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ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Об'єктивними передумовами визначення сутності та
змісту специфічної управлінської функції щодо макро-
економічного регулювання розвитку промисловості в
контексті формування регіональної економічної політи-
ки інноваційно-інформаційного типу виступають: струк-
турна неоднорідність просторового розвитку територій
в природно-географічному, ресурсному, економічному,
соціальному, екологічному, культурологічному, соці-
альному і суспільно-політичному аспектах. Однак, ос-
тання наразі нівелює результативність використання
державних механізмів стратегічного управління, впро-
вадження заходів стратегічного управління та коригу-
вання масштабів докладання зусиль із урахуванням еко-
номічних інтересів корелянтів регіонального управлін-
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У статті обгрунтовано, що пріоритетом у сфері адміністративно-територіального поділу України є уз-
годження міжгалузевої діяльності в межах реального сектору регіональної економіки (РСРЕ) на засадах
реалізації як комунітарного права, так і міжгалузевого співробітництва задля реалізації цілей макроеко-
номічного регулювання розвитку промисловості у регіонах (МРР

ПР
). Запропоновано дві групи (типології),

об'єднаних у каскади територіально суміжних та з відповідними фазовими траєкторіями промислового
зростання РПК, які ідентифікуються в якості макроструктур: масштабної інваріантної спрямованості та
бінарної спрямованості з інкорпоруванням до кластерного утворення. Введено додаткові класи різнома-
нітних РПК до класифікації за схемою NUTS, розмежовані за: змістом цільової спрямованості; ієрархіч-
ними рівнями; видами виробничо-господарської діяльності при їх ущільнені компонування за рахунок
реалізації міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії. Запропоновано авторське визначення сутності та
змісту процесів, що описують "МРР

ПР
".

The article proves that the priority in the field of administrative-territorial division of Ukraine is to coordinate
inter-sectoral activities within the real sector of regional economy (RSRE) on the basis of implementation as
comuntario rights and inter-sectoral cooperation to implement the goals of macroeconomic regulation of
industrial development in the regions (MRD

ІR
). Proposed two groups (typologies), United in the cascades, the

neighbouring and with the corresponding phase trajectories of industrial growth in RPK that are identified as
mikrostruktur: scale invariant orientation and binary focus, with the incorporation to the cluster formation.
Introduced additional classes variety RPK to the classification scheme NUTS, delimited by: content-targeted;
hierarchical levels, types of industrial-economic activities at their seal layout due to the implementation of
intersectoral and interregional interaction . The author suggests the definition of the essence and content of the
processes describing "MRD

ІR
".
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ня і особливостей функціонування РПК, реалізації мак-
роекономічних процесів в їхніх межах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед українських вчених, що вирішують багатог-
ранні проблеми розвитку продуктивних сил і регіональ-
ної економіки, слід визнати дослідження таких нау-
ковців: О.М. Алимова, І.К. Бистрякова, В.М. Геєця, Б.М.
Данилишина, М.І. Долішнього, В.Г. Прушківського, А.М.
Федорищевої, В.Ю. Худолей, О.В. Царенко, С.М. Шкар-
лета та ін. Поряд із цим, у цих працях територіальний
розподіл промисловості в регіонах, як правило, асоці-
юється з просторовим розміщенням реального сектору
економіки у якості регіональних промислових комп-
лексів (РПК), які функціонують у межах основних оди-
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ниць адміністративно-територіального поділу країни із
поширенням своїх специфічних функцій на суміжні ре-
гіони, які можна згрупувати за конститутивно-ключо-
вими ознаками за класами, стосовно реалізації цільових
завдань розвитку. Проте наведені у цих роботах обгрун-
тування та концептуальні підходи, на думку автора
статті, є не достатньо об'єктивним із точки зору оціню-
вання результативності провадження макроекономічно-
го регулювання розвитку промисловості в регіонах
(МРР

ПР
) на засадах економіко-статистичного оцінюван-

ня структурно-динамічного зростання в межах РПК у
цілому. Тому потребує подальших досліджень кількісно-
якісні оцінки інноваційно-інформаційного, техніко-тех-
нологічного та структурно-функціонального розвитку
та прогнозні свідчення, які стосуються параметрів ущ-
ільнення інформаційних, інституціональних, виробничо-
господарських, ресурсно-функціональних і системно-
універсальних зв'язків між РПК, інноваційної активності
та їх здатності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення класифікації тери-

