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ВСТУП
Один з найбільш необхідних напрямів розвитку ук�

раїнської економіки — це проведення її системної мо�
дернізації, яка повинна торкнутися практично всіх
сфер національної економіки. На сьогодні багато рег�
іонів стикаються з цілою низкою серйозних обмежень
(технологічного, природно�кліматичного та інститу�
ційного характеру), особливо це стосується тимчасо�
во окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитеро�
ристичної операції. В цьому контексті видається акту�
альним завдання виявлення і оцінки модернізаційного
потенціалу регіонів, як відображення сформованих
економічних умов і можливостей забезпечення зрос�
тання його економіки. Облік і аналіз поточного рівня
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розвитку стану регіонального господарства дозволить
не тільки виявити проблеми, які стоять на шляху його
модернізації, а й визначити пріоритетні напрямки їх
нівелювання. Саме розвиток модернізаційного потен�
ціалу регіону виступає ключовою умовою визначення
внутрішніх джерел його розвитку, задає вектор його
самореалізації.

Таким чином, основою розвитку України на шляху
модернізації національної економіки має стати ефектив�
не використання наявних ресурсів економіки. Причому
формування цілісного інструментарію модернізаційного
потенціалу з урахуванням специфіки регіонального роз�
витку дозволить виявити ключові проблеми на шляху
його реалізації і сформувати комплексні організаційно�
економічні засади їх усунення.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення основних засад розвит�

ку модернізаційного потенціалу регіонів України з ме�
тою вдосконалення комплексного розвитку національ�
ної економіки. Дослідження побудовано на системно�
му підході, а також сукупності методів, які забезпечу�
ють реалізацію такого підходу, а саме: аналіз, синтез та
логічне узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Модернізація — формування сучасної економічної,

соціальної та політичної системи, що долає відставан�
ня від найбільш розвинених країн світу. Модернізація
повинна забезпечити формування сильної в економіч�
ному, політичному, військовому, науковому та інших
відносинах країни при зростанні добробуту її населен�
ня. Вона передбачає комплексне оновлення суспільства,
коли трансформація окремих його секторів здійснюєть�
ся у взаємозв'язку [1, с. 40].

З практичного боку, модернізацію можна предста�
вити як процес формування нового типу поведінки
економічних суб'єктів під впливом соціально�еконо�
мічних, технологічних, культурологічних та політич�
них перетворень у господарській системі з метою пе�
реходу до більш досконалої стадії суспільного роз�
витку.

Модернізаційний потенціал означає сукупність
структурних елементів соціально�економічного потен�
ціалу, яка може бути використана для вирішення модер�
нізаційних завдань.

У цілому визначити необхідність розвитку модерні�
заційного потенціалу регіонів України можна за таки�
ми критеріями:

— існує потреба зупинити або сповільнити негативні
процеси, що протікають в економіці протягом тривало�
го періоду часу;

— необхідно збільшити продуктивність праці та її
ефективність на рівень лідерів світової економіки, в тому
числі енергоресурсну ефективність, досягти науково�
технічного рівня розвинених країн, адекватного інтелек�
туальному потенціалу суспільства;

— затребуване використання різних інноваційних
механізмів, як запозичених ззовні, так і власних націо�
нальних інновацій.

За даними урядового рейтингу регіонів за 2016 р.,
Харківську область визнано першою серед областей.
Згідно з рейтингом соціально�економічного розвитку
регіонів Кабміну, за підсумками 2016 р. лідерами стали
Харківська область (перша серед областей) та місто
Київ. У першій п'ятірці також Київська, Вінницька і Чер�
нівецька області. На останніх місцях — Луганська, До�
нецька, Сумська, Чернігівська та Херсонська області.
Харківська область і Київ зберегли позиції лідерів у
порівнянні з 2015 р. Зате Київська та Вінницька області
піднялися на 3 пункти. Луганська область у порівнянні
з минулим роком опустилася з 24 місця на 25.

Регіонами з вищим за середньоукраїнське значен�
ням показника наявного доходу на одну особу у 2016 р.
є м. Київ (91356,6 гривень), Дніпропетровська (43458,3 гри�
вень), Запорізька (42117,8 гривень), Київська (39177,9 гри�
вень), Одеська (37732,0 гривень), Харківська (36587,7 гри�
вень) та Полтавська (36393,3 гривень) області, і основ�
ним фактором впливу на розмір доходу населення є га�
лузева структура економіки зазначених регіонів.

Серед інших регіонів, зменшення наявного доходу
на одну особу зафіксовано лише у Донецькій (з 20595,4
гривень у 2015 р. до 19434,3 гривень у 2016 р.) та Лу�
ганській областях (з 14882,5 гривень до 11919,7 гривень),
і за цим показником зазначені області займають останні
місця серед регіонів.

