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Анотація
Вступ. У зв’язку із постійними зовнішніми та внутрішніми загрозами та необхідністю подолання їх
наслідків, регіональна економіка потребує структурної модернізації та визначення її сутніх ознак, що
виступають запорукою формування пріоритетів регіональної політики, механізмів її реалізації,
удосконалення інструментів та методів реалізації модернізаційних заходів.
Мета. Метою статті є обґрунтування змісту структурної модернізації регіональної економіки та її
сутнісних ознак.
Метод.
Результати. У процесі наукового пошуку досліджено інтерес науковців до розуміння та змісту
структурної модернізації регіональної економіки. Доведено існування чотирьох наукових підходів до
розуміння змісту поняття «структурна модернізація регіональної економіки». Перший науковий підхід
(системний) розглядає структурну модернізацію регіональної економіки як підсистему економічної
модернізації держави. Другий – визначає структурну модернізацію регіональної економіки у просторовому
вимірі, а саме – через процес ефективного управління розвитком регіонального простору. Третій підхід
розглядає структурну модернізацію регіональної економіки у контексті модернізації регіональної
економічної політики. Четвертий – інноваційний –визначає особливості структурної модернізації
регіональної економіки через її осучаснення на основі технологічного оновлення та переходу на інноваційну
модель розвитку регіону. Визначено зміст та сутнісні ознаки структурної модернізації регіональної
економіки у контексті визначальних ознак структурної модернізації та регіональної економіки. Наведено
власне розуміння досліджуваної категорії як процесу становлення, переходу до нових форм регіонального
розвитку або руху до модерних типів регіонального устрою, що полягає у відображенні системи взаємодії
між регіонами та державними центральними органами і супроводжується якісними та кількісними
трансформаційними змінами регіональної економічної системи. Визначено подальші завдання наукових
пошуків щодо обґрунтування теоретико-методологічної бази якісної та кількісної оцінки модернізаційних
процесів регіональної економіки.
Ключові слова: модернізація; регіональна економіка; модернізація регіональної економіки; регіональна
політика; управління регіональною економікою; структурна модернізація тощо.
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ESSENTIAL FEATURES OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY
Abstract
Introduction. Due to constant external and internal threats and the need to overcome their consequences, the
regional economy requires structural modernization. Especially it concerns the determination of regional policy
priorities, mechanisms for its implementation, and the improvement of tools and methods for the implementation of
modernization measures.
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Purpose. The article aims to substantiate the content of the structural modernization of the regional economy and
its essential features.
Results. In the process of scientific research, the interest of scientists to the problem of structural modernization of
the regional economy has been investigated. The existence of three scientific approaches to the understanding of the
concept of “modernization of the regional economy” has been provided. Among these approaches, we can
distinguish the following ones: evolutionary, process and systemic approaches. The content and intrinsic features of
the structural modernization of the regional economy are presented through modernization of economic policy,
modernization of public administration as well as regulation and modernization of the sectoral structure of the
economy. The author’s understanding of the category under study is given. It is stated that the concept of
“modernization of regional economy” is a process of formation, transition to new forms of regional development or
movement to modern types of regional structure, which consists of reflection of the system of interaction between
regions and state central bodies and is accompanied by qualitative transformational changes of the regional system.
The further tasks of scientific studies on the substantiation of the theoretical and methodological base of qualitative
and quantitative estimation of modernization processes of the regional economy are determined.
Keywords: modernization; regional economy; modernization of the regional economy; regional policy; regional
economy management; structural modernization.
JEL classification: O18
Вступ
Структурні перетворення регіональної економіки сьогодні виступають першочерговою
необхідністю та рушійною силою трансформації економіки країни. У зв’язку із постійними зовнішніми та
внутрішніми загрозами та необхідністю подолання їх наслідків, регіональна економіка потребує
структурної модернізації та визначення її сутніх ознак, що виступають запорукою формування
пріоритетів регіональної політики, механізмів її реалізації, удосконалення інструментів та методів
реалізації модернізаційних заходів. Вищевказане й визначає теоретико-методологічну сутність
структурної модернізації регіональної економіки і є одним із найбільш актуальних та дискусійних
питань регіонального розвитку та управління.