торій і регіональних економічних систем, яка, до п'яти
визнаних за принципами NUTS рівнями порівняльного
статистичного аналізу, залучає комунітарну схему фун-
кціонувнання двох класів, об'єднаних у каскадні форми
реалізації міжгалузевої взаємодії між РПК (масштабної
інваріантної та бінарної спрямованості), що розмежо-
вані за змістом цільової спрямованості; ієрархічними
рівнями; видами виробничо-господарської діяльності
при ущільнені взаємозв'язків між суміжними РПК та ре-
алізацію міжгалузевих заходів задля підвищення резуль-
тативності МРР

ПР
. Запропоновано авторське визначення

сутності та змісту процесів, що описують "МРР
ПР

".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зауважимо, що об'єктивізація результатів макроеко-
номічного регулювання передбачає подальше удоскона-
лення ієрархічності за одночасного використання прин-
ципів системного, синергетичного й програмно-цільово-
го підходів до розмежування властивостей промисло-
вості в регіонах України та здатності сучасних РПК щодо
генерування системно-універсальних ознак до: а) орган-
ізації міжгалузевої взаємодії за рахунок побудови кла-
стерних утворень; б) радикального поліпшення когнітив-
но-інформаційних властивостей; в) макроекономічного
регулювання стійкого розвитку як промисловості у ціло-
му, так і кожного РПК, зокрема.

Поряд із наведеним визнаємо, що, оскільки, макро-
економічні виміри регіональної економічної системи за-
лежать від умов і термінів реалізації не лише базової ре-
гіональної стратегії регулювання розвитком промисло-
вості, слід зважати і на зміст інструментарію, визнаного
сучасним досвідом його використання в країнах ЄС за
принципами NUTS, а також тлумачення зарубіжними
економістами змісту [5] таких понять, як "локальна ад-
міністративна одиниця", "регіон" та "макро- регіон" (од-
нак саме перелік і структурно-динамічні виміри останніх
для України так і залишилися не визначеними), за ура-
хування якого і здійснювати ідентифікацію показників
результативності реалізації цільових функціоналів мак-
роекономічного регулювання цілеорієнтованого розвит-
ку реального сектору регіональної економіки. Оскіль-
ки застосування досконалого термінологічного інстру-
ментарію дозволить: а) розкрити процедури формалі-
зації й добору оптимізаційного складу заходів щодо тер-
мінового коригування рівнів регулювання; б) запрова-
дити у практику в межах промислового виробництва у
регіонах відповідний механізм управління для кожного
РПК; в) генерувати позитивні структурно-функціо-
нальні зрушення і суспільні трансформації у спорідне-
них/ суміжних/ взаємопов'язаних галузей.

У відповідності з зазначеним вище, надалі, автор,
пропонує здійснити: 1) пошук оптимального співвідно-
шення поділу/ перерозподілу та ущільнення інформа-
ційних, інституціональних, виробничо-господарських,
ресурсно-функціональних та системно-універсальних

зв'язків між регіональними промисловими комплекса-
ми, й функцій управління між різними рівнями; 2) добір
задля застосування дієвих цільових функціоналів в кон-
тексті убезпечення стійкості та надійності функціону-
вання РПК, а в їхніх межах — і окремих територіальних
виробничих комплексів (ТВК) — їх надалі розмежова-
но нами за здатностями, спрямуванням взаємозв'язків у
інвестиційній, інноваційній, технологічній та зовнішнь-
оекономічній діяльності (ЗЕД) і наявними масштабами
розвиненості стратегічного потенціалу; 3) формалізацію
об'єктивних модельних вирішень задля визначення фа-
зової траєкторії розвитку РПК (а за наслідками розбу-
дови — каскадних форм просторової організації міжре-
гіональної взаємодії між сучасними РПК та кластер них
утворень) у разі органічності процесу макроекономіч-
ного регулювання розвитку промисловості у регіонах
(надалі за текстом — МРР

