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Шашина М. В. Вплив інтеграційних процесів на структурну модернізацію регіональних господарських систем
Метою даної статті є встановлення особливостей процесів структурної модернізації регіональних господарських систем під впливом інтегра-
ційних процесів, що дозволяє сформувати власне бачення ефективної її організації. Основою проведеного дослідження став діалектичний метод 
пізнання. Для досягнення поставленої мети застосовувався ряд загальнонаукових методів: монографічний – при аналізі існуючої наукової думки; 
аналізу та синтезу – для цілей викладу власного бачення сутності інтеграційних процесів; індукції та дедукції – при викладенні елементів про-
цесу структурної модернізації та інші. Об’єктом дослідження стали регіональні господарські системи; предметом – їх структурна модернізація 
під впливом інтеграційних процесів. У ході дослідження шляхом узагальнення існуючих напрацювань та досвіду розвитку регіонів України, на тлі 
встановлених рівнів інтеграційних процесів сформулюване власне бачення сутності регіональної структурної політики, котру визначено як сис-
тему заходів, що спрямована на виокремлення найбільш ефективних її складових, їх підтримку та стимулювання, а також оптимізацію інших 
складових, що має на меті підвищення загального рівня розвитку регіональної економічної системи. Визначивши основні напрямки інтеграції 
України у світовій економічній спільноті та їх можливий вплив на структурну модернізацію регіональних економічних систем, сформульовано 
основні завдання структурної політики та визначено її роль і місце в політиці розвитку держави. У подальшому сформульовано основні принци-
пи структурної модернізації регіональних економічних систем і концептуальні засади її реалізації. Як наслідок, визначено пріоритетні напрями 
структурної модернізації регіональних економічних систем у контексті інтеграційних процесів та специфічні їх перспективні характеристики. 
Основна наукова новизна проведеного дослідження полягає в поєднанні системного та програмного підходів до формулювання концептуальних 
основ структурної модернізації регіональних економічних систем з позиції інтеграційних процесів. Практичне значення одержаних результатів 
полягає в тому, що вони сформульовані з позиції дійсної інтеграції України до ЄС і можуть бути використані при формулюванні програм рефор-
мування структури економічних систем регіонів. 
Ключові слова: модернізація, регіональна економічна політика, інтеграція, інститути, міжнародна економічна інтеграція, регіоналізм, інтегра-
ційний вплив.
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Шашина М. В. Влияние интеграционных процессов на структурную модернизацию региональных хозяйственных систем
Целью данной статьи является установление особенностей процессов структурной модернизации региональных хозяйственных систем под вли-
янием интеграционных процессов, что позволяет сформировать свое видение эффективной её организации. Основой проведенного исследования 
стал диалектический метод познания. Для достижения поставленной цели применялся ряд общенаучных методов: монографический – при анали-
зе существующей научной мысли; анализа и синтеза – для целей изложения собственного видения сущности интеграционных процессов; индукции 
и дедукции – при изложении элементов процесса структурной модернизации и другие. Объектом исследования стали региональные хозяйствен-
ные системы; предметом – их структурная модернизация под влиянием интеграционных процессов. В процессе исследования путем обобщения 
существующих наработок и опыта развития регионов Украины, на фоне установленных уровней интеграционных процессов сформулировано 
свое видение сущности региональной структурной политики, которая определена как система мероприятий, направленная на выделение наи-
более эффективных её составляющих, их поддержку и стимулирование, а также оптимизацию других составляющих, имеет целью повышение 
общего уровня развития региональной экономической системы. Определив основные направления интеграции Украины в мировом экономическом 
сообществе и их возможное влияние на структурную модернизацию региональных экономических систем, удалось сформулировать основные за-
дачи структурной политики и определить её роль и место в политике развития государства. В дальнейшем сформулированы основные принципы 
структурной модернизации региональных экономических систем и концептуальные основы реализации. Как следствие, определены приоритет-
ные направления структурной модернизации региональных экономических систем в контексте интеграционных процессов и специфические их 
перспективные характеристики. Основная научная новизна проведенного исследования заключается в сочетании системного и программного 
подходов к формулированию концептуальных основ структурной модернизации региональных экономических систем с позиции интеграционных 
процессов. Практическое значение полученных результатов заключается в том, что они сформулированы с позиции реальной интеграции Украи-
ны в ЕС и могут быть использованы при формулировании программ реформирования структуры экономических систем регионов.
Ключевые слова: модернизация, региональная экономическая политика, интеграция, институты, международная экономическая интеграция, 
регионализм, интеграционное влияние.
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Shashyna M. V. Influence of Integration Processes on the Structural Modernization of Regional Economic Systems
The article is aimed at determining the peculiarities of processes of structural modernization of regional economic systems under the influence of integration pro-
cesses, allowing to form an own vision of its efficient organization. The basis of the carried out study was the dialectical method of cognition. To achieve this aim, 
a number of general scientific methods were used: monographic method in the analysis of existing scientific thought; method of analysis and synthesis – for the 
purposes of expounding the author’s own vision as to the essence of integration processes; induction and deduction – when expounding elements of the process 
of structural modernization and others. Regional economic systems have become the object of the study; their structural modernization under the influence of in-
tegration processes have become the subject of research. In the course of the study, by generalizing the existing groundworks and experience of the development 
of Ukraine’s regions, against the background of established levels of integration processes, the author’s own vision as to the essence of regional structural policy is 
formulated, which is defined as a system of measures aimed at allocating its most efficient components, their support and stimulation, as well as optimizing other 
components, while its aim is to increase the overall level of development of the regional economic system. Having defined the main directions of Ukraine’s integra-
tion in the global economic community and their possible influence on the structural modernization of regional economic systems, it is possible to formulate the 
main tasks of structural policy and determine its role and place in the policy of the State’s development. Further on, the basic principles of structural moderniza-
tion of regional economic systems and conceptual bases for implementation are formulated. As a result, priority areas of structural modernization of regional 
economic systems in the context of integration processes and their specific prospective characteristics are defined. The main scientific novelty of the study is a 
combination of systemic and programmatic approaches to formulating the conceptual bases of structural modernization of regional economic systems from the 
perspective of integration processes. The practical significance of the obtained results lies in the fact that they are formulated from the point of view of Ukraine’s 
real integration into the EU and can be used in formulating the programs of reforming the structure of the economic systems of regions.
Keywords: modernization, regional economic policies, integration, institutions, international economic integration, regionalism, integration influence.
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Глобалізація світового економічного простору 
зумовлює взаємну інтеграцію країни світу ще й 
в інших аспектах: політичних, соціальних, техно-