Мета статті
Метою роботи є обґрунтування змісту структурної модернізації регіональної економіки та її
сутнісних ознак.
Виклад основного матеріалу дослідження
Серед адептів проблематики структурної модернізації регіональної економіки варто відзначити
наукові надбання теоретичного і методологічного характеру І. Дунаєва, Ю. Карпенко, Г. Коротєєва,
К. Лисунець, М. Михальченко, М. Пашкевича, С. Штефан та ін. Водночас, незважаючи на значний інтерес
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та фахівців регіонального управління до питання структурної
модернізації регіональної економіки, досліджувана проблематика в регіональній площині не окреслена
повною мірою та потребує подальшого уточнення та узагальнення сутнісних ознак. Усе це визначає
актуальність й мету дослідження.
Процеси модернізації суспільних, економічних та політичних змін регіонів супроводжуються
розвитком якісно нових наукових теорій регіонального розвитку, їх удосконалення та формування
сучасних напрямів. Під впливом модернізації ці наукові теорії набувають свого змісту та практичного
втілення, науково-методологічного підґрунтя і сутнісних ознак, що потребує наукового узагальнення.
еобхідність розвитку теоретико-методологічних засад структурної модернізації пов’язана із
низкою причин, що виникли у процесі трансформації регіональної економіки країн. Особливої гостроти
набули проблеми регіонального розвитку, серед яких найважливішими є нерівномірність та
диспропорції економічного розвитку регіонів; відсутність сучасних напрямів адаптації до вимог
конкурентоспроможного глобального середовища; повільний перехід суб’єктів підприємництва регіонів
на технологічне оновлення та інноваційну модель розвитку; підвищення сировинної залежності
виробничих структур; неузгодженість державної та регіональної економічної політики щодо процесів
трансформації та розвитку регіонів тощо. У контексті різних потреб та можливостей регіону науковцями
по-різному розглядається структурна модернізація регіональної економіки.
Дефініція «структурна модернізація регіональної економіки» достатньо багатозначне поняття.
Дуже часто в науковій літературі з позиції регіонального розвитку зустрічаються різні його конотації, а
саме: «структурна модернізація регіональної економіки» «структурна модернізація регіонального
розвитку», «структурна модернізація регіонального управління» тощо. Така розбіжність серед суміжних,
а інколи і однозначних за своїм змістом понять, потребує більш глибокого їх розуміння та ознак, які вони
набувають у процесі модернізації. Враховуючи складність поняття, а саме те, що воно складається із
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понять «структурна модернізація» та «регіональна економіка», означення сутнісних ознак досліджуваної
дефініції слід розглядати, виходячи із структурних її елементів.
Перш за все варто усвідомити той факт, що структурну модернізацію регіональної економіки
ідентифікують із економічним розвитком регіону [6; 16; 17]. Однак «економічний розвиток» є ширшим
поняттям, аніж «модернізація», оскільки не всі процеси, що розвиваються, мають модерний характер. З
цього приводу правильно наголошує вітчизняний науковець М. Михальченко, що «модернізація
орієнтує суспільство і його структури, сфери на вдосконалювання, просування вперед, на розроблення й
реалізацію нових цілей, завдань, пріоритетів, стратегій. Модернізація – це творчо-перетворювальна
функція розвитку. Але специфічна – як засіб оновлення суспільств. Модернізація дійсно є незавершеним
проектом і проектом, що ніколи не завершується в глобальному вимірі. Суспільство, яке завершило
модернізаційний проект, може вирушати на історичний смітник» [1, с. 19].
