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У статті на основі генезису наукової думки 
щодо поняття «модернізація» дано автор-
ське визначення модернізації економіки 
регіонів, під яким слід розуміти не тільки 
інноваційно-технологічне оновлення засобів 
виробництва, а й цивілізаційно-суспільний, 
революційно-прогресивний та незворот-
ній процес, який включає розроблення та 
запровадження нових підходів до розвитку 
суспільно-територіальних систем та нових 
методів соціально-економічного регулю-
вання на регіональному рівні. Серед інсти-
туціональних детермінант становлення 
нового регіоналізму в Україні та трансфор-
мації суспільно-територіальних систем 
необхідно виділити процес децентраліза-
ції владних повноважень. Модернізаційною 
детермінантою трансформації суспільно-
територіальних систем в умовах станов-
лення нового регіоналізму в Україні здатна 
виступати децентралізація. Децентраліза-
ція влади має бути поштовхом до модерніза-
ції регіональних суспільних систем, а також 
розроблення та впровадження нових стра-
тегій розвитку регіонів за умов урахування 
механізмів децентралізації. 
Ключові слова: становлення нового регі-
оналізму, модернізація, детермінанти, сус-
пільно-територіальна система. 

В статье на основе генезиса научной мысли 
понятия «модернизация» дано авторское 
определение модернизации экономики реги-
онов. Под данным понятием следует пони-
мать не только инновационно-технологиче-
ское обновление средств производства, но 
и цивилизационно-общественный, револю-
ционно-прогрессивный и необратимый про-
цесс, который включает в себя разработку 
и внедрение новых подходов к развитию 
общественно-территориальных систем и 
новых методов социально-экономического 
регулирования на региональном уровне. 
Среди институциональных детерминант 
становления нового регионализма в Укра-

ине и трансформации общественно-терри-
ториальных систем необходимо выделить 
процесс децентрализации властных полно-
мочий. Модернизационной детерминантой 
трансформации общественно-террито-
риальных систем в условиях становления 
нового регионализма в Украине способна 
выступать децентрализация. Децентра-
лизация власти должна быть толчком к 
модернизации региональных общественных 
систем, а также к разработке и внедрению 
новых стратегий развития регионов в усло-
виях учета механизмов децентрализации.
Ключевые слова: становление нового реги-
онализма, модернизация, детерминанта, 
общественно-территориальная система.

In the article, the author's definition of the region's 
economy modernization was given on the basis 
of the scientific thought genesis regarding the 
concept of “modernization”, which should be 
understood not only innovation and technologi-
cal updating of means of production, but also 
civilization-social, revolutionary-progressive and 
irreversible process, which includes develop-
ment and introduction of new approaches to 
the development of socio-territorial systems 
and new methods of socio-economic regulation 
at the regional level. It is necessary to highlight 
the process of power decentralization among the 
institutional determinants of the new regionalism 
formation in Ukraine and the transformation of 
socio-territorial systems. Decentralization can 
be a modernizing deterministic transformation 
of socio-territorial systems in the context of the 
new regionalism formation in Ukraine. Decen-
tralization of power should be an impetus for 
the modernization of regional social systems, as 
well as the development and implementation of 
new strategies for the development of regions, 
subject to the consideration of decentralization 
mechanisms.
Key words: formation of new regionalism, mod-
ernization, determinants, social and territorial 
system.

Постановка проблеми. Становлення нового 
регіоналізму в Україні вимагає прийняття рішень 
владними структурами різного рівня з урахуван-
ням науково-методичного підґрунтя, що сприятиме 
модернізації економіки регіонів та країни у цілому. 
Дослідження еволюції та основних положень теорій 
регіонального розвитку дає можливість сформулю-
вати концептуальні підходи, механізми, інструменти 
модернізаційних детермінант становлення нового 
регіоналізму в Україні. Метою становлення нового 
регіоналізму є підвищення рівня життя населення 
регіонів шляхом модернізації економіки регіонів. 

Становлення нового регіоналізму в Україні 
вимагає пошуку інституціональних та управлін-

ських детермінант, спроможних сприяти вирі-
шенню складних соціально-економічних про-
блем, забезпечити сталий розвиток регіональних 
суспільних систем та національної економіки у 
цілому. На заміну традиційним підходам, які могли 
забезпечити сталий розвиток у минулому, сьогодні 
необхідними є розроблення та впровадження під-
ходів, здатних сприяти модернізації економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед іноземних дослідників, які досліджують 
питання нового регіоналізму, необхідно відзначити: 
В. Барнза, М. Кітінга, П. Кука, Л. Ледебура, Дж. Лон-
гліна, Дж. Луфліна, Дж. МакКомби, Ч.Ф. Сейбла, 
М. Сеттерфілда, М. Сторпера, А. Харрелла, Б. Хет-
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тне Д. Цейтлін та ін. Питанням модернізації еконо-
міки присвячено роботи: В. Айзарда, Т. Райнера, 
Дж. Паелінка, П. Нійкемпа та ін. 

У дослідженні становлення нового регіоналізму 
в Україні слід відзначити роботи вітчизняних учених: 
М. Бутко, Б. Бураковського, Є. Василькова, С. Вовка-
нича, А. Власюка, В. Геєця, М. Гетьманчука, А. Гри-
ценка, Б. Данилишина, В. Ємельянова, А. Жицького, 
В. Загорського, І. Зварича, В. Кравцива, Н. Мирної, 
С. Пирожкова, С. Романюка, В. Сиденка, Л. Семіва, 
О. Чугріної, Г. Щедрової та ін. 

Питанням модернізації економіки України, у 
тому числі на регіональному рівні, присвячено 
роботи А. Амоші, В. Геєця, А. Гриценка, Я. Жаліла, 
Ю. Кіндзерського, В. Кононенка, В. Ляшенка, 
В. Полтеровича, В. Попова, М. Рогози, С. Тульчин-
ської, Л. Шаблистої ін. 

Але необхідно зазначити, що, незважаючи на 
значний науковий доробок учених, які займаються 
означеною проблематикою, питання становлення 
нового регіоналізму в Україні під впливом модер-
нізаційних детермінант трансформації суспільно-
територіальних систем залишаються недостат-
ньо розробленими та потребують подальших 
досліджень.

Постановка завдання. Метою роботи є визна-
чення модернізаційних детермінант трансформа-
ції суспільно-територіальних систем в умовах ста-
новлення нового регіоналізму в Україні.

Для досягнення поставленої мети у статті 
було проаналізовано поняття «модернізація еко-
номіки», дано авторське визначення поняття 
«модернізація економіки регіонів», обґрунтовано 
модернізаційні детермінанти становлення нового 
регіоналізму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До економічних концепцій, що описують модер-
нізацію, необхідно віднести теорії М. Вебера, 
Е. Дюркгейма, О. Конта, Г. Спенсера, Ф. Тьон-
ніса та ін. Генезис наукової думки щодо концепції 
модернізації розглядає модернізацію як процес 
перетворення традиційного аграрного виробни-
цтва на індустріальне з погляду трансформації 
системи суспільного відтворення. 

Саме поняття «модернізація» з англійської 
мови перекладається як «осучаснення», а з фран-
цузької – як «новітній». 

В Енциклопедії інновацій зазначено, що 
«модернізація – це зміна, вдосконалення чого-
небудь до сучасних вимог, надання минулому 
невластивих йому сучасних рис» [1, c. 349]. 

Західні вчені Б. Чарльтон та П. Андрас тлума-
чать поняття модернізації як «процес, за якого 
спільнота, яка мешкає на певній території, стика-
ється зі швидкими і/або повільними змінами тра-
диційних політичних, економічних, соціальних та 
культурних інститутів, що, своєю чергою, призво-
дить до виникнення принципово нових інститутів» 

[7, с. 85]. Тобто науковці вважають, що модерніза-
ція – це процес, який супроводжується заміщен-
ням у суспільстві певної території традиційних 
інститутів та виникненням нових норм, правил, 
цінностей, груп тощо.

Розвиток наукової думки сприяє розгляду 
модернізації як процесу, що забезпечує еволю-
ційну трансформацію розвитку суспільного вироб-
ництва та перехід від індустріального розвитку до 
постіндустріального, чому сприяють інтеграційні 
процеси та становлення парадигми нового регіо-
налізму, що, своєю чергою, неможливо без заді-
яння інституціональних та управлінських детермі-
нант його становлення. 

Зазвичай модернізацію розглядають:
– по-перше, у прикладному сенсі як удоскона-

лення, доведення об’єкта до певних нових вимог і 
норм, у тому числі технічних, до відповідних показ-
ників якості; 

– по-друге, в історико-філософському сенсі як 
певний процес макрорівня, що супроводжується 
переходом традиційного суспільства до новіт-
нього.

Модернізація – це завжди процес, який супро-
воджується економічними, політичними, соціаль-
ними, інституційними змінами, спрямований на 
мобілізацію ресурсів для досягнення певних кон-
курентних переваг [5, с. 27]. 

Поняття «модернізація економіки» увійшло в 
науковий обіг досить давно і стало широко вжи-
ваним поняттям, але при цьому, як зазначає 
В. Ляшенко, з думкою якого ми погоджуємося, «про 
конкретний зміст якого найчастіше вже навіть і не 
замислюються ті, хто його вживає. До того ж, на 
жаль, успіхи в справі модернізації як економіки кра-
їни загалом, так і її регіонів зокрема поки мінімальні: 
економіка продовжує функціонувати переважно на 
базі радянського виробничого потенціалу, дещо 
оновленого за рахунок використання сучасних 
інформаційно-комп’ютерних технологій» [3, c. 7].

На думку академіка М.Є. Рогози та О.К. Кузь-
менко, виділяють три типи модернізації, а саме: 

– імітаційна модернізація, що включає в себе 
регульовану та стихійно-корпоративну модерніза-
цію; об’єднуючим є те, що вона здійснюється за 
рахунок упровадження позичених інновацій, тобто 
таких, за яких було сплачено інноваційну ренту; у 
цілому призводить до наздоганяючого типу соці-
ально-економічного розвитку;

– креативна модернізація, що проводиться за 
рахунок власних нововведень, під час продажу за 
кордон, за якими отримують рентний дохід; при-
зводить до випереджаючого типу соціально-еко-
номічного розвитку;

– комбінована, що об’єднує два попередні 
типи модернізації [4, с. 76].

До причин, що вимагають модернізацію еконо-
міки регіонів та національної економіки у цілому, 
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можна віднести не тільки незадовільний стан 
основних засобів, а й зростаючу міжнародну кон-
куренцію, що підвищує вимоги щодо здатності 
економічного простору регіонів адаптуватися до 
мінливих умов господарювання, пов’язаних із гло-
балізаційними змінами. 

Модернізація суспільно-територіальних сис-
тем розглядається через призму різних сценаріїв 
розвитку регіонів, але об’єднуючим є необхідність 
модернізації системи управління та проведення 
адміністративних реформ в Україні. 

На нашу думку, модернізацію економіки регі-
онів слід розуміти не тільки як інноваційно-тех-
нологічне оновлення засобів виробництва, а й 
розглядати як революційно-прогресивний, цивілі-
заційно-суспільний та незворотний процес, який 
включає розроблення та запровадження нових 
підходів до розвитку суспільно-територіальних 
систем та нових методів соціально-економічного 
регулювання на регіональному рівні.

Своєю чергою, модернізація економіки регіонів 
призводить до збалансованості та пропорційності 
використання чинників виробництва, оновлення 
економічних, соціальних, культурних взаємовідно-
син, формування ефективних регіональних та між-
регіональних зв’язків, нівелювання регіональних 
диспропорцій та асиметричності соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів, передумов розширеного 
відтворення самоорганізації господарського життя 
на певній території.

Модернізація призводить до надання регіонам 
нових властивостей на основі оновлення форм, 
методів та принципів господарювання з викорис-
танням нових виробничо-технологічних та інфор-
маційних засобів і прийомів, які трансформують 
відносини в регіональних суспільно-територіаль-
них системах та економіці країни у цілому.

Як зазначають автори колективної моногра-
фії «Інституційні фактори стійкого розвитку регі-
ональних соціально-економічних систем» за 
редакцію В.П. Решетило, «регіональний розвиток 
має бути орієнтований на майбутні геополітичні 
умови, тобто йдеться про стратегічну адаптацію, 
що досягається за допомогою модернізації еконо-
мічного простору регіонів. Ураховуючи всю важ-
ливість модернізації регіональних економічних 
систем, слід зазначити, що дані процеси повинні 
ґрунтуватися на реалізації правових, економічних, 
соціальних, культурно-моральних основ суспіль-
ства» [2, с. 111]. 

Отже, серед інституціональних детермінант 
становлення нового регіоналізму в Україні та 
модернізації регіональних суспільних систем 
необхідно виділити процес децентралізації влад-
них повноважень. Процес подолання інституцій-
них, соціально-економічних та морально-психо-
логічних перешкод розвитку регіонів сьогодні є 
нагальною вимогою часу, що сприятиме станов-

ленню нового регіоналізму. Децентралізація влади 
має бути поштовхом до модернізації регіональних 
суспільно-територіальних систем, а також розро-
блення та впровадження нових стратегій розвитку 
регіонів за умов урахування механізмів децентра-
лізації [6, с. 32]. 

Децентралізація владних повноважень спри-
ятиме: 

– налагодженню взаємозв’язків та взаємоуз-
годженості інтересів регіонів із загальнонаціональ-
ними інтересами; 

– підвищенню ступеня довіри населення до 
влади;

– використанню можливостей кожного регі-
ону визначити безпосередню участь у вирішенні 
міжрегіональних проблем з урахуванням наявних 
соціально-економічних проблем та регіональних 
потреб для більш ефективного міжрегіонального 
обміну національними ресурсами.

Децентралізація державної влади виступає 
детермінантою становлення нового регіоналізму, 
одним з основних шляхів комплексної реформи 
системи державного управління в Україні та має 
велике значення у модернізації регіональних сус-
пільно-територіальних систем, підвищенні ефек-
тивності всього процесу управління та соціально-
економічного розвитку регіонів. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
на нашу думку, модернізацію економіки регіонів 
слід розуміти не тільки як інноваційно-технологічне 
оновлення засобів виробництва, а й розглядати як 
революційно-прогресивний, цивілізаційно-суспіль-
ний та незворотній процес, який включає розро-
блення та запровадження нових підходів до роз-
витку суспільно-територіальних систем та нових 
методів соціально-економічного регулювання на 
регіональному рівні. Серед інституціональних 
детермінант становлення нового регіоналізму в 
Україні та модернізації регіональних суспільно-
територіальних систем необхідно виділити процес 
децентралізації владних повноважень.

Модернізаційною детермінантою трансфор-
мації суспільно-територіальних систем в умовах 
становлення нового регіоналізму в Україні здатна 
виступати децентралізація. 

Подальших досліджень вимагають методологічні 
засади становлення нового регіоналізму за умов 
задіяння та врахування модернізаційних детермі-
нант становлення нового регіоналізму в Україні. 
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