логічних тощо. Такі процеси носять дуалістичний ха-
рактер: з одного боку, ресурси розвитку економічних 
систем стають доступнішими та прозорішими, з іншо-
го – виникає потреба підпорядкування міжнародним 
нормам і стандартам, коригування напрямків і окре-
мих елементів державної політики та стратегії розви-
тку країни. Національні економіки, як самостійні сис-
теми, структуруються регіональними складовими та 
формами їх взаємодії. В Україні така структуризація 
дуже помітна, оскільки територія країни характеризу-
ється значною протяжністю та суттєвими диспропор-
ціями розвитку окремих територій, що зумовлює сут-
тєву акцентуалізацію саме на регіональному розвитку. 
Відповідно, інтеграція всієї країни в різноманітні фор-
ми міжнародної взаємодії чинить прямий вплив на 
регіональні господарські підсистеми.

Питання сутності та причинно-наслідкових 
зав’язків у інтеграційних процесах постійно дослі-
джуються науковцями, починаючи із середини ХХ ст.  
і до сьогодні. Серед досягнень наукової думки остан-
ніх років варто особливо відзначити позицію Анто-
нової А., котра розглядає інтеграційні процеси через 
призму утворення агломерацій [1]. Бавико О. роз-
криває процеси розвитку регіону з позиції просто-
рово-мережевого розвитку, розглядаючи регіони не 
лише в рамках країни, а і в міжнародному просторі 
[2]. Цікаве комплексне дослідження інтеграційних 
процесів у рамках Європейського Союзу та Тихо-
океанської Азії наведено Байковим А., який здійснює 
порівняння особливостей регіонів континентального 

масштабу [3]. Деякі особливості інтеграційних про-
цесів в Україні з позиції регіонально-просторового 
компонента, зокрема Карпатського регіону України, 
розкриті Білою С. [4]. Білянський О. зробив спробу 
екстраполяції досвіду інтеграції Польщі в Європей-
ський Союз для України саме з позиції адміністратив-
но-територіальних особливостей регіонів країни та 
управління ними [5]. Так само інтеграційні процеси в 
Україні з позиції досвіду Польщі розглядає Карлін М. 
[16]. Структурні аспекти регіонального розвитку та 
напрямки їх модернізації вдало представлені Бодро-
вим В., причому саме з позиції міжнародної співпраці 
та кооперації [6]. Економічним дослідженням у галузі 
регіонального розвитку притаманне поширення клас-
терного підходу, котрого дотримуються Буреш О.,  
Буркинський Б. і Захарченко В. у своїх працях [7; 8; 
13]. Особливості інтеграції України в Європейську 
економічну спільноту з позицій поступових реформ 
регіонального розвитку та модернізації відповідних 
напрямків державної політики та форм державного 
управління вдало, на наш погляд, розкриті в дослі-
дженнях Варналій З. та Гриценка А. [9; 10]. Законо-
мірності та визначальні тренди регіонального розви-
тку й управління в умовах глобалізації та інтеграції 
та відповідні напрямки реформування державної 
політики досліджено в роботах Гусєва М. і Дунаєва І.  
[11; 12]. Комплексне бачення перспектив розвитку 
економіки України в контексті інтеграційних та інно-
ваційних процесів наведено в ґрунтовній аналітичній 
доповіді за загальною редакцією Собкевич О. [14]. 
Теорії створення метрополій для цілей регіонально-
го розвитку розглядають Казьмір Л. [15] та Марков-
ський Т. [21]. Отже, спектр досліджень, позицій і на-
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укових думок щодо впливу інтеграційних процесів на 
особливості регіонального розвитку є дуже широким 
та має безліч точок зору.

Незважаючи на значну кількість досліджень у 
сфері регіонального розвитку та особливостей інте-
граційних процесів і не применшуючи здобутків на-
уковців, усе ж варто відмітити їх розрізненість та не-
структурованість, що зумовлено різноманіттям під-
ходів та думок. На наш погляд, регіон варто розгля-
дати з позиції відокремленої господарської системи, 
котра, як і будь-яка система, для ефективного функ-
ціонування має бути раціонально структурована.

Метою даної статті є встановлення особливос-
тей процесів структурної модернізації регіональних 
господарських систем під впливом інтеграційних 
процесів, що має дозволити сформувати власне ба-
чення її ефективної організації.

Основою проведеного дослідження став діалек-
тичний метод пізнання. Для досягнення поставленої 
мети застосовувався ряд загальнонаукових методів: 
монографічний – при аналізі існуючої наукової дум-
ки; аналізу та синтезу – для цілей викладу власного 
бачення сутності інтеграційних процесів; індукції та 
дедукції – при викладенні елементів процесу струк-
турної модернізації та інші. Об’єктом дослідження 
стали регіональні господарські системи; предметом – 
їх структурна модернізація під впливом інтеграційних 
процесів.

Інтеграційні процеси реалізуються на всіх рівнях 
господарювання. Зокрема, на наш погляд, варто 
виокремити:
 глобальну інтеграцію регіонів континенталь-

ного рівня як спосіб гармонізації умов транс-
національної співпраці;

 міжнародну інтеграцію країни як комплексну 
економіко-соціальну систему;

 регіональну інтеграцію, яка передбачає вхо-
дження економічної системи мезорівня у сві-
товий простір як окремого суб’єкта;

 приватну інтеграцію, котра являє собою про-
цеси міжнародної співпраці окремих підпри-
ємств. 

Для забезпечення ефективності інтеграційних 
процесів варто гармонізувати її цілі та напрямки на 
всіх означених рівнях. Так, євроконтинент, частиною 
якого є Україна, прагне розширення меж впливу за 
умови збереження політико-економічної самостій-
ності. Відповідно, саме ці положення мають стати 
фундаментом економічної політики країни. Осно-
вним напрямком інтеграції України є Європейський 
Союз, тому регіональна економічна політика має бути 
спрямована на виконання вимог і досягнення відпо-
відності стандартам розвитку саме цієї спільноти. 
Приватна ж інтеграція, за умови державного сприян-
ня, стимулювання та підтримки, повинна носити ін-
новаційний характер і широкий спектр просторового 

спрямування. Засоби примусу з боку держави щодо 
приватної інтеграції бізнесу досить обмежені та й не 
бажані: співпраця з підприємцями повинна носити 
стимулюючий характер, що дозволить створити умо-
ви відповідності державній і регіональній економіч-
ним політикам.

Інтеграція держав існує в різноманітних формах: 
створення зон вільної торгівлі, політико-соціаль-
них об’єднань, митних союзів та безмитних те-

риторій тощо. Метою створення економічного інте-
граційного простору виступає, переважно, фінансове 
зростання його учасників. Однак, зважаючи на наці-
ональні особливості економік, кожна окрема націо-
нальна економічна система зустрічається із пробле-
мами адаптивності власних соціально-економічних 
підсистем, мінливості зовнішнього та внутрішнього 
середовища та іншими ускладненнями. Окрім того,  
у межах самої країни різні регіони можуть реагу-
вати на процеси інтеграції по різному: наприклад, 
традиційним лідером трудової міграції в Україні ви-
ступають західні регіони, оскільки вони територі-
ально ближче розміщені до напрямку переміщення; 
багатьом мігрантам, особливо із сільської місцевості, 
зручніше та вигідніше працювати в Польщі, аніж на-
віть в обласних центрах України. 

Отже, інтеграційні процеси регіонального рівня 
варто розглядати з двох позицій:
 економічних систем регіонів континенталь-

ного масштабу;
 економічних систем регіонів внутрішньона-

ціонального масштабу.
Об’єднання країн Європейського Союзу є кла-

сичним прикладом утворення регіональної еконо-
мічної системи в межах європейського континенту, 
що існує для спільного розвитку, має свої спільні на-
прямки та стратегію розвитку, але при цьому зберігає 
високий рівень автономії країн-учасників. 

На сьогодні у світі діє значна кількість міжна-
родних організацій та об’єднань, утворених за різни-
ми ознаками:
 військово-політичні організації: Організа-

ція Північноатлантичного договору (НАТО), 
Західноєвропейський союз (ЗЄС), Тихооке-
анський пакт безпеки (воєнний союз трьох 
держав: Австралії, Нової Зеландії та США – 
АНЗЮС) тощо;

 міжнародні економічні об’єднання: Організа-
ція країн – експортерів нафти (ОПЕК), Сві-
това організація торгівлі (СОТ), Організація 
Чорноморського економічного співробітни-
цтва (ОЧЕС), Північноамериканська угода 
про вільну торгівлю (НАФТА);

 загальнополітичні організації: Організація 
Об’єднаних Націй (ООН), Ліга арабських 
держав (ЛАД), Організація американських 
держав (ОАД), Організація африканської єд-
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ності (ОАЄ), Азійсько-Тихоокеанська Рада 
(АЗПАК).

 валютно-фінансові організації: Міжнарод-
ний банк реконструкції та розвитку (МБРР), 
Міжнародний Валютний Фонд (МВФ);

 інші організації: Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я (ВООЗ), Європейський банк ре-
конструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна 
агенція з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжна-
родна організація праці (МОП), Організація 
з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), 
Рада Європи (РЄ), Організація Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО), Світова організація інтелекту-
альної власності (WIPO), Європейська асоціа-
ція вугілля та лігніту (EURACOAL) тощо.

Серед них варто виокремити організації, що 
носять регіональний характер: Європейський Союз 
(ЄС), Співдружність Незалежних Держав (СНД), 
Організація за демократію та економічний розвиток 
ГУАМ, Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ). 

Наведений перелік не є вичерпним, охоплює 
лише найпопулярніші організації та носить ознайом-
чо-інформативний характер. 

Інтеграційні процеси спричиняють певні транс-
формації в економіках країн, котрі, своєю чергою, мо-
дифікують мезорівень господарських систем. Кожен 
регіон країни характеризується певною спільністю 
економічних ознак, що зумовлюється геопросторо-
вою, ресурсною та нормативно-регульованою єдністю 
вихідних умов функціонування підприємств у регіоні. 
Система логістики, виробництв замкнутого циклу, те-
риторіальних промислових кластерів формується на 
фундаменті регіональної приналежності. Суб’єктно-
об’єктні відносини в таких економічних системах до-
статньо складні: з одного боку, безпосереднє суспіль-
не відтворення реалізується окремими учасниками 
ринку – підприємствами та споживачами, з іншого –  
управлінською ланкою на рівні регіону є органи міс-
цевого самоврядування; з третього – координацію 
основних напрямків діяльності здійснює держава ме-
тодами прямого чи опосередкованого впливу. 

Отже, регіональна економічна система функціо - 
нує згідно зі стратегією регіональної еконо-
мічної політики, яка є інструментом еконо-

мічного та соціального розвитку окремих елементів, 
створюючи синергетичний ефект зростання благо-
получчя країни. Регіональна економічна політика має 
бути спрямована на пошук існуючого або створення 
нового потенціалу регіону в інвестиційному, іннова-
ційному, промисловому та інших аспектах, формую-
чи, таким чином, стійку конкурентну позицію як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Струк-
турна модернізація регіональних економічних сис-
тем відіграє в цьому процесі ключову роль, оскільки 
саме осучаснення суспільно-економічних відносин 

здатне створити передумови для розвитку нових, ви-
сокопродуктивних напрямків діяльності, форм ор-
ганізації співпраці та сталого розвитку. При цьому, 
макроекономічне зростання національної економіки 
досягатиметься за рахунок не лише розвитку окре-
мих суб’єктів господарювання, а і формування сукуп-
ного економічного ефекту бюджетних процесів.

Процес структурної модернізації регіональних 
господарських систем, на наш погляд, варто 
розглядати з позиції її сутності та регулюван-

ня. Регіональну структурну політику варто визначити 
як систему заходів, що спрямована на виокремлення 
найбільш ефективних її складових, їх підтримку та 
стимулювання, а також оптимізацію інших складо-
вих, що має на меті підвищення загального рівня роз-
витку регіональної економічної системи. 

Тобто, для визначення напрямків структурної 
модернізації регіональних економічних систем необ-
хідно виокремити її основні завдання та базові прин-
ципи реалізації. Опрацювавши існуючі теоретичні 
підходи та практичні аспекти, вважаємо, що до основ - 
них завдань даного процесу варто віднести:
 оптимізацію структурного розвитку регіонів, 

тобто стимулювання високоефективних на-
прямків діяльності в регіоні;

 виявлення та протидію загрозам технологіч-
ного розвитку регіону та їх впливу на техно-
логічну структуру економічної системи;

 раціоналізацію використання ресурсного по-
тенціалу регіону в контексті напрямів держав-
ної екологічної політики;

 формування інвестиційної привабливості 
економічної системи регіону, стимулювання 
реінвестування та взаємного інвестування 
всередині регіону.

Структурна модернізація регіонів України в су-
часних умовах відбувається в контексті адміністра-
тивних реформ і децентралізаційних процесів. Від-
повідно, її варто виокремлювати як компонент регі-
ональної економічної політики, котрий реалізується 
на рівні з іншими складовими. При цьому, завдання 
та процедури всіх складових регіональної політики, 
не лише економічної, повинні знаходитися в межах 
та узгоджуватись із завданнями державної політики. 
Тобто, державна структурна політика є складовою 
державної політики регіонального розвитку, а заходи 
на місцях – інструментами її реалізації (рис. 1).

Виходячи із завдань структурної модернізації 
регіональних економічних систем та їх ролі в регіо-
нальній політиці можемо сформулювати основні 
принципи її реалізації:
 програмний – усі заплановані заходи мають 

бути узгодженими із програмами, стратегія-
ми та напрямками державного та регіональ-
ного розвитку;
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Рис. 1. Роль і місце структурної модернізації в процесах реалізації державної та регіональної політики

 ресурсний – структура управління та комуні-
кацій в економічній системі регіону має бути 
спрямованою на оптимальний розподіл ре-
сурсів та їх ефективний перерозподіл та збе-
реження;

 споживчий – державна інфраструктура регіо-
нального розвитку має бути максимально на-
ближеною до споживачів державних послуг у 
напрямку нормативного, організаційного та ад-
міністративного забезпечення ведення бізнесу;

 компенсаторний – структура економічної си - 
стеми повинна передбачати підтримку сла-
борозвинених, але перспективних напрямків 
діяльності для забезпечення збалансованого 
розвитку окремих територій;

 концентраційний – структура економічної 
системи повинна передбачати підтримку 
підприємств чи галузей діяльності – лідерів 
(концентраторів, локомотивів розвитку) шля-
хом створення відповідних кластерів або тех-
нологічних парків, що дозволить реалізовува-
ти наявний потенціал;

 національний (унітарний) – усі складові 
струк турної модернізації мають узгоджувати-
ся із регіональною та державною політикою;

 диференціальний – структурна модернізація 
має бути спрямована на забезпечення самофі-
нансування регіону та раціональне викорис-
тання державних дотацій і трансфертів (треба 
прагнути заробляти самостійно, а не лобіюва-
ти фінансування);

 системний – структурна модернізація регіо-
нальних економічних систем повинна врахо-

вувати синергетичні ефекти в регіоні (напри-
клад, централізація освітніх процесів у регіоні 
спричинює відтік працездатного населення із 
сільської місцевості, що призводить до її по-
ступового занепаду);

 партнерський – процеси структурної модер-
нізації повинні відбуватися у взаємодії орга-
нів місцевого самоврядування та регіональ-
ного бізнесу з використанням інструментів 
стимулювання, а не примусу.

В умовах інтеграційних процесів структурна мо-
дернізація регіональних економічних систем 
повинна спрямовуватися на співпрацю на зо-

внішніх ринках, активізацію експорту продукції та 
імпорту інновацій і технологій. Інтеграційні процеси, 
особливо в напрямку ЄС, вимагають саме інновацій-
ного розвитку від підприємств і комплексних еко-
номічних підсистем і систем. В Україні створюються 
сприятливі умови для розвитку прогресивних систем 
менеджменту та маркетингу: поширюється міжнарод-
ний аутсорсинг, електронна комерція, стрімко роз-
вивається наука. Відповідно, інституційні елементи 
структури регіональних економічних систем країн ЄС 
можуть стати орієнтиром розвитку для нашої країни. 

Відбувається постійна імплементація міжна-
родних норм і правил торгівлі, обліку та звітності, 
логістики тощо. Тому повинні модернізуватися, перш 
за все, інституції муніципального супроводу розви-
тку економіки регіону: центри надання адміністра-
тивних послуг, центри обслуговування платників 
податків, департаменти інноваційно-інвестиційного 
розвитку, управління соціальної політики тощо. На 
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сьогодні ж підприємці України сприймають ці дер-
жавні установи виключно як контролюючі органи 
та рідко допускають навіть думку про те, що до них 
можна звернутися по допомогу. Це і не дивно, адже 
в більшості Положень про відповідні установи не пе-
редбачено функцій допомоги, а лише адмініструван-
ня та контролю, котрі зрідка доповнені інформацій-
ними послугами. При цьому, системи електронного 
адміністрування окремих складових ведення бізнесу 
(відкриті реєстри, електронні кабінети підприємств 
тощо) працюють із перебоями та викликають багато 
нарікань з боку суб’єктів господарювання.

Варто також відзначити, що вітчизняній регіо-
нальній політиці притаманний тактичний підхід, ко-
трий концентрується на подоланні поточних проблем 
і наслідків економічних криз чи негативних явищ. 
Такий підхід не може бути ефективним у довгостро-
ковій перспективі. Відповідно, політика структурної 
модернізації регіональних економічних систем пови-
нна бути переорієнтована на стратегічний напрямок. 

Узагальнюючи все вищезазначене, можемо 
сформулювати концептуальні засади струк-
турної модернізації регіональних економічних 

систем (рис. 2).
Зважаючи на програми інтеграції України в Єв-

ропейський економічний простір та узагальнюючи 
існуючі теоретичні напрацювання, можемо сформу-
лювати основні пріоритетні напрямки структурної 
модернізації регіональних економічних систем у на-
званому контексті:
 формування регіональної економіки знань:  

пріоритетом розвитку має стати розвиток на-
уки і технологій у регіоні, поширення іннова-
цій, підтримка ноу-хау та нестандартних старт-
апів; зростання якості вищої освіти, особливо 
на тлі відтоку студентства до країн ЄС (молодь 
повинна залишатися або їхати в Україну, осо-
бливо в регіони); створення ринку цифрових 
технологій та інформаційних потоків;

 дотримання концептуальних принципів ста - 
лого розвитку: екологізація виробництва в 
поєднанні зі зростанням продуктивності; під-
тримка підприємництва в регіоні, особливо 
мікро- та малого бізнесу; визначення високо-
ефективних галузей у регіоні та стимулювання 
їх розвитку; підтримка територій зі слабшим 
розвитком шляхом створення відповідної 
інфраструктури та стимулювання соціальної 
сфери;

 максимізація цілей: сприяння максимальній 
зайнятості та використанню потенціалу регіо-
ну, модернізація ринку праці в регіоні та його 
соціальна орієнтація; популяризація високих 
стандартів корпоративної культури та соці-
альної відповідальності бізнесу; формування 
громадської регіональної свідомості та само-

ідентифікації, згуртованості та соціалізації, 
боротьба з бідністю та соціальною нерівністю.

Інтеграційні процеси в країні зумовлюють по-
требу в додаткових характеристиках структури регіо-
нальних економічних систем:
 відкритість регіональних економічних сис-

тем, тобто їх зовнішня орієнтованість, рин-
ковість, орієнтованість на розвиток приват-
ного бізнесу, здатність до адаптації щодо змін 
зовнішнього середовища;

 соціальна справедливість у регіональних еко-
номічних системах, тобто здатність держави 
й органів місцевого самоврядування стиму-
лювати розвиток слабких складових структу-
ри, не обмежуючи розвинені складові. У віль-
ному ринковому середовищі функції забезпе-
чення соціальної рівності повністю перекла-
даються на соціально орієнтовану політику;

 прагматизм регіональної економічної систе-
ми, що означає готовність до відмови від мало-
ефективних галузей чи напрямків діяльності в 
регіоні, а також здатність «впустити» сильно-
го підприємця чи транснаціональну корпора-
цію, котра стане локомотивом розвит ку всьо-
го регіону.

Відповідно, регіональна економічна система 
сама по собі містить специфічні фактори, котрі 
зумовлюють особливості реакції на інтеграцій-

ні процеси:
 національні та регіональні традиції та культу-

ра, котрі зумовлюють особливості взаємодії 
елементів означеної структури;

 уже сформована система транспортної логіс-
тики в регіоні, модернізація котрої потребує 
дуже значних капітальних вкладень;

 недосконалість систем планування та бюджет-
них процесів і міжбюджетних трансфертів;

 сформовані регіональні особливості ринку 
праці та освіти, які характеризуються диспро-
порціями та низькою мобільністю.

Отже, саме ці фактори мають стати центром 
процесу структурної модернізації регіональних еко-
номічних систем.

Викладені у статті положення можуть носити 
дискусійний характер і не підтримуватися іншими 
науковцями. Окремі ознаки цього можна помітити у 
працях деяких вчених. Зокрема, Кас’яненко О., дослі-
джуючи структурні трансформації розвитку економі-
ки Запорізького регіону, концентрується переважно 
на аспектах промислового зростання, що обґрунто-
вується бізнесовими особливостями регіону [17]. 

Клейнер Г. акцентує свою увагу на системності 
економіки, а тому наголошує на її структуризації з по-
зиції просторово-часових характеристик і моделюван-
ні розвитку на складових середовища, процесу, проєк-
ту та об’єкта [18], деякі з яких нами не розглядаються. 
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Місія  

Мета  

Цілі  

Завдання 

Суб’єкти  

Об’єкти  

Принципи  

Функції  

Створення оптимальних передумов розвитку регіональної 
економічної системи  

Забезпечення розвитку регіональної економічної системи 
шляхом оптимізації її структури та гармонізації  
зі світовими стандартами 

Збалансований у просторі розвиток економіки регіону,   
максимізація використання потенціалу регіону, 
оптимальне використання та збереження ресурсів регіону, 
зростання його конкурентоспроможності, просування
на зовнішні ринки 

Зростання рівня життя населення, соціального та 
економічного розвитку регіону, просування інновацій, 
стимулювання їх розробки, формування стратегії 
структурних зрушень, раціональне використання 
ресурсів, залучення інвестицій, оперативна реакція на 
зміну світової кон’юнктури, зміцнення міжрегіональних 
і внутрішніх зв’язків, створення умов партнерської 
співпраці з бізнесом, популяризація ідей європейського 
регіонального розвитку  

Інститути регіонального розвитку: органи місцевого  
самоврядування, територіальні відділення 
адміністрування та обслуговування бізнесу, регіональна 
економічна інфраструктура  

Регіональна економічна система та взаємозв’язки в ній, 
котра включає підприємства, їх філії, населення, 
логістику, технопарки, наукові установи, спеціальні зони  
регіону (економічні, туристичні тощо)  

Програмний, ресурсний, споживчий, компенсаторний, 
концентраційний, національний (унітарний), 
диференціальний, системний, партнерський  

Регулювання, контроль, стимулювання, перерозподіл  
ресурсів, планування та коригування стратегії й тактики  
структурної модернізації  

Концептуальні засади структурної модернізації регіональних 
економічних систем у контексті інтеграційних процесів

Рис. 2. Концептуальні засади структурної модернізації регіональних економічних систем  
у контексті інтеграційних процесів

Кобзистий М. [19] і Луцков В. [20], розглядаючи 
структурні перетворення в економіці, у т. ч. на рівні ре-
гіонів, також акцентують увагу на ролі державної полі-
тики в розвитку регіональних економічних систем, що 
знайшло відображення і в нашому дослідженні.

Рижова Н. [22] і Терехова С. [23] у своїх дослі-
дженнях керуються підходами нової економічної 
географії, котрі передбачають, що за умов ефектив-
ної структуризації регіональних економічних систем 
периферійні регіони можуть перебирати на себе роль 
економічних центрів. Такий самий підхід використа-
но і в працях Бракман С. (Brakman S.) [24; 25] і Реддін-

га С. (Redding S. J.) [27] на прикладах досвіду Німеччи-
ни. Ми погоджуємося з цим підходом, але ґрунтовно 
даний аспект впливу інтеграційних процесів розгля-
немо в подальших дослідженнях. 

Закордонний досвід розвитку регіональних еко-
номічних систем у контексті інтеграційних процесів 
з позиції різних континентів наведено в досліджен-
нях Гансона Г. (Hanson G. H.) [26], де враховано осо-
бливості розвитку Мексики та Південної Америки 
в цілому, що суттєво відрізняються від досвіду ЄС, 
котрий став основою нашого дослідження для регіо-
нальних економічних систем України.
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Ґрунтовні та комплексні дослідження в галузі 
структури регіональних економічних систем у кон-
тексті інтеграційних процесів відносно ЄС представ-
лено в працях Ресміні Л. (Resmini L.) [28; 29], котрі ста-
новлять суттєвий науковий інтерес, але сконцентро-
вані на особливостях країн з перехідною економікою.

ВИСНОВКИ
У процесі дослідження, шляхом узагальнення 

існуючих напрацювань та досвіду розвитку регіонів 
України, на тлі встановлених рівнів інтеграційних 
процесів сформульоване власне бачення сутності 
регіональної структурної політики, котру визначено 
як систему заходів, що спрямована на виокремлення 
найбільш ефективних її складових, їх підтримку та 
стимулювання, а також оптимізацію інших складо-
вих, що має на меті підвищення загального рівня роз-
витку регіональної економічної системи. 

Визначивши основні напрямки інтеграції Украї-
ни у світовій економічній спільноті та їх можливий 
вплив на структурну модернізацію регіональних еко-
номічних систем, вдалося сформулювати основні за-
вдання структурної політики та визначити її роль і 
місце в політиці розвитку держави. У подальшому 
сформульовано основні принципи структурної модер-
нізації регіональних економічних систем (програмний, 
ресурсний, споживчий, компенсаторний, концентра-
ційний, національний (унітарний), диференціальний, 
системний, партнерський) і концептуальні засади її 
реалізації, котрі охопили місію, мету, цілі, завдання, 
суб’єктів, об’єктів та функції даного процесу. Як наслі-
док, у результаті дослідження визначено пріоритетні 
напрями структурної модернізації регіональних еко-
номічних систем у контексті інтеграційних процесів та 
їх специфічні перспективні характеристики.                 
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