ІСучасні проблеми регіональної модернізації, у т. ч. й модернізації регіональної економіки,
містять не лише структурно-національний, але й глобальний інгредієнт розвитку. У науковому колі
сьогодні по-різному підходять до загального змісту понять «модернізація регіональної економіки» та
«структурна модернізація регіональної економіки», що й визначає сучасні принципи, підходи та сутнісні
ознаки структурної модернізації регіональної економіки. Більшість науковців наголошують і
розглядають модернізацію регіональної економіки як структурну складову модернізації країни. Як
засвідчують наукові напрацювання, зазвичай основною сферою розгляду структурної модернізації
регіональної економіки є регіональна економічна політика, регіональна економіка, регіональне
управління чи регулювання (табл. 1).
Таблиця 1. Наукові підходи до розуміння змісту поняття
«структурна модернізація регіональної економіки» та його суміжних понять
Автор
В. Н. Миленький
І. В. Дунаєв

С. І. Штефан,
Г. С. Коротєєва
М. С. Пашкевич,
К. П. Лисунець
А. Г. Полякова

М. Н. Ісянбаєв

Зміст, джерело
«структурна модернізація економіки регіону – це умова конкурентоспроможності
регіону та підвищення рівня життя його населення» [13, с. 323]
«модернізація регіональної економічної політики – це якісні керовані соціальні
перетворення складних управлінсько-господарських відносин на регіональному і
міжрегіональному рівнях з різними проявами у відповідності до системи цінностей і
пріоритетів в конкретно-історичних умовах» [4, с. 19].
«модернізація економіки регіону представляє собою багатогранний процес
кількісних змін та якісних перетворень економічної системи» [5, с. 224].
«модернізація економіки регіонів являє собою зміни інноваційного характеру, а
децентралізація регулювання регіональної економіки відкриває можливості для
регіонів самостійно обирати стратегію інноваційного розвитку та модернізації» [8]
в основі модернізації економіки регіонів має лежати сталий розвиток, тому що ідея
цілісності життя в її різноманітті, на яку спирається теорія сталого розвитку та
сучасні загальнонаукові методи дослідження і підходи, відкриває можливості для
осмислення еволюції живого [16, c. 278]
«структурна модернізація спрямована на забезпечення структурної перебудови
економіки регіону на основі науково-технічних і технологічних інновацій в
виробничий потенціал, на підвищення ефективності регіональних соціальноекономічних підсистем, забезпечення їх високої конкурентоспроможності в
глобальній економіці з метою досягнення стійкого соціально-економічного
розвитку регіону» [17, c. 3].

*Узагальнено автором.
Проведені дослідження показали, що сучасні напрями розвитку теоретико-методологічних засад
структурної модернізації регіональної економіки закладено в основі домінантів, на яких ґрунтується
процес структурної модернізації економіки. У межах сучасних наукових підходів як на макро- так і
мезорівні поняття «структурна модернізація» розглядають як упровадження в суспільне життя регіону
ознак сучасності, яке базується на «комплексі заходів, спрямованих на усунення виявлених
диспропорцій у галузевій структурі економіки і подолання існуючого відставання з подальшим виходом
на траєкторію стабільного, стійкого, незалежного функціонування національної економіки, що не буде
можливим без активної державної політики» [9, с. 121]. Отже, вона виступає базовим драйвером
розвитку регіонів внаслідок синтезу соціологічних, економічних, управлінських та політологічних ідей і
методів їх практичної реалізації у певний період часу.
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Найбільш поширеним у вітчизняних наукових колах є системний підхід, який розглядає
структурну модернізацію регіональної економіки як підсистему економічної модернізації держави
(Карпенко Ю. В. [3], Бондарєв С. С. [10], Шурубович А. В. [11],) і разом із «інституційними та
технологічними змінами, спрямованими на підвищення конкурентоспроможності та стійкості до
зовнішніх впливів, задає вектор сталого розвитку територій, поліпшує умови суспільного життя та
забезпечення їх якості у майбутньому» [3, с. 55].
Значна частина науковців розглядають структурну модернізацію економіки регіону у
просторовому вимірі через систему ефективного управління розвитком регіонального простору. Серед
них варто відзначити наукові напрацювання Дунаєва І. В. [6], Штефан С. І. та Коротєєвої Г. С. [5],
Миленького В. Н. [13] та ін. Зазначені адепти просторового підходу не вживають поняття «структурна
модернізація регіональної економіки» як таке, однак у їх концепціях прослідковується структуризація
модернізації регіону за такими напрямами, як модернізація регіональної економічної політики, що
«передбачає досягнення скоріше соціальних і політичних цілей, котрі мають надалі стимулювати
появу вже економічних ефектів» [6, с. 74]. На переконання авторів, розвиток регіонів щораз частіше
акцентується на пошуку і мобілізації внутрішнього невикористаного потенціалу території, що
спирається на стратегічне управління у досягненні довгострокових цілей та на зростанні сполучної
якості наддержавного, державного і регіонального управління [5; 6, с. 70].
Доповнює просторову концепцію В. Н. Миленький, який стверджує, що «за характером
структурна модернізація повинна бути органічною, а її основний зміст буде проходити по її регіональних
компонентах, на рівні яких створюються основні мережеві і регіональні структури інноваційної
економіки, насамперед в особі малого підприємництва, та які мають можливість отримувати ефективну
підтримку від інститутів управління, що дозволяє їм використовувати міжбюджетні трансфери,
регіональні фонди компенсації і окремі повноваження органів державної влади регіонів. Це сприятиме
формуванню регіонального простору нових багаторівневих економічних відносин» [13, с. 322].
Віддаючи належне позиції зазначених вище прихильників просторового підходу, все ж таки
варто наголосити, що досягнення соціального та культурного розвитку неможливе без економічного
піднесення, а раціональність стратегічного управління варто розглядати не як базу модернізації
регіональної економіки, а як один із механізмів її реалізації.
Серед науковців достатньо поширеним є розгляд структурної модернізації регіональної
економіки у контексті регіональної економічної політики [12; 13]. Так у своєму науковому доробку
А. Прокопюк не розглядає самостійно поняття «структурна модернізація регіональної економіки», а
розкриває його зміст через призму формування регіональної політики структурної модернізації
регіональної економіки. Автор визначає її як «сукупність заходів, які реалізуються суб’єктами економіки
регіону задля досягнення поточних та стратегічних цілей економічного розвитку регіону, тобто
розглядається як складова регіональної економічної політики. Отже, регіональну політику структурної
модернізації економіки слід визначати як складову державної структурної та державної регіональної
політики України, що є засобом впливу на здійснення структурних змін в економіці регіонів, а також
сукупність цілей, завдань, напрямів і механізмів діяльності органів державної та регіональної влади
щодо формування оптимальної структури економіки регіонів для раціонального використання
потенціалу та конкурентних переваг територій» [12, c. 9]. Віддаючи належне науковому доробку
дослідника, вважаємо, що модернізація регіональної політики виступає як складова структурної
модернізації регіональної економіки, а її заходи виконують роль спеціальних інструментів досягнення
поставлених цілей та завдань перед структурною модернізацією регіональної економіки.
ВОстанніми роками щораз більшої популярності набуває інноваційний підхід, що визначає
особливості структурної модернізації регіональної економіки через перехід регіонів на інноваційну
модель розвитку [15; 17]. Серед адептів цього підходу варто назвати М. Н. Ісянбаєва [16], О. В. Попело
[15]. На переконання О. В. Попело, одним із напрямів підвищення конкурентоспроможності економіки
регіонів, її інноваційного розвитку та модернізації виступають інноваційні структури, зокрема
підприємницькі кластери, які сприяли розвитку економіки країн Європи та інших розвинених держав
світу. Підприємницькі кластери «володіють потужним потенціалом для зростання технологічного рівня
виробництва, створюють сприятливі умови для активного впровадження інновацій; в їх рамках
поєднуються інтереси регіональних господарських систем, реалізується людський потенціал і науковоосвітні домінанти, суттєво прискорюються процеси формування секторальних сегментів інноваційної
моделі економіки» [15, с. 95, 103]. Така позиція заслуговує уваги, адже інновації і суб’єкти, які їх
реалізовують, здатні в достатньо короткі періоди часу реформувати та модернізувати економіку як
країни, так і регіону. Однак обґрунтовувати зміст сутнісних ознак структурної модернізації лише
розвитком інноваційних структур є неправильно, адже це обмежує широкий зміст та призначення
досліджуваної категорії.