ПР
) в умовах нестабільного

економічного середовища.
Визнаємо об'єктивним і наступне: Положеннями За-

кону України "Про стимулювання розвитку регіонів" [4]
було визнано доцільність і вагомість залучення до регі-
ональної економічної політики нормативно-правового,
організаційно-економічного, фінансового та техніко-
технологічного інструментарію цілеспрямованого впли-
ву на результативність МРР

ПР
 з метою інтенсифікації

процесів із формування, нарощення та раціонального ви-
користання стратегічного потенціалу регіонів. Однак
інтенсивність останніх, як відомо, може бути відмінною
у різних за структурно-динамічними параметрами роз-
витку сучасних РПК. Тому автор статті визнає потребу
у ідентифікації характеристик, функцій і здатностей
певних секторів регіональних соціально-економічних
систем, що обумовлено вже існуючою практикою кла-
сифікації територій, яка поширена, наразі, за викорис-
тання системи економіко-статистичного аналізу NUTS
(Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes).
Використовувана в країнах ЄС система класифікації ре-
гіональних соціально-економічних систем засвідчила об-
'єктивність і доцільність її застосування, за якими, заз-
вичай, обгрунтовується пріоритетність фінансового та
інноваційного забезпечення функціонування найбільш
"проблемних" із точки зору забезпечення результатив-
ності МРР

ПР
.

До зазначеного слід додати наступне: адаптація до
базових положень регіональної економіки усталених
принципів "Класифікації територій і регіональних соці-
ально-економічних систем згідно положень NUTS" [6]
убезпечили у даному дослідженні структурно-функ-
ціональну основу не лише для здійснення порівняльно-
го статистичного аналізу структурно-динамічних і
структурно-функціональних характеристик територі-
альних систем України (розмежованих, у відповідності
до принципів NUTS за п'ятьма рівнями групування регі-
онів країн, що реалізують свої завдання в межах ЄС).

Слід вказати, що нагальним завданням, враховуючи
специфічність функціонування національних РПК та на-
рощення суспільно-політичних загроз 2014 р., є форму-
вання та запровадження у практику господарювання
двох нових класів кластерних утворень, формалізова-
них у вигляді каскадних форм організації міжрегіональ-
ної і відповідно міжгалузевої взаємодії сучасних РПК.
Зазначимо, що їхнє групування двома класами нами
формалізовано з урахуванням: а) паритетності їх інно-
ваційно-інформаційного, техніко-технологічного, зов-
нішньоекономічного та системно-універсальної й ресур-
сно-функціонального взаємозв'язку; б) щільності по-
єднання сукупних потенціалів (репрезентованих у виг-
ляді стратегічного потенціалу кожного РПК) і ког-
нітивно-інформаційних здатностей в межах прогресив-
них, на думку автора макроекономічних конструкцій
РПК — бінарної або масштабної інваріантної спрямо-
ваності. Відтак, їх ідентифіковано автором статті у ви-
гляді двох каскадів РПК: 1) масштабної інваріантної
спрямованості каскадів РПК; 2) бінарної спрямованості
каскадів РПК.

Визначення структуризації більшої мірою реструк-
туризації регіональної економіки в межах держави та
взаємозалежностей між елементарними РПК (залучених
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Рис. 1. Удосконалення усталеної системи класифікації територій і регіональних соціально-економічних систем
за принципами Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes

Джерело: авторська розробка з урахуванням підтверджень, приведених у роботі [5].
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для розбудови певного типу спрямованості реалізації до
цільового каскаду певної природи) нами виконано у ура-
хуванням вже усталеного розмежування регіональних
соціально-економічних систем за п'ятьма взаємопов'я-
заними регіонами/ макрорайонами тощо.

Репрезентацію архітектури просторового терито-
ріального розвитку національної економіки із урахуван-
ням різноспрямованості регіональних процесів забезпе-
чення сталого розвитку кожного регіону здійснено на
рис. 1. Зазначене дозволяє визначити елементарних
склад територій — регіональних соціально-економічних
систем, економіко-статистичний аналіз яких буде грун-
туватися як на усталених європейських підходах, так і
розроблених і обгрунтованих автором, надалі, принци-
пах грунтування сучасних РПК до певної природи кас-
кадних утворень.

Вважаємо, що обгрунтування доцільності запровад-
ження у практику двох класів каскадних утворень, на-
далі, слід провадити, по-перше, за використання поло-
жень сучасної — постнеокласичної парадигми, які вра-
ховують домінанти структурно-інформаційної теорії
надійності систем та розбудови нерівноважних дисипа-
тивних систем (викладено у праці [9]).

По-друге, здійснювати дослідження закономірнос-
тей реалізації процесів макроекономічного регулюван-
ня розвитку промисловості в регіонах держави з ураху-
ванням інструментарію, розробленого в межах когнітив-
ної парадигми розвитку фундаментальної науки (їх об-
грунтовано та деталізовано у наукових працях [3; 10]),
яка засвідчує об'єктивність і можливість використання
технології формування каскадних форм просторової
організації міжрегіональної взаємодії між сучасними
РПК.

При цьому, як визнано автором статті, імовірність
сформувати десять специфічних каскадів (їхню сутність
і зміст репрезентовано у роботах [7]), підтверджено та-
кож і розробками науковців ДУ "Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН Украї-
ни" — викладено й обгрунтовано у монографії [1]. Їхня
формалізація створених за результатами поєднання де-
кількох РПК у єдину макроструктуру, вважаємо, слід
проводити з урахуванням вже усталеного досвіду реал-
ізації комунітарної політики в країнах ЄС (його наведе-
но та обгрунтовано у законодавчому документі [8]).

Однак, наразі, враховуючи складну суспільно-пол-
ітичні та економічну ситуацію в Україні, їхнє розмежу-
вання запропоновано здійснювати з урахуванням сучас-
них умов ринкової економіки та ресурсних обмежень,
які існують в державі. Тобто, вважаємо, що слід визна-
ти таке, що:

— ринкові міжгалузеві та між- суб'єктні відносини
самі по собі не забезпечують оптимального розподілу
виробництва та раціональне розміщення продуктивних
сил;

— промислова політика у регіонах та стратегічний
інструментарій макроекономічного регулювання роз-
витку промисловості у регіонах не може: підмінити вже
визнані ключові положення глобальних економічних
змін та доцільність запровадження комунітарних інтег-
раційних об'єднань, запобігти/ компенсувати недоліки
і помилки національної структурної та регіональної
промислової політики (РПП). При цьому сама РПП є
частиною структурної, РПП та адміністративно-тери-
торіальної політики, що визначає її оптимальні харак-
теристики, а також середньо- і довгостроковий харак-
тер.

Проте звернемо увагу і на наступне: природа реалі-
зації технології формування каскадних форм просто-
рової організації міжрегіональної взаємодії між су-
часними РПК повинна мати чітку цільову орієнтацію
та установку до макроекономічного регулювання роз-
витку промисловості та розбудови за використання ко-
мунітарних принципів (за паритетом провадження ви-
робничо-господарської, техніко-технологічної та зов-
нішньоекономічної діяльності в межах реального сек-
тору регіональної економіки) з урахуванням наявних ре-
зервів і можливостей до стійкого розвитку певної сукуп-
ності регіонів держави при формалізації нових форм те-

риторіальної організації промислового виробництва та
стратегічного управління. Однак звернемося до сучас-
ного досвіду, що наведено на рисунку 1 — усталені NUTS
п'ять класів не відповідають специфічності адміністра-
тивно-територіальному поділу України. Оскільки пріо-
ритетом у цій сфері є узгодження міжгалузевої діяль-
ності в межах РСРЕ, то його запропоновано здійснюва-
ти на засадах реалізації як комунітарного права, так і
міжгалузевого співробітництва задля реалізації цілей
макроекономічного регулювання розвитку промисло-
вості у регіонах. Автор вважає за доцільне визнати таке:
оскільки, у цій роботі запропоновано дві групи (типо-
логії), об'єднаних у каскади територіально суміжних та
з відповідними фазовими траєкторіями промислового
зростання РПК ідентифікувати як макроструктури, тоб-
то: а) масштабної інваріантної спрямованості; б) бінар-
ної спрямованості. Нагальним завданням стає визначен-
ня принципів інтеграції РПК до певної з типів макро-
структур чи багаторівневого об'єднання, які можна
інкорпорувати до кластерного утворення.

Слід визнати об'єктивним і наступне твердження: за-
лучення до базових положень теорії розвитку продук-
тивних сил і регіональної економіки принципів NUTS
уможливить врахування сучасних вимог до раціональ-
ності розміщення виробництв при суттєвому реформу-
ванні/ оновленні адміністративно-територіального ус-
трою нашої держави. Так, наприклад, можна шляхом
об'єднання менших РЕС сформувати крупні адміністра-
тивно-територіальні одиниці, у відповідності до визна-
ної класифікацією NUTS-1, у якості макрорегіону (ок-
ремі країни ЄС мають один рівень, а саме: NUTS-1 — це
Данія, Ірландія, Люксембург, до складу РЕС входить
лише 10 макрорегіонів). Принциповим, на думку авто-
ра, у цьому випадку є те, що для РСРЕ України, який
функціонує у межах певного макрорегіону (одиниці),
можна застосовувати однакові цільові функціонали мак-
роекономічного регулювання та коригування фазової
траєкторії промисловості в контексті забезпечення ви-
сокої результативності МРР

ПР
. У цій відповідності

підтвердимо, що найбільш пріоритетні напрями реалі-
зації РПП у реальному секторі України як за макро- ре-
гіонами, кластерними утвореннями й каскадними фор-
мами РПК, так і за локальними одиницями і районами,
за якими можна об'єктивувати: конститутивно-ключові
цілі та завдання у сфері МРР

ПР
; перелік базових прин-

ципів раціоналізації фінансування проектів і цільових
програм згідно з приведеними нижче критеріїв щодо
сприяння реалізації промислової політики у регіонах:

— структурній перебудові функціонування РПК (до
числа відсталих віднесемо ті РПК, що згідно з класифі-
кацією NUTS-2, матимуть ВРП на душу населення мен-
ше ніж 75,0% середнього показника по Україні). При
цьому їхній перелік можна / слід переглядати кожні
п'ять років;

— структурній перебудові та розвитку депресивних
і прикордонних РПК (до їхнього числа, згідно з приве-
деною на рисунку 1 п'ятирівневої класифікації, віднес-
ти ті, що ідентифіковано за рівнем NUTS-3, які з тих чи
інших причин перебувають у занепаді). Це встановити,
наприклад, за рівнем безробіття, який протягом трьох
років перевищує середні показники по Україні та ско-
рочення кількості робочих місць протягом трьох років.

Поряд із приведеним зазначено, що ідентифікація за
односпрямованими ознаками до сталого розвитку кас-
кадної форми РПК можна визнати лише обмежену су-
купність виробничо-економічних систем, що існує, на-
приклад, в Луганській, Донецькій та Дніпропетровській
обл.: їхні фазові траєкторії є, майже, ідентичними при
достатній відповідності масштабів розвиненості СП і
сприйнятливості динамічних зв'язків галузей до кори-
гування, що стосується специфічних регуляторів і ва-
желів впливу на результативність МРРПР в України.
Автор пропонує наступне групування: а) РПК із вираз-
ними структурно-динамічними характеристиками (існу-
ють в межах окремого макрорегіону) як взаємозалеж-
ної сукупності РПК, до складу якої залучено як РПК-до-
нори, так і РПК-реципієнти; б) ТВК в межах певного ре-
гіону — як поєднання підприємств, для яких територі-
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альна спільність та взаємозалежність компонент, фор-
малізується за наслідками реалізації функції з міжга-
лузевої та міжрегіональної взаємодії. Саме остання і
стає ключовим фактором підвищення результативності
МРРПР за рахунок: ущільнення логістичних зв'язків (у
т. ч. і організаційних та комунікаційних); стабільності
виробничого процесу; скорочення витрат/ втрат та рац-
іонального використання резервів і можливостей; гене-
рування умов для раціоналізації їхнього перерозподі-
лу. Оскільки система функціонування ТВК, як і РПК —
є ієрархічною (підтверджено у праці [7]), то нами виз-
нано існування і наступної закономірності: одночасне
існування декількох ТВК на певній території породжує
усталені взаємозв'язки і взаємозалежності, зумовлені
спільним використанням сировинно-ресурсної бази
території, групи системно-універсальних потенціалів і
промислової інфраструктури. Звідси і створюються/
генеруються умови, за яких стає більш результативною
діяльність ТВК- реципієнтів за рахунок централізації,
активