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Топалова І. А., Маковеєва О. В. Адаптивний розвиток суб’єктів господарювання регіональної економічної системи 

в умовах цифровізації
Сучасні економічні умови диктують дедалі жорсткіші умови функціонування суб’єктів (учасників) ринку, які пов’язані насамперед із глобалізацією 
економіки, впровадженням цифрових норм бізнес-процесів, посиленням конкуренції в усіх сферах соціально-економічного життя та коронакри-
зою. Ось чому виникають питання адаптації економічних суб’єктів до певних змін і розвитку їхніх навичок у досить складних економічних умовах і 
під впливом зовнішніх факторів, які часом навіть неможливо виміряти. Автори вважають необхідним розглянути подальші зміни в зовнішньому 
середовищі та місце в них економічних суб’єктів регіональної економічної системи з позицій їх адаптивного розвитку в контексті цифровізації, 
що і стало метою даної наукової статті. Ця мета дозволила сформувати такі завдання: дослідити суть адаптивного розвитку; визначити 
підходи до адаптивного розвитку суб’єктів господарювання регіональної економічної системи, а саме: системно-комплексний, ефективно-про-
цесовий, паводково-психологічний; навести структуру адаптивного розвитку економічних суб’єктів регіональної економічної системи з позицій 
синергетичного підходу; вдосконалити концептуально-категоріальний апарат регіональної економіки шляхом введення поняття «адаптивний 
розвиток економічних суб’єктів регіональної економічної системи» (що в даному дослідженні розуміється як безперервний процес трансформації 
в системі управління економічними суб’єктами, що базується на переході системи із одного якісного стану в інший за умов встановлених супереч-
ностей зовнішнього середовища та довгострокової (стратегічної) програми формування та збільшення внутрішнього потенціалу з метою під-
вищення ефективності функціонування суб’єктів управління регіональною економічною системою); розглянути якісні зміни у здійсненні цифрової 
трансформації регіональної економіки. Отже, адаптивний розвиток системи управління суб’єктами господарювання регіональної економічної 
системи за умов впливу навколишнього середовища в умовах цифровізації є досить складним і багатогранним процесом, що вимагає організа-
ційних змін у системі управління та скоординованих дій персоналу та керівництва. Крім того, адаптивний розвиток вимагає нових компетенцій 
персоналу, що дозволяє перейти до більш глибокого занурення в інформаційно-комунікаційний простір за допомогою цифрових перетворень.
Ключові слова: адаптивний розвиток, суб’єкти господарювання, регіональна економічна система, цифровізація, синергетичний підхід.
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Topalova I. A., Makoveieva O. V. Adaptive Development of Regional Economic System Business Entities in the Conditions of Digitalization
Modern economic conditions dictate increasingly stringent conditions for the functioning of subjects (participants) in the market, which are primarily related 
to the globalization of the economy, the introduction of digital norms of business processes, increasing competition in all spheres of socio-economic life and 
the corona-crisis. That is why there are questions of adaptation of economic entities to certain changes and the development of their skills in a rather difficult 
economic environment and under the influence of external factors that sometimes are even impossible to measure. Further changes in the external environ-
ment and the place of economic entities of the regional economic system in them, we think that it necessary to consider from the standpoint of their adaptive 
development in the context of digitalization, which became the purpose of this scientific article. This purpose allowed to form the following tasks: to explore 
the essence of adaptive development; to determine approaches to the adaptive development of economic entities of the regional economic system, namely: 
system-complex, process-effective, flood-psychological; to introduce the structure of adaptive development of economic entities of the regional economic sys-



98

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Р
ЕГ

ІО
Н

АЛ
ЬН

А 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2021
www.business-inform.net

tem from the standpoint of a synergetic approach; to improve the conceptual and categorical apparatus of regional economy, by introducing the concept of 
"adaptive development of economic entities of the regional economic system" (which, in this study we will understand the continuous process of transformation 
in the management system of economic entities, which is based on the transition of the system from one qualitative state to another under the conditions of 
established contradictions of the external environment and long-term (strategic) program of formation and increase of internal potential for the purpose of 
increase of efficiency of functioning of subjects of managing of regional economic system); consider qualitative changes in the implementation of the digital 
transformation of the regional economy. So, the adaptive development of the management system of economic entities of the regional economic system ac-
cording to the environmental influences in the context of digitalization is a rather complex and multifaceted process that requires organizational changes within 
the management system and coordinated action by staff and management. Furthermore adaptive development requires the new competencies by staff, which 
makes it possible to move to a deeper immersion in the information and communication space through digital transformations.
Keywords: adaptive development, business entities, regional economic system, digitalization, synergetic approach.
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Сучасні умови господарювання диктують усе 
більш жорсткі умови функціонування суб’єк тів 
(учасників) на ринку, які пов’язані, перш за все, 

із глобалізацією економіки, введенням цифрових норм 
сприйняття бізнес-процесів, підвищенням конкурен-
ції в усіх сферах суспільно-господарського життя та 
коронакризою. Саме тому постають питання адаптації 
суб’єктів господарювання до певних змін і розвитку 
їх вмінь у доволі складних економіко-соціальних умо-
вах і під впливом зовнішніх факторів, на які немож-
ливо впливати, а іноді їх навіть неможливо вимірити. 
Подальші зміни в зовнішньому середовищі та місце 
суб’єктів господарювання регіональної економічної 
системи в них вважаємо за необхідне розглядати з по-
зиції їх адаптивного розвитку в умовах цифровізації, 
що визначає актуальність даного дослідження.

Сучасними авторами, які досліджують адаптив-
не управління суб’єктів господарювання, є такі: І. Ге-
раськіна [1], А. Бутенко, Т. Уманець, Н. Шлафман [2], 
Г. Герасименко [3], М. Кизим, Т. Клебанова, Л. Гурья-
нова та ін. [4], С. Алексєєв [5], П. Друкер [6], Г. Єльни-
кова, Т. Борова, О. Касьянова та ін. [7], О. Раєвнєва,  
О. Кучерук [8], С. Пілецька, Т. Коритько [9], О. Аре-
ф’єва, С. Пілецька [10], Н. Кулик, Т. Соколенко [11].

Метою даної наукової статті є дослідження 
умов упровадження адаптивного розвитку суб’єктів 
господарювання регіональної економічної системи в 
умовах цифровізації.

Дана мета дозволила сформувати такі завдання:
 дослідити сутність адаптивного розвитку;
 визначити підходи до адаптивного розвитку 

суб’єктів господарювання регіональної еко-
номічної системи;

 запропонувати структуру адаптивного роз-
витку суб’єктів господарювання регіональної 
економічної системи з позиції синергетично-
го підходу;

 визначити основні бізнес-процеси, які здій-
снюються суб’єктами господарювання регіо-
нальної економічної системи та згрупувати їх 
у певні блоки;

 вдосконалити понятійно-категоріальний апа-
рат регіональної економіки шляхом введення 
поняття «адаптивний розвиток суб’єктів госпо-
дарювання регіональної економічної системи»;

 розглянути якісні зміни при впровадженні 
цифрової трансформації регіональної еконо-
міки. 

Сутність адаптивного розвитку та його ефек-
тивність полягає в можливості та бажанні суб’єктів 
господарювання реагувати на ті виклики, які виника-
ють під впливом глобалізаційних процесів. Безумов-
но, сам розвиток, як процес, пов’язано із адаптацій-
ними процесами, які визначають подальші вектори 
розвитку суб’єктів господарювання регіональної 
економічної системи та формування їх стратегічних 
орієнтирів. 

На наш погляд, адаптивний розвиток суб’єктів 
господарювання регіональної економічної 
системи має базуватися на таких підходах 

(табл. 1).
Процес адаптації суб’єктів господарювання ре-

гіональної економічної системи напряму впливає на 
конкурентоспроможність як їх самих, так і продукції 
та послуг, яку вони виробляють.

Тому чим швидше суб’єкти господарювання та 
їх персонал будуть мати «імунітет» до змін зовніш-
нього середовища, тим скоріше вони отримують еко-
номічний ефект та підвищать результативність своєї 
професійної діяльності.

Економічна ефективність виражається в досяг-
ненні та підтримці балансу між ресурсним потенці-
алом суб’єктів господарювання регіональної еконо-
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мічної системи та зовнішнім середовищем. Даного 
рівняння можна досягти за допомогою впроваджен-
ня сучасних інформаційно-комунікаційних техноло-
гій і цифрових важелів, які полягають у швидкості 
реакції та мобільності внутрішніх сил суб’єктів гос-
подарювання до змін у ринковому середовищі. 

Для підвищення конкурентоспроможності су-
б’єк тів господарювання регіональної економічної 
системи на засадах адаптивного розвитку важливим 
є дослідження всіх бізнес-процесів, які здійснюються 
всередині кожної організації та є стрижнем будь-якої 
підприємницької діяльності.

Під бізнес-процесом будемо розуміти певну 
сукупність заходів, бізнес-операцій, внутріш-
ніх підпроцесів, які націлені на виробництво 

продукції, напівфабрикатів (сировини) та послуг для 
споживання кінцевими покупцями.

Бізнес-процеси є важливими ресурсами суб’єк-
тів господарювання, тому управління ними та їх роз-
виток є важливішим завданням організаційно-управ-
лінських систем. 

При дослідженні основних бізнес-процесів 
суб’єктів господарювання регіональної економічної 
системи вважаємо за необхідне згрупувати їх у такі 
блоки:

1. Блок інтелектуального розвитку. Даний 
блок включає в себе такі бізнес-процеси: 
управління розвитком персоналу; управлін-
ня знаннями; управління компетентностями 
персоналу; управління інтелектуальною влас-
ністю та патентами; управління координацій-
ним забезпеченням; адаптивне управління 
бізнес-процесами. Даний блок характеризує 
інтелектуальний потенціал суб’єктів господа-
рювання регіональної економічної системи, 
який побудовано на підвищенні рівня компе-
тенції персоналу, його розумовій діяльності, 
технологіях генеруванні знань, створенні но-
вих знань, інтелектуальних технологіях, роз-
робці майбутніх планів і стратегій тощо. 

2. Блок функціонального розвитку. У даному 
блоці зосереджено такі важливі аспекти, як: 

управління якістю; управління ресурсним за-
безпеченням (формування ресурсно-сиро-
винного потенціалу); фінансове управління; 
управління економічною безпекою; управлін-
ня інвестиційним розвитком; управління ло-
гістичним розвитком (термінами постачання).
Цей блок дозволяє здійснювати управління 
якістю: продукцією, технологіями, бізнес-про-
цесами, системою управління, організаційни-
ми змінами тощо. На основі змін у системі 
якості формується ресурсний потенціал, який 
дозволяє досягти рівноваги та збалансовано-
го розвитку суб’єктів господарювання регіо-
нальної економічної системи. Це здійснюєть-
ся на основі грошових потоків та інвестицій 
заради їх економічної безпеки. 

3. Блок інноваційного розвитку. Цей блок ха-
рактеризує процеси управління: інновацій-
ним розвитком; цифровізацією бізнес-проце-
сів; роботизацією бізнес-процесів; ризиками.
Інноваційний розвиток дозволяє вирішувати 
питання підвищення ефективності та сталого 
економічного розвитку суб’єктів господарю-
вання регіональної економічної системи за-
вдяки переходу всіх підпроцесів у новий якіс-
ний стан. Сучасні інноваційні процеси здій-
снюються завдяки таким новим інструментам 
їх реалізації, як цифровізація, яка дозволяє 
суб’єктам господарювання регіональної еко-
номічної системи працювати вже за новими 
економічними, соціальними й управлінськи-
ми принципами. Тобто, цифровізація – це 
зміна мислення, бачення бізнесу, нові умови 
господарювання, нова якість та нові сервіси.

4. Блок інформаційного-комунікаційного розви-
тку включає в себе такі бізнес-процеси, як: 
управління інформаційною безпекою; управ-
ління маркетингом; управління інформацій-
но-комунікаційними технологіями.

Інформаційна безпека є частиною загальної сис-
теми управління, яка повинна враховувати ризики 
(бізнес-ризики, ризики інформаційної безпеки) задля 
проєктування, впровадження системи моніторингу, 

Таблиця 1

Сутність адаптивного розвитку суб’єктів господарювання регіональної економічної системи 

Підхід Дії суб’єктів господарювання 

Системно-комплексний Суб’єкти господарювання здатні пристосовуватись до змін під впливом факторів  
зовнішнього середовища

Процесно-дієвий
Суб’єкти господарювання узгоджують вимоги зовнішнього оточення на основі обробки 
даних та інформації з метою досягнення ефективності господарської діяльності  
за допомогою адаптивних прийомів і методів 

Поведінково-психологічний Сприйняття суб’єктами господарювання певних змін і створення умов збереження  
та цілісності бізнес-процесів під впливом факторів зовнішнього оточення

Джерело: авторська розробка.
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реалізації контролю та вдосконалення заходів щодо 
інформаційної безпеки суб’єктів господарювання ре-
гіональної економічної системи. Управління марке-
тингом дозволяє здійснювати постійний зв’язок із зо-
внішнім оточенням, який реалізується у вигляді: мо-
ніторингу, збору ринкової інформації, обробки інфор-
мації, та на її основі здійснювати побудову прогнозів, 
маркетингових планів і стратегічних напрямів розви-
тку суб’єкта господарювання, впровадження задумів 
та реалізацію конкретних дій, здійснювати контроль 
за виконанням вищеокреслених завдань. Інформацій-
но-комунікаційні технології – це сукупність методів, 
інструментів, заходів, програмного та технічного за-
безпечення, які об’єднані в технологічний ланцюг. 

Дослідження основних бізнес-процесів, з якими 
стикаються суб’єкти господарювання регіональної 
економічної системи, та вимоги щодо впровадження 
сучасних технологій у свою підприємницьку діяль-
ність дозволяють здійснювати адаптивне управління 
та, у майбутньому, – і адаптивний розвиток даних 
суб’єктів. 

Отже, процес адаптації суб’єктів господарю-
вання регіональної економічної системи до 
зовнішніх викликів повинен будуватися на 

синергетичному підході, який дозволяє досягти ре-
зультат відповідно до взаємодії пов’язаних між собою 
елементів і складових системи управління [1].

Тобто, саме синергетичній підхід дозволяє сфор-
мувати концепцію адаптивного управління й адаптив-
ного розвитку суб’єктів господарювання регіональ-
ної економічної системи завдяки переходу системи 
управління на методи та інструменти, які засновані на 
інформаційно-комунікаційних технологіях, і переходу 
до цифровізації їх господарської діяльності.

Для впровадження сучасних інноваційних тех-
нологій та цифровізації в господарську діяль-
ність суб’єктів господарювання регіональної 

економічної системи необхідним постає формуван-
ня та накопичення ресурсо-сировинного потенціалу,  
а саме: персоналу, ресурсів, сировини, нових засобів, 
технологій, властивостей тощо (усе, що відповідає 
новому, більш складному рівню розвитку та створен-
ню можливостей переходу до нього). 

Адаптивний розвиток суб’єктів господарюван-
ня регіональної економічної системи з позиції синер-
гетичного підходу, на нашу думку, має чітко визначе-
ну структуру, яка відображена на рис. 1. 

Даний рис. 1 демонструє фактори, які безпо-
середньо впливають на господарську діяльність 
суб’єктів господарювання та стимулюють до розви-
тку й адаптації системи управління цих суб’єктів на 
основі синергетичного підходу.

До таких факторів слід віднести:
 розвиток науково-технічного прогресу;

Переорієнтація бізнес-процесів з: товарів
на споживача (покупця); функцій на процеси;

угоди на взаємовідносини; запасів
на інформацію; оцінних показників прибутку

на ефективність (оптимальність)

Швидкість
оновлення

товарів та їх
асортименту

Ускладнення
бізнес-процесів
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до змін
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розвиток суб’єктів
господарювання

Адаптація системи
управління суб’єктами

господарювання

Розвиток системи
управління суб’єктами

господарювання

Суб’єкти господарювання
регіональної економічної

системи

Рис. 1. Схема адаптивного розвитку суб’єктів господарювання регіональної економічної системи з позиції 
синергетичного підходу

Джерело: авторська розробка.
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 цифровізацію та цифрову трансформацію всіх 
сфер господарської діяльності;

 глобалізацію економіки;
 підвищення конкуренції (її глобальність) і 

жорстку агресивність конкурентного середо-
вища;

 постійне ускладнення бізнес-процесів під 
впливом розвитку новітніх технологій;

 швидке оновлення товарів і послуг, їх додат-
кових якостей та асортименту, що здійсню-
ється відповідно до постійно зростаючих ви-
мог кінцевих споживачів;

 переорієнтацію бізнес-процесів із товарів 
на споживача (вивчення мотивів і потреб 
споживачів); з функцій на процеси; з угод 
на взаємовідносини (налагодження тісно-
го взаємозв’язку з усіма учасниками ринку);  
з оціннних показників на ефективність (ре-
зультативність діяльності суб’єктів господа-
рювання регіональної економічної системи 
дозволяє швидше адаптуватися до факторів 
зовнішнього середовища). 

Під розвитком системи управління суб’єктами 
господарювання регіональної економічної системи в 
даному дослідженні будемо розуміти цілеспрямова-
ний процес удосконалення взаємопов’язаних елемен-
тів системи управління, які виступають важливою 
умовою довгострокового й ефективного функціону-
вання суб’єктів господарювання.

Під адаптацією системи управління суб’єктами 
господарювання регіональної економічної системи 
розуміємо процес перетворення взаємопов’язаних 
елементів системи управління в умовах кількісних 
та якісних змін, під впливом комплексу факторів зо-
внішнього середовища, з метою підвищення ефектив-
ності окремих елементів системи та результативності 
функціонування суб’єктів господарювання.

Адаптивний розвиток суб’єктів господа-
рювання регіональної економічної систе-
ми – це безперервний процес змін у системі 

управління суб’єктів господарювання, який заснова-
но на переході системи з одного якісного стану в ін-
ший на умовах установлених протиріч зовнішнього 
середовища та довгострокової (стратегічної) програ-
ми формування та прирощення внутрішнього потен-
ціалу з метою підвищення результативності функ-
ціонування суб’єктів господарювання регіональної 
економічної системи.

До факторів зовнішнього середовища можна 
віднести політичні, економічні, соціальні, технологіч-
ні, екологічні та інші.

По суті адаптивний розвиток – це деякі зміни, 
перетворення, удосконалення в системі управління 
суб’єктами господарювання регіональної економіч-
ної системи, які засновані на переході від одного якіс-
ного стану на інший за умови нарощення технологіч-

ного, ресурсо-сировинного, людського, фінансового 
та матеріального видів потенціалу на довгострокову 
перспективу (стратегічні вектори розвитку) на основі 
виявлення протиріч у зовнішньому середовищі.

Адаптивний розвиток суб’єктів господарю-
вання регіональної економічної системи має на меті 
створення умов для досягнення балансу між підсис-
темами в системі управління в умовах пристосування 
до цифрового середовища. 

Під даним балансом розуміємо сукупність за-
ходів, інструментів та важелів, за допомогою яких 
стає можливим здійснити діагностику всіх підсистем 
та елементів системи управління та на основі даної 
інформації розробити напрями стратегії кожного 
суб’єкта господарювання регіональної економічної 
системи.

Саме адаптація до цифрових змін дозволить 
прискорити, а іноді й якісно змінити всі біз-
нес-процеси всередині системи управління 

суб’єктів господарювання регіональної економічної 
системи. Для цього персонал і керівництво повинні 
володіти новими знаннями та компетенціями у сфері 
ІТ-технологій і приймати якісні управлінські рішен-
ня, які продиктовані сучасними умовами господарю-
вання у світі. 

Цифрова трансформація обумовлює такі якісні 
зміни в регіональній системі: 
 високі темпи економічного зростання;
 швидкість розповсюдження інформації між 

суб’єктами господарювання регіональної еко-
номічної системи;

 можливість об’єднання та кооперації суб’єктів 
господарювання;

 обмін (трансфер) знаннями та технологіями;
 підготовка висококваліфікованих кадрів;
 прискорення бізнес-процесів;
 покращення якості життя населення.

Отже, важливою умовою при впровадженні 
процесу адаптивного розвитку суб’єктів господарю-
вання регіональної економічної системи в умовах 
цифровізації є постійні зміни в системі управління 
під впливом факторів зовнішнього середовища, що 
потребує їх вивчення, збору інформації та реалізації 
ситуаційних змін при прогнозуванні та розробці дов-
гострокових напрямків дій суб’єктів ринку.

ВИСНОВКИ
У процесі здійснення даного наукового дослі-

дження було визначено підходи до адаптивного роз-
витку суб’єктів господарювання регіональної еконо-
мічної системи. Запропоновано структуру адаптив-
ного розвитку суб’єктів господарювання регіональ-
ної економічної системи з позиції синергетичного 
підходу. Згруповано основні бізнес-процеси, які здій-
снюються суб’єктами господарювання регіональної 
економічної системи, у певні блоки:
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 блок інтелектуального розвитку; 
 блок функціонального розвитку; 
 блок інноваційного розвитку; 
 блок інформаційного-комунікаційного розвитку. 

Вдосконалено понятійно-категоріальний апа-
рат регіональної економіки шляхом введення понят-
тя «адаптивний розвиток суб’єктів господарювання 
регіональної економічної системи», під яким розумі-
ється безперервний процес змін у системі управління 
суб’єктів господарювання, який засновано на перехо-
ді системи з одного якісного стану в інший на умовах 
встановлених протиріч зовнішнього середовища та 
довгострокової (стратегічної) програми формуван-
ня та прирощення внутрішнього потенціалу, з ме-
тою підвищення результативності функціонування 
суб’єктів господарювання регіональної економічної 
системи. Визначено якісні зміни при впровадженні 
цифрової трансформації регіональної економіки. 

Адаптивний розвиток системи управління 
суб’єктів господарювання регіональної еко-
номічної системи під впливом зовнішнього 

середовища в умовах цифровізації є доволі складним  
і багатогранним процесом, який потребує органі-
заційних змін усередині системи управління та зла-
годжених дій з боку персоналу та керівництва. Крім 
того, адаптивний розвиток потребує надбання нових 
компетентностей персоналом, завдяки яким стає 
можливим перехід до більш глибокого занурення в 
інформаційно-комунікаційний простір завдяки циф-
ровим трансформаціям.                   
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ 
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Бабець І. Г. Удосконалення механізму стратегічного управління структурними трансформаціями економіки міст 
обласного значення Львівської області

У статті проаналізовано зміст стратегій розвитку міст обласного значення Львівської області та виявлено відсутність у них цілей, завдань і 
заходів з покращення галузевої структури економіки, а також обмеженість можливостей місцевих органів влади впливати на структуру еконо-
міки міст за допомогою інструментів, що передбачають податкові преференції для підприємств пріоритетних галузей промисловості, інвесто-
рів, малого та середнього бізнесу. З метою усунення недоліків у стратегічному управлінні структурними трансформаціями міст запропоновано 
напрями вдосконалення діючого інституційного механізму в частині оподаткування інвестиційної, інноваційної та підприємницької діяльності 
підприємств пріоритетних галузей економіки, інвесторів, які фінансують розвиток високотехнологічних галузей і наукомістких видів економіч-
ної діяльності, а також підприємств, що функціонують у межах спеціальних режимів економічної діяльності. Обґрунтовано, що запровадження 
реальних податкових преференцій для підприємств забезпечить реалізацію ефективної структурної політики на місцевому рівні, оскільки органи 
влади отримають реальні важелі для підвищення інвестиційної, інноваційної, підприємницької активності в пріоритетних сферах економіки. З 
метою посилення контролю та відповідальності за реалізацію стратегічних завдань запропоновано застосування проблемно-цільового методу у 
стратегічному плануванні розвитку міст, який, на відміну від програмно-цільового підходу, передбачає чіткий розподіл ресурсів між цілями, спря-
мованими на вирішення структурних проблем в економіці. У результаті дослідження визначено перелік індикаторів структурних змін в економіці 
та основні засади встановлення кількісних критеріїв досягнення стратегічних цілей з покращення структури економіки міст обласного значення.
Ключові слова: стратегія розвитку міста, структурні зрушення, індикатори структурних змін, механізм стратегічного управління.
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Babets I. G. Improving the Mechanism of Strategic Management of Structural Transformations of the Economy of Cities  
of Regional Significance in Lviv Region

The article analyzes the content of development strategies of cities of region significance in Lviv region and identifies the lack of goals, objectives and measures 
to improve the sectoral structure of the economy, as well as the limited ability of local authorities to influence the structure of the cities’ economy with the help 
of instruments that provide tax preferences for enterprises of priority industries, investors, small and medium-sized businesses. In order to eliminate shortcom-
ings in the strategic management of structural transformations of cities, directions of improvement of the existing institutional mechanism in terms of taxation 
of the investment, innovation and entrepreneurial activity of enterprises of priority sectors of the economy, investors who finance the development of high-tech 
industries and high-tech types of economic activity, as well as enterprises operating within special modes of economic activity, are proposed. It is substantiated 
that the introduction of real tax preferences for enterprises will ensure the implementation of effective structural policy at the local level, since the authorities 
will receive real levers to increase investment, innovative, entrepreneurial activity in priority sectors of the economy. In order to strengthen control and respon-
sibility for the implementation of strategic tasks, it is proposed to use the problem-target method in strategic planning of city development, which, unlike the 
program-target approach, provides for a clear allocation of resources between the goals aimed at solving structural problems in the economy. As result of the 
study, the list of indicators of structural changes in the economy and the basic principles of establishing quantitative criteria for achieving strategic goals to 
improve the structure of the economy of cities of region significance are determined.
Keywords: city development strategy, structural shifts, indicators of structural changes, strategic management mechanism.
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