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MANAGEMENT OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

У статті обгрунтовується значення управління процесами структурної модернізації регіональної еко-
номіки. Виявлено значення управління структурними зрушеннями регіональної економіки. Визначено,
що регіональна структурна модернізаційна політика є частиною державної політики, що формується під
впливом географічних та історико-культурних особливостей, які зумовили структурні пропорції конк-
ретного регіону. Встановлено, що процес розгляду та дослідження економічних систем незалежно від їх
рівня, політичної або географічної приналежності грунтується на використанні системного підходу, тоб-
то комплексного розгляду всіх елементів та підсистем досліджуваного об'єкту. Доведено, що неможливо
здійснювати структурну модернізацію регіональної економіки без проведення регіональної політики
модернізації, що також є частиною державної політики структурної модернізації. Визначено, що управ-
ління структурною модернізацією регіональної економіки повинно спрямовуватися на ряд перспектив-
них напрямів щодо оптимізації структурних пропорцій регіональної економіки, а саме: ефективну пріо-
ритезацію ключових галузей економіки регіонів; згортання депресивних галузей і виробництв; забезпе-
чення сприятливих умов для залучення іноземного капіталу у пріоритетні галузі регіону; стимулювання
техніко-логічної та технічної модернізації матеріальної бази виробництва; розбудову потужного інсти-
туціонального поля як фактору стабілізації економічної системи; підтримку та повсюдне впровадження
ресурсозберігаючих та безвідходних технологій виробництв; вироблення комплексної регіональної та
державної політики, націленої на протидію деінтелектуалізації економіки тощо.

The article substantiates the importance of managing the processes of structural modernization of the regional
economy. The importance of managing the structural shifts of the regional economy is revealed. It is determined
that regional structural modernization policy is a part of state policy, which is formed under the influence of
geographical and historical and cultural features, which determined the structural proportions of a particular
region. It is established that the process of reviewing and researching economic systems, regardless of their
level, political or geographical affiliation, is based on the use of a systematic approach, ie comprehensive
consideration of all elements and subsystems of the studied object. It has been proved that it is not possible to
carry out structural modernization of the regional economy without conducting a regional modernization policy,
which in turn is part of the state policy of structural modernization, but, at the same time, the regional
modernization policy is an instrument of structural modernization of the regional economy.

It is determined that the management of structural modernization of the regional economy should be directed
to a number of promising directions for optimization of structural proportions of the regional economy, namely:
effective prioritization of key sectors of the economy of regions focused on the development of innovative products
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Структура економіки як цілісне поняття характери-

зує сформовані пропорції, співвідношення окремих ре-
гіонів, галузей, секторів, форм власності тощо, які фор-
мують комплексне уявлення про характер та особли-
вості національної та регіональних економічних систем.
Таким чином, структурна політика будується на сукуп-
ності цілей та напрямів застосування інструментарію
державного регуляторного апарату з метою формуван-
ня цільової направленості безперервних процесів струк-
турної трансформації.

Слідування відповідним ідеалам та економічним
цінностям протягом усього періоду незалежності при-
звело до цілковитого нехтування однією із ключових
ланок формування та реалізації структурних реформ, а
саме інституційним чинником, який обумовлює харак-
тер середовища та ступінь ефективності здійснюваних
регуляторних заходів, у тому числі у напрямі структур-
ної модернізації регіональної економіки. Водночас до-
мінуючими підходами при дослідженні проблематики
структурних зрушень регіональної економіки та струк-
турної політики загалом було окреслено "набір певних
співвідношень" та можливостей маніпулювання ними,
що можна, насамперед визначити як обмежений кіль-
кісний підхід. Тривалий час ігнорувався якісний підхід
під час дослідження структурної модернізації регіо-
нальної економіки, основою якого є розуміння еконо-
мічної структури передусім як структури відносин та
причинно-наслідкових зв'язків регіонів та країни зага-
лом, що дозволяє більш комплексно здійснювати аналіз
структурних зрушень регіонів, уникаючи небажаного
абстрагування та економічного примітивізму в проце-
сах побудови управління структурною модернізацією
регіональної політики.

Головне завдання структурного реформування еко-
номіки регіонів та Україні полягає у "створенні базово-
го господарського комплексу внутрішнього розвитку і
відповідної йому інституційної архітектоніки, які ста-
ли б основою розвитку внутрішнього ринку, зміна пра-
вил гри в економіці і суспільстві, вирішення соціальних
проблем та нарощування експортного потенціалу, але
вже на здоровій, а не деформованій структурній основі.
Такий комплекс не може бути створений лише на базі
ринкових принципів (вони направляють розвиток струк-
тури у вже сформованому сировинному напрямку), а
вимагає цілеспрямованої державної економічної по-
літики" [5, с. 86].

with high added value; curtailment of depressed industries and industries to eliminate unproductive spending
on budgetary resources; ensuring favorable conditions for attracting foreign capital in the priority sectors of the
region; promotion of technical, logical and technical modernization of the production base due to regional support
for high-tech and innovative developments; building a strong institutional field as a factor in stabilizing the
economic system; support and widespread introduction of resource-saving and waste-free production
technologies; creation of conditions for full development of financial market institutions; development of a
comprehensive regional and state policy aimed at counteracting the de-intellectualization of the economy, in
particular slowing down of mass migration and increasing expenditures on the development of education and
specialized institutions, etc.

Ключові слова: структурна модернізація, управління структурною модернізацією, регіональна економі-
ка, регіональна політика, управління, регіон, структурні пропорції.

Key words: structural modernization, management of structural modernization, regional economy, regional policy,
management, region, structural proportions.

Таким чином, можна зазначити, що для здійснення
структурної модернізації регіональної економіки ваго-
ме значення має інституціональний чинник.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Структурні пропорції економічних систем різних
рівнів та напрями їх модернізації досліджували такі
західні науковці: Г. Александер, Дж. Бейлі, Г. Марковіц,
М. Міллер, Ф. Модільяні, М. Фрідмен, У. Шарп, Й. Шум-
петер та інші.

Структурна модернізація регіональної економіки
висвітлюється у працях вітчизняних науковців, у тому
числі у наукових наробках: О. Амоши, Б. Буркинсь-
кого, М. Бутка, А. Власюка, В. Гейця, Б. Данилишина,
М. Долішнього, І. Дунаєва, В. Кулішова, П. Любченко,
М. Михальченка, М. Пашкевича, С. Пирожкова, С. Ро-
манюка, В. Сіденка, В. Симоненка, І. Сторонянської,
С. Тульчинської, С. Штефана, С. Шульца та багатьох
інших.

Але, незважаючи на актуальність тематики струк-
турних зрушень регіональної економіки, питання управ-
ління структурною модернізацією регіональної еконо-
міки залишаються недопрацьованими та вимагають по-
дальших наукових розвідок.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті виступає обгрунтування значення

управління процесами структурної модернізації регіо-
нальної економіки.

Для досягнення поставленої мети в процесі дослід-
ження було поставлено та вирішено такі завдання:

— виявлено значення управління структурними зру-
шеннями регіональної економіки;

— виокремлено ряд напрямів щодо оптимізації
структурних пропорцій регіональної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальновизнаним серед світового наукового спів-
товариства є факт того, що політика управління струк-
турною модернізацією займає важливе місце у системі
регуляції економічної системи і є насамперед виразни-
ком ключових цілей, напрямів та особливостей націо-
нальної економічної системи.

Якщо казати про регіональну структурну модерні-
заційну політику, що є частиною державної політики,
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то вона формується під впливом географічних та істо-
рико-культурних особливостей, які зумовили струк-
турні пропорції конкретного регіону. Проблематика
ефективної її розбудови особливо актуалізується в епо-
ху діджиталізованого глобального економічного про-
стору та інноваційної технологізації як наріжного ка-
меню економічного розвитку регіонів та світової еко-
номіки в цілому.

Ефективна національна політика управління струк-
турною модернізацією в умовах наростання геополі-
тичної напруженості на світовій арені та активних про-
цесів транснаціоналізації повинна бути зосереджена на
стимулюванні збалансування структурних асиметрій
регіонів шляхом ліквідації непродуктивних та неперс-
пективних галузей та виробництв, розбудові стабіль-
ного інституційного середовища, яке б дозволило об-
межити чутливість регіональних економічних агентів
до екзогенних впливів за рахунок стабілізації внутрі-
шньосистемних процесів та структурних пропорцій в
регіонах та країні.

Будь-яка політика управління структурною модер-
нізацією передбачає наявність відповідних атрибутів у
вигляді обгрунтування її необхідності та визначення
мети, набору формальних стандартів, критеріїв та рег-
ламентів, інструментарію та інститутів, системи моні-
торингу і контролю. Проведення політики управління
структурною модернізацією базується на розумінні су-
спільством її стратегічної корисності, оскільки заходи
в її рамках є, як правило, досить дорогими. Нарешті, її
реалізація передбачає регламентоване і відповідальне
співробітництво всіх гілок влади і широку участь при-
ватного капіталу [9, с. 58].

Такий підхід є універсальним незалежно від політич-
них та географічних особливостей регіонів, адже фор-
мує системоутворюючу основу політики регулювання
структурних зрушень.

Процес розгляду та дослідження економічних сис-
тем незалежно від їх рівня, політичної або географіч-
ної приналежності грунтується, перш за все, на вико-
ристанні системного підходу, тобто комплексного роз-
гляду всіх елементів та підсистем досліджуваного об'єк-
ту. Проте неможливо оминути значну роль саме струк-
турного компоненту економічних систем різного рівня,
у тому числі регіонального, який є насамперед проек-
цією наявних пропорцій між окремими сферами еконо-
міки у їх динаміці та розвитку, більш того, виступаючи
при цьому у ролі універсального індикатору стану регі-
ональної системи, її можливостей протистояти зов-
нішнім та внутрішнім загрозам.

Наріжним каменем стабільного функціонування та
розвитку будь-якої країни є збалансований підхід у пи-
таннях забезпечення оптимальних пропорцій національ-
ної економіки. Підтвердженням цієї тези є досвід євро-
пейських країн, які за рахунок глибоких трансформацій
економічної структури створили сприятливе середови-
ще для інтенсифікації інноваційних процесів, раціона-
лізації виробничих сфер та планомірного зростання еко-
номічних показників регіонів. Стрімкий розвиток вироб-
ничого та зовнішньоекономічного потенціалу країн
азійського регіону, обумовлений також активною по-
літикою щодо стимулювання позитивних структурних
зрушень у напрямку технологізації та модернізації тих
галузей обробної промисловості, які дозволяють гене-
рувати високу додану вартість та в умовах вільної кон-
куренції забезпечують каталізацію процесів науково-
технічного розвитку.

Особливе значення управління процесами структур-
ної модернізації висвітлюється науковцями [1—4; 6; 8]
в контексті отримання позитивних економічних ефектів
через призму ефективності управління. І.В. Дунаєва заз-
начає, що модернізація регіональної політики "перед-
бачає досягнення скоріше соціальних та політичних
цілей, котрі мають надалі стимулювати появу вже еко-
номічних ефектів" [1, с. 16]. Таким чином, авторка вва-

жає системоутворюючим чинником не структурну мо-
дернізацію регіональної політики, а саме регіональну
політику модернізації, результативністю якої є отри-
мання економічного ефекту. Погоджуючись із думка-
ми таких науковців: І.В. Дунаєвої [1], Г.С. Коротєєвої
[10], В.Н. Миленького [2], С.І. Штефана [10] та інших
відносно того, що модернізація регіональної економі-
ки є наслідком ефективного регіонального управління.
Однак модернізація регіональної економіки дає мож-
ливість отримати ефекти, що виступають певними якіс-
ними та кількісними показниками регіонального розвит-
ку.

Під час дослідження соціально-економічного регі-
онального розвитку автори наголошують на пошуку,
мобілізації, активізації та залученні нетрадиційних ре-
сурсів виробництва, а також управлінських поштовхах,
спроможних перетворити потенціал регіонів у капітал
та залучити його до розширеного економічного відтво-
рення. Внаслідок цього отримується синергійний ефект
для регіональної економіки. "Розвиток регіонів щоразу
частіше акцентується на пошуку і мобілізації внутріш-
нього невикористаного потенціалу території, що спи-
рається на стратегічне управління у досягненні довго-
строкових цілей та на зростання сполучної якості над-
державного, державного і регіонального управління" [3,
с. 18].

Структурну модернізацію регіональної економіки
під кутом регіональної економічної політики також
розглядає А. Прокопюк, зазначаючи, що регіональна
економічна політика структурної модернізації являє
собою "сукупність заходів, які реалізуються суб'єкта-
ми економіки регіону задля досягнення поточних та
стратегічних цілей економічного розвитку регіону, тоб-
то розглядається як складова регіональної економічної
політики… При цьому, регіональна економічна політи-
ка структурної модернізації виступає засобом впливу
на здійснення структурних змін в економіці регіонів, а
також сукупністю 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" [6, c. 89].

На наш погляд, неможливо здійснювати структур-
ну модернізацію регіональної економіки без проведен-
ня регіональної політики модернізації, що є частиною
державної політики структурної модернізації. Але ре-
гіональна політика модернізації виступає інструмен-
тарієм структурної модернізації регіональної економі-
ки.

ВИСНОВКИ
Управління структурною модернізацією регіональ-

ної економіки повинно спрямовуватися на ряд перспек-
тивних напрямів щодо оптимізації структурних про-
порцій регіональної економіки, серед яких слід відміти-
ти:

— ефективну пріоритезацію ключових галузей еко-
номіки регіонів, орієнтованих на розробку інноваційних
продуктів з високою доданою вартістю;

— згортання депресивних галузей і виробництв з
метою ліквідації непродуктивних витрат бюджетних
ресурсів;

— забезпечення сприятливих умов для залучення
іноземного капіталу у пріоритетні галузі регіону;

— стимулювання техніко-логістичної та технічної
модернізації матеріальної бази виробництва за рахунок
регіональної підтримки високотехнологічних та іннова-
ційних розробок;

— розбудову потужного інституціонального поля
як фактору стабілізації економічної системи;

— підтримку та повсюдне впровадження ресурсоз-
берігаючих та безвідходних технологій виробництв;

— створення умов для повноцінного розвитку інсти-
тутів фінансового ринку;
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— вироблення комплексної регіональної та держав-
ної політики, націленої на протидію деінтелектуалізації
економіки, зокрема сповільнення масової міграції та
збільшення видатків на розвиток освіти та профільних
інститутів тощо.

Отже, збалансування структури регіональної еко-
номіки дасть змогу створити основу для стабільного
розвитку системи у довгостроковій перспективі.

Подальших наукових розвідок вимагають питання
ефективності механізмів та інструментів впливу держав-
ного регулювання на рівень інтелектуалізації регіональ-
ного простору.
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