньоекономічної діяльності зумовлене тим, що подальший 
економічний розвиток нашої країни можливий лише на засадах інноваційності. Недостатнє 
впровадження інноваційних технологій в Україні обмежує її конкурентоспроможність у 
глобальному виробництві та є причиною значного впливу на навколишнє середовище на 
місцевому та глобальному рівнях. Варто відзначити, що саме це є одним з основних 
факторів, який посилює фінансову кризу в українській економіці.  

Вивчення сутності, характеру та динаміки розвитку регіональних інноваційних 
процесів спрямоване на активізацію зовнішньоекономічної діяльності України, що й 
зумовлює актуальність досліджуваної теми. Окрім того, виникла нагальна необхідність 
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створення механізмів наближення рівня економічного розвитку України до європейського в 
умовах посилення інтеграційних процесів в ЄС.  

Найактуальніші проблеми регіоналізації світового економічного розвитку в умовах 
глобалізації та постіндустріальної трансформації економіки висвітлені в працях О. Білоруса, 
В. Іноземцева, Д. Лук’яненка, А. Неклесси, В. Новицького, Є. Панченка, Ю. Пахомова, 
А. Поручника, Ю. Шишкова. 

Вагомий внесок у дослідження проблематики інноваційного розвитку та визначення 
його місця в системі міжнародних економічних відносин належить зарубіжним та 
вітчизняним науковцям Г. Андрощуку, А. Бузні, А. Євсеєнку, Н. Колдаєвій, 
М. Колосовському, О. Мазуру, М. Меню, Ж. Мингалєвій, М. Портеру, Ф. Рибакову, 
Ш. Тацуно, С. Ткачовій, Г. Унтурі, Н. Федотову, В. Чужикову. 

Цілями даного дослідження є визначення місця регіонально-інноваційних чинників у 
розвитку міжнародного економічного співробітництва,  виявлення й наукове обґрунтування 
суті регіональних інноваційних процесів, розробка обґрунтованих рекомендацій щодо 
удосконалення методів управління ними як запоруки економічного зростання України й 
підвищення рівня її міжнародної конкурентоспроможності.  

Сучасний процес міжнародного співробітництва характеризується посиленням 
взаємозалежності розвитку національних економік й вимагає відповідної координації дій між 
державами. Економічні відносини, що складаються між країнами в умовах зростаючої 
взаємозалежності та дії факторів глобалізації передбачають формування такої системи 
економічних зв’язків між державами, яка б забезпечувала усталений, систематичний, 
передбачуваний та керований їх характер.  

Участь країни в міжнародному економічному співробітництві в умовах постійного 
еволюційного розвитку світової економіки, ускладнення форм, диверсифікації напрямів 
співробітництва визначається значною кількістю чинників. Аналіз розвитку міжнародної 
торгівлі, руху капіталів, науково-технологічного співробітництва дозволяє виділити 
традиційну та засновану на інноваціях моделі залучення країн до міжнародного поділу праці. 
Приналежність до певної моделі дає можливість із значним ступенем ймовірності визначити, 
оцінити та спрогнозувати структуру, напрями, форми та методи участі країни в 
міжнародному економічному співробітництві. 

Наочно це демонструють зрушення в міжнародному поділі праці між розвинутими 
країнами та країнами, що розвиваються. Якщо визначальними для цих двох груп країн 
традиційно вважається відповідно промисловість і сільське господарство, то нині в основу 
нового поділу праці покладений «інноваційний» критерій, відтак провідні країни світу 
спеціалізуються на наукоємному та високотехнологічному виробництві, а менш розвинуті – 
на виробництві технологічно простої продукції [1, С. 106]. 

Кожній європейській країні притаманні певні особливості в сфері регулювання 
регіональних інноваційних процесів. Нині безумовними лідерами в цій сфері за більшістю 
позицій є Франція, Німеччина, Велика Британія, Швеція, Фінляндія, Данія. За рядом 
показників (кількістю зайнятих у високотехнологічному секторі, часткою державних та 
корпоративних витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) у 
ВВП, співвідношенням між інноваційними витратами й обсягом продажу, часткою 
венчурного капіталу у ВВП тощо) Швеція більш ніж вдвічі випереджає середній 
європейський показник і навіть США [2, С. 121]. 

Серед основних тенденцій інноваційного розвитку та управління ним слід зазначити: 
перехід від проведення наукової, технічної та промислової політики до здійснення 
інноваційної політики; узгодженість інноваційної політики з іншими напрямами економічної 
політики; націленість інноваційної політики на генерування структурних зрушень в 
економіці; активізація механізмів венчурного фінансування та підприємництва; 
взаємодоповнення державних і ринкових механізмів інноваційного розвитку; зростання 
значущості інфраструктурних нововведень; інтернаціоналізації інноваційної діяльності фірм; 
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випереджаюче зростання обсягів міжнародного трансферу технологій у формі права на 
інтелектуальну власність тощо [3, С. 6].  

До однієї з перспективних моделей міжнародного економічного співробітництва слід 
віднести регіональні інноваційні комплекси (РІК) [4, С. 23]. Мотивом участі країн в яких має 
стати усвідомленням неможливості або складності досягнення цілей стратегії сталого 
розвитку поза РІК. 

Для ефективного впровадження інноваційних комплексів в Україні має бути 
сформоване стабільне та сприятливе середовище, проведені відповідні інституціональні 
корегуючи заходи на національному та регіональному рівнях. Це сприятиме: 

● вирішенню специфічних регіональних проблем (екологічних катастроф, закриття та 
перепрофілювання підприємств тощо); 

● вирішенню проблеми безробіття, підвищення рівня зайнятості; 
● повнішому використанню потенціалу регіону та створенню передумов для 

прискорення його розвитку; 
● зменшенню соціальної напруги в регіоні; 
● удосконаленню інструментів та механізмів реалізації регіональної політики. 
Крім очевидного вирішення внутрішніх проблем, формування РІК дасть можливість 

активізувати міжнародне економічне співробітництво, сформувати так звані фільтри, що 
прийматимуть та розподілятимуть зовнішні надходження. Основними напрямами взаємодії 
РІК із міжнародною економікою можуть стати такі, як залучення інвестиційних ресурсів, 
надання промислових концесій іноземним партнерам на базі новітніх вітчизняних науково-
технічних розробок та ідей, залучення іноземних венчурних компаній до фінансування 
вітчизняних розробок та створення дослідних партій продукції, створення дочірніх 
підприємств ТНК, співробітництво в сферах міжнародного лізингу, ліцензування, 
франчайзингу, страхування тощо. 

На основі обґрунтування необхідності посилення інноваційного спрямування 
економічної політики нашої держави визначено фактори, що стали запорукою в досягненні 
успіху моделей нині діючих регіональних інноваційних комплексів з метою реалізації 
позитивного світового досвіду на основі його адаптації до умов вітчизняної економіки. 
Прискорення інтеграційних процесів на європейському просторі передбачає необхідність 
врахування особливостей європейської інноваційної системи при запровадженні 
інноваційної моделі економіки в Україні. Високий рівень фундаментальних досліджень у 
ряді галузей вітчизняної науки та володіння передовими технологіями у 
високотехнологічному секторі промислового виробництва дозволить віднайти власну нішу в 
європейській інноваційній системі. Посилення міжнародного співробітництва України в 
сфері освіти й науки з європейськими закладами, запровадження світових стандартів щодо 
рівня освіти та якості підготовки фахівців, участь у проектах з проведення НДДКР на 
коопераційній основі є першочерговими заходами щодо адаптації національної інноваційної 
системи до європейської.  

Використання регіонально-інноваційних чинників у зовнішньоекономічній стратегії 
надасть поштовх вітчизняній економіці до позитивних зрушень, економічного зростання та 
забезпечить реалізацію економічних інтересів України на міжнародних ринках.  
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