Рейтинг регіонів був складений на основі даних еко�
номічної та соціальної згуртованості, економічної
ефективності, інвестиційно�інноваційного розвитку,
фінансової самодостатності, розвитку малого і серед�

нього підприємництва та ефективності ринку праці.
Також Кабміном оцінювалися розвиток інфраструкту�
ри в регіоні, відновлювальна енергетика та енерго�
ефективність, доступність і якість послуг у сфері осві�
ти, соціального захисту і безпеки, раціональне приро�
докористування та якість навколишнього середовища
[2].

Показники для оцінки модернізаційного потенціа�
лу регіонів України виявимо, беручи до уваги ряд прин�
ципів:

— принцип "динамічності" передбачає, що будь�яка
система змінюється в часі, отже, недостатньо одного по�
казника для того, щоб її охарактеризувати, бо необхід�
но як мінімум оцінити її поточний стан, а також направ�
лення всіх змін;

— принцип "достатності" полягає в тому, що кіль�
кість показників має бути мінімальним, проте достатнім
для розуміння суті змін, що відбуваються в досліджу�
ваній системі;

— принцип "незв'язності" передбачає мінімізацію
кількості показників: виключення пов'язаних або залеж�
них критеріїв, тобто таких, показники яких однознач�
но залежать від зміни інших;

— принцип "керованості" полягає в тому, що кіль�
кість показників не повинна перевищувати можливості
спостереження в реальному масштабі часу і своєчасно�
го аналізу для того, хто аналізує систему;

— принцип "відповідності", передбачає максималь�
не узгодження показників, які відповідають меті дослі�
дження.

Події, що відбулися з початку 2014 р. на території
півострова Крим та у південно�східних регіонах Украї�
ни, є наслідком прорахунків та недоліків державної
внутрішньої та зовнішньої політики, в тому числі і полі�
тики регіонального розвитку.

Відстала технологічна база та монофункціональ�
ність промисловості Донецької та Луганської областей,
сировинний характер експорту продукції та орієнтація
його переважно на російський ринок консервує недо�
сконалу структуру економіки, залежність від зовнішнь�
ого ринку, зокрема енергетичних ресурсів.

У результаті, крім економічних проблем розвитку
зазначених регіонів, на фоні відносно високого рівня
середньої заробітної плати порівняно з іншими облас�
тями, зросли внутрішньорегіональні диспропорції
щодо розвитку інфраструктури, надання послуг насе�
ленню у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та
навколишнього природного середовища та інші. Роз�
виваються в основному обласні центри, а шахтарські
та сільські території занепадають. Наслідком зазначе�
них тенденцій є значне розшарування населення за
рівнем доходів, безробіття, соціальне невдоволення
мешканців регіонів, створення підгрунтя для проявів
сепаратизму.

Ефективне державне управління у сфері регіональ�
ного розвитку передбачає створення бази для реалізації
ефективної державної регіональної політики — меха�
нізму та інструменту державного управління регіональ�
ним розвитком, що сприятиме розв'язанню проблем
регіонів, вимагає насамперед децентралізації державних
повноважень шляхом їх передачі на місцевий рівень з
одночасною передачею відповідних фінансових ре�
сурсів, удосконалення процесів стратегічного плануван�
ня та виконання поставлених завдань на всіх рівнях, за�
провадження ефективного механізму координації дій
центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування під час реалізації га�
лузевих пріоритетів і завдань на різних територіальних
рівнях.

Доцільність державного впливу на всі регіони, з од�
ного боку, пов'язана з необхідністю створення умов для
розвитку регіонів за рахунок використання внутріш�
нього модернізаційного потенціалу, з іншого — дає
можливість активізації міжрегіональної інтеграції ре�
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гіонів з різним рівнем розвитку, збільшення кількості
"точок економічного зростання" на всій території Ук�
раїни, а не лише в окремих регіонах [3].

Вибір системи показників для розвитку модерніза�
ційного потенціалу регіонів України треба здійснити,
виходячи з таких положень:

— кількість показників повинна бути обмежена і
пов'язана з особливостями регіональної статистики,
що, з одного боку, підвищить достовірність оцінки, а з
іншого — знизить трудомісткість розрахунків. У кінце�
вому підсумку це сприятиме її об'єктивності та точ�
ності;

— вся система показників повинна забезпечувати
комплексну характеристику економіки території і по�
рівнянність, як в масштабах країни, так і в масштабах
світу, у зв'язку з чим доцільні до використання середні
(розрахункові) показники;

— сукупність показників повинна бути гнучкою,
тобто відображати ключові сторони досліджуваного
явища і відповідати структурі модернізаційного потен�
ціалу, в той же час, бути здатною до доповнення (за
необхідності).