Доцільно в межах інноваційної складової структурної модернізації регіональної економіки
запровадити: регіональну підтримку науки, розробку та впровадження сучасних технологій, створення
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сприятливих умов для технологічного відтворення виробничої бази суб’єктів підприємництва, що є
ключовими галузями регіональної економіки, та посилення їхньої активної інноваційної діяльності.
Наукове дослідження засвідчило, що у науці сформувалося декілька напрямів розвитку теорії
структурної модернізації регіональної економіки. Серед вітчизняних науковців переважна більшість
розглядає структурну модернізацію регіональної економіки як складову загальнодержавної
модернізації через призму регіональної економічної політики [12, 13], сферу державного управління [5;
6; 14], інноваційного розвитку регіонів [15; 16], ототожнює досліджуване поняття із економічним
розвитком регіону [6; 10] чи трансформаційними змінами територій [3]. Кожна із зазначених теорій має
власне просторове та структурне відображення у базових домінантах формування структурної
модернізації регіональної економіки, яка загалом спрямована на запровадження нових чи
удосконалених здібностей, навиків у суспільно-економічному перетворенні регіонів.
Шляхом ґрунтовного зіставлення існуючих підходів до розуміння дефініції «структурна
модернізація регіональної економіки» виявлено, що дефініція має, окрім базисних ознак структурної
модернізації, надбудовні складові регіональної економіки, зокрема й регіональної економічної політики
та регіонального управління. Регіональна економічна складова сутнісних ознак є базовою, оскільки
визначає специфіку модернізації економіки регіонів.
ВУ класичному розумінні як відповідний процес модернізація ґрунтується на певних
характеристиках, які відомим американським соціологом С. Хантінгтоном відображено у дев’яти
безперервних процесах, які заміняють або ж доповнюють модернізаційні цикли розвитку суспільства та
окремих його сфер: революційний, комплексний, системний, глобальний, тривалий, ступінчастий,
гомогенізований, незворотний та прогресивний [7, с. 360-363]. Звідси визначальна мета модернізації
полягає у формуванні механізмів стійкого розвитку як держави, так і регіону, забезпечення його
конкурентоспроможності, відповідності сучасним викликам, запитам та потребам.
Сутнісні ознаки вже структурної модернізації регіональної економіки визначаються з
урахуванням просторового виміру регіональної економіки. Її мета полягає у нарощенні потенціалу
регіонального розвитку та досягненні галузевої диверсифікації через упровадження в суспільноекономічне життя більш сучасних методів та способів управління, що спрямовані на реальні інтереси
регіонів, інструменти та механізми соціально-економічного їх розвитку.
Формування сутнісних ознак структурної модернізації регіональної економіки через призму
регіональної економіки базується на постулаті базових потреб регіонів, а саме: 1) необхідності
удосконалення механізмів формування та функціонування соціально-економічного комплексу
відповідного регіону, з його можливостями та потенціалом; 2) потребами постійного регіонального
управління процесами розвитку та модернізації регіональної економіки та її складовими.
Враховуючи той факт, що регіональна економіка має структурний характер економічної системи,
притаманними для неї є системні ознаки, котрі визначаються процесами реалізації реформ у структурі
загальнодержавної та регіональної економіки, а саме [16]:
– пов’язана зі змінами різних сфер життя регіону і держави загалом (політична, економічна, соціальна
та культурна);
– визначається чинниками регіональних змін, що мають синергетичний характер відносно перебудови
інших складових регіональної економіки: регіональної економічної політики, системи регіонального
управління тощо;
– виступає спонукальною основою модернізації регіональної економіки, що проявляється через наявні
ресурси та цінності жителів регіону;
– має еволюційний характер і набутки, де регіональна система економіки намагається віднайти таку їх
комбінацію чи раціональні можливості оновлення економіки регіону;
– цілеспрямований та безперервний характер переходу на сучасні форми економічного розвитку;
– орієнтується на довгострокову перспективу і поступальний розвиток регіону через реалізацію
стратегій, програм регіонального розвитку, спеціальних механізмів та інструментів реалізації цілей;
– властивий динамічний характер, який об’єктивно виступає рушійною силою усіх соціальноекономічних систем, що розвиваються;
– характерні складні внутрішні взаємозв’язки, що проявляється через різноманіття їх видів
(комерційні, партнерські, приватні тощо);
– виступає складовою загальнодержавної модернізації економіки та враховує інтереси, потреби та
можливості і держави, і її регіонів.
Визначальні ознаки, що характеризують специфіку постійної та безперервної модернізації
окремих складових регіональної економіки властиві для:
– системи економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання та іншими суб’єктами як
усередині економічної системи регіону, так і поза її межами;
– структури галузевої регіональної економіки, регіональне співвідношення між видами галузей
економічної діяльності;
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визначення базових галузей та їх об’єднань, що здатні ефективно розвиватися в економічній системі
регіону;
– регіональних ринків і їх взаємозв’язків із міжрегіональними, загальнодержавними та глобальними
ринками;
– диверсифікації регіонального господарства;
– соціально-економічної інфраструктури та розвитку;
– перспективи технологічного розвитку та переходу на інноваційну модель розвитку;
– структури управління економікою регіону загалом та відносинами власності зокрема;
– механізмів розподілу ресурсів, їх мобілізації в межах регіону та залучення ззовні тощо.
Узагальнення наукових напрацювань у досліджуваній проблематиці засвідчують, що
визначальними та такими, що забезпечують просторовий розвиток регіонів та їх структурної
модернізації, є принципи [8]:
– формування сприятливого регіонального середовища;
– вибору траєкторії розвитку з багатьох наявних;
– прийняття неминучості економічних рецесій у регіональній економіці;
– багатополярності у дотриманні інтересів регіональної спільноти;
– інформаційної інклюзивності регіональної економіки;
– еволюційної революційності;
– суб’єктної відносності;
– відмови від оптимальної рівноваги.
Ґрунтовні наукові дослідження засвідчують двовимірний підхід до формування сутнісних ознак
структурної модернізації економіки регіону, що й визначає її структуру. Сюди слід зарахувати сутнісні
ознаки як структурної модернізації країни, так і базисні ознаки регіональної економіки. Зазначене
виступає запорукою збалансованого територіального розвитку та підвищення конкурентоспроможності
регіонів, ефективної реалізації комплексу реформацій, що впроваджуються на регіональному рівні та в
межах держави загалом.
–

Висновки та перспективи подальших розвідок
Отримані результати наукового дослідження засвідчують існування чотирьох наукових підходів
до розуміння структурної модернізації регіональної економіки: системний, процесний та системний.
Наукові пошуки сприяли авторському розумінню досліджуваної дефініції, де під поняттям «структурна
модернізація регіональної економіки» розуміємо процес становлення, переходу до нових форм
регіонального розвитку або руху до модерних типів регіонального устрою, що полягає у відображенні
системи взаємодії між регіонами та державними центральними органами і супроводжується якісними та
кількісними трансформаційними змінами регіональної економічної системи.
У контексті ґрунтовного наукового пошуку визначено основні сутнісні ознаки структурної
модернізації регіональної економіки, що поєднують двовимірний підхід з позиції структурної
модернізації країни і базисні ознаки регіональної економіки. Тому подальшим завданням наукових
пошуків постають питання наукового обґрунтування теоретико-методологічної бази щодо якісної та
кількісної оцінки модернізаційних процесів регіональної економіки.
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