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Вступ
Завдання  модернізації  постали  перед  Україною  в  момент  одержання

незалежності,  однак  вже  протягом  25  років  вони  залишаються  досить
ілюзорними з точки зору реалізації. Забезпечення сталих темпів економічного
зростання, підвищення рівня соціальних стандартів життя, переорієнтація на
поступове  зниження  негативного  впливу  на  оточуюче  середовище,
формування конкурентоспроможної національної економіки є неможливими
без розробки та поетапної реалізації стратегії модернізації.

В умовах економічної кризи, особливо важливо, забезпечити розробку
стратегії  модернізації  України,  яка  б,  по-перше,  змістовно  передбачала
багаторівневий характер розробки цілей (макрорівень, регіональний рівень та
мікрорівень),  по-друге  була  конкретизована  у  вигляді  набору  Програм
модернізації національного господарства, галузей, регіонів, підприємств для
переведення стратегії  в практичну площину. Розробка цілісної концепції та
стратегії проведення модернізації дасть можливість на загальнодержавному
рівні закріпити пріоритетність власне самої модернізації та визначити цільові
завдання реформування державної економічної політики в сфері її бюджетно-
податкової,  фінансово-кредитної,  промислової,  науково-технічної,  інших
складових  для  спрямування  розвитку  галузей,  регіонів,  підприємств  на
траєкторію стійкого розвитку.

Зміст  та  успішність  реалізації  стратегії  модернізації  визначається
ресурсним  забезпеченням,  тобто,  здатністю  господарюючого  суб’єкта,
регіону,  національного  господарства  сформувати  (залучити,  мобілізувати)
необхідний  обсяг  ресурсів.  Формуючи  системне  бачення  проблеми
модернізації у національній економіці будемо виходити з того, що:

по-перше,  завдання  багаторівневої  та  комплексної  модернізації  є
безальтернативними, однак вони найчастіше розглядаються у довгостроковій
перспективі та вимагають підготовчого періоду;

по-друге, зволікання  з  активізацією  процесів  модернізації  хоча  б  у
фрагментарному  вигляді  призводить  до  ще  більшого  відставання
підприємств, регіонів, національного господарства;

по-третє, управління процесами модернізації  потребує аналітичного
обґрунтування  рішень,  постійного  моніторингу  ефективності  їх  дії,
запровадження заходів які б забезпечували їх незворотність; 

по-четверте,  існує потреба як в інтегральній, так і  детальній оцінці
ресурсів,  що визначають модернізаційний потенціал підприємства,  регіону,
країни.

Враховуючи  масштаби  відставання  національної  економіки  від
провідних розвинених країн та обмежений потенціал ресурсної мобілізації,
створення  реальних  умов  для  прискореного  зростання  стає  можливим  в
окремих, визначених точках росту, якими можуть стати окремі підприємства,
галузі, території, регіони. Відповідно, стратегічні завдання модернізації слід
розглядати у багатовимірному розрізі:

- на макрорівні – вони передбачають розробку програми модернізації,
яка  включала  б  перелік  цільових  програм  та  проектів  розвитку



високотехнологічних галузей, індустріальних регіонів, стратегічно-значимих
підприємств;

- на регіональному рівні програми повинні забезпечувати прискорення
економічного  розвитку  за  рахунок  модернізації  окремих  індустріальних
регіонів та подолання відставання депресивних регіонів;

- на  рівні  підприємств  модернізація  означає  проведення
взаємопов’язаних  процесів  осучаснення  всіх  внутрішніх  бізнес-процесів  з
урахуванням передового галузевого досвіду.

За  таких  умов  першочерговим  завданням  є  наступне: проведення
об’єктивної  оцінки  наявних  ресурсів  підприємств,  регіонів,  господарства,
задля визначення об’єктів з найвищим рівнем модернізаційної здатності  та
забезпечити  максимально-можливу  ефективність  використання  наявних
ресурсів. Загалом слід говорити про моніторинг модернізаційного потенціалу
підприємств, окремих територій, регіонів, країни.

Держава в Україні не володіє ресурсами, за рахунок яких вона була б
здатна провести модернізацію, тому фактично її завдання (шляхом розробки
стратегії)  полягає  у  створенні  таких  умов,  які  б  забезпечили  активізацію
процесів модернізації на всіх рівнях: на рівні підприємств, галузей, регіонів,
а,  отже,  і  національного  господарства,  за  рахунок  власне  ринкового
механізму. 

В  Україні  за  роки  незалежності  не  вдалось  сформувати  ефективної
ринкової системи, яка б забезпечила спрямування розвитку економіки на всіх
рівнях  функціонування  на  інноваційний  напрям  та  на  цілі  модернізації.
Важливою  ознакою  ринкової  системи  більшості  розвинених  країн  світу  є
бюджетний  федералізм  –  система  відносин  між  центральною  владою  та
регіонами  в  сфері  формування  та  використання  державних  фінансів.  В
останні  роки в Україні  розпочалась одна з найбільш значимих реформ, це
реформа державних фінансів шляхом проведення децентралізації управління.

Децентралізація  управління  повинна  супроводжуватись  реформами
державної  політики  в  напрямі  забезпечення  децентралізації  ресурсів  для
активізації  модернізаційних  процесів  у  регіонах.  Україна  відноситься  до
молодих  демократій,  в  яких  урядам  не  подобається  проводити  масштабні
структурні  реформи,  які  би  суттєво  вплинули  на  політичні  та  економічні
інтереси окремих партій, бізнес-груп, призвели до порушення їх позицій та
умов функціонування. А отже процеси, децентралізації, які декларуються в
Україні,  як  пріоритетні,  можуть  бути  намаганням  держави  в  умовах,  що
склались,  делегувати  більше  повноважень  на  регіони  та  перекласти
відповідальність  за  ситуацію,  яка  буде  погіршуватись,  оскільки  активність
функціонування доходоутворюючих центрів суттєво знижується. 

Процес  децентралізації,  який  почався  в  Україні,  ще  не  є  добре
вивченими  та  потребує  системного  опрацювання  не  лише  в  частині
узагальнення  зарубіжного  досвіду,  скільки  в  розробці  реальних
організаційно-економічних механізмів  реалізації  з  урахуванням існуючих в
нашій країні моделей державного управління та розділу фінансових ресурсів,
а також цілей модернізації, які стоять перед економікою. 