Стабілізація та подальший розвиток регіонів Украї�
ни неможливі без посилення ролі держави і її підтрим�
ки. Тому ми пропонуємо такі засади реалізації регіо�
нальної політики (в контексті нарощування ресурсів у
складі галузевої складової модернізаційного потенціа�
лу регіону), впровадження яких створить сприятливі
умови для завершення випереджаючої модернізації:
вдосконалення законодавчої бази, спрямованої на до�
сягнення певних, обгрунтованих і узгоджених між дер�
жавою і бізнес�спільнотою цільових індикаторів очіку�
ваних результатів; вдосконалення виконавчої інфра�
структури на мезорівні, створення умов для зменшення
інвестиційних ризиків шляхом гарантування і страхуван�
ня інноваційних проектів; розвиток консалтингового,
кадрового та інформаційного обслуговування іннова�
ційного бізнесу в регіоні, залучення до фінансування
сільськогосподарського виробництва та переробної
промисловості банківської і страхової системи, розви�
ток інноваційно�венчурних фондів, формування майдан�
чиків з готовою інфраструктурою для надання їх інвес�
торам; скорочення періоду отримання різних погоджень
і дозволів; розвиток системи інформаційного забезпе�
чення інвестиційної діяльності; використання механізмів
співфінансування державою ресурсозберігаючих техно�
логій) та формування самосвідомості населення як сти�
мулу мобілізації інтелектуального потенціалу суспіль�
ства для усвідомленого прагнення до досягнення ого�
лошених цілей.

З метою нарощування ресурсів у складі трудової
складової модернізаційного потенціалу економіки ре�
гіону запропонована система відповідних заходів і за�
ходів, що реалізуються узгоджено: з боку органів ре�
гіонального управління (створення умов для підвищен�
ня рівня життя населення регіону); створення сприят�
ливих умов для поліпшення демографічної ситуації в
сільських територіях; сприяння інтелектуалізації про�
цесів трудової діяльності; розширення спектра послуг,
що надаються за програмами підготовки та перепідго�
товки кадрів, забезпечення можливості отримання без�
перервної освіти членами їх трудових колективів; ви�
користання інформаційних технологій в галузі управ�
ління персоналом). Реалізація запропонованих заходів
в єдності і взаємозумовленості формує мотиваційний
механізм забезпечення розширеного відтворення
фізичної та інтелектуальної складових трудових ре�
сурсів регіонів.

Отже, основними напрямами розвитку модерніза�
ційного потенціалу регіонів України, мають бути: фор�
мування системи абсолютних показників, що харак�
теризують величину наявного трудового, інноваційно�
технологічного, фінансово�економічного та природно�
ресурсного потенціалу; методику визначення величи�

ни наявного потенціалу (ресурсів) модернізації еконо�
міки регіону та розробку параметрів її оцінки за типа�
ми ресурсів (перевищення рівня, необхідного для мо�
дернізації; достатність; недостатність і відсутність
ресурсів); виявлення тенденції зміни обсягів наявних
ресурсів (збільшення, скорочення, збереження) за ок�
ремими компонентами модернізаційного потенціалу
регіону з прогнозуванням їх на середньостроковий пе�
ріод.

ВИСНОВКИ
Визначено, що для економіки регіонів України на

сучасному етапі господарювання, по�перше, характер�
ний невисокий рівень її розвитку, що вимагає якнай�
швидшої комплексної модернізації; по�друге, структура
модернізаційного потенціалу не збалансована (техніч�
них, інноваційних та фінансових ресурсів недостатньо
навіть за умови збереження зростання їх обсягів; тру�
дові ресурси при їх нестачі мають тенденцію до скоро�
чення; природні ресурси характеризуються збережен�
ням наявних достатніх для модернізації обсягів), що
обумовлено, в першу чергу, нестачею фінансово�еконо�
мічних, інноваційно�технологічних та трудових ресурсів
і зумовлює зміст інструментарію в сфері нарощування
ресурсів для модернізації економіки регіону.

Виділено недоліки в сфері регіонального управлін�
ня, що зумовлюють нераціональне використання наяв�
ного модернізаційного потенціалу: за трудовою скла�
довою (висока міграція сільського населення, урбані�
зація територій); науково�дослідної (зниження якості
освіти; низький обсяг інвестицій в науку і освіту); техн�
ічної (висока ступінь зносу обладнання; неефективне
інвестування в технічне переозброєння); інноваційної
(відсутність взаємозв'язку споживачів і виробників інно�
вацій); фінансово�економічної (низька інвестиційна при�
вабливість; неефективна податкова політика і, як на�
слідок, висока частка тіньового сектора економіки);
природно�ресурсної (недосконалість земельного, еко�
логічного законодавства); галузевої (відсутність ефек�
тивної стратегії розвитку підприємницьких структур,
неефективне інвестування в розвиток сільськогоспо�
дарських і переробних структур) і формують вектор
вдосконалення регіональної політики в рамках підви�
щення результативності використання наявних ресурсів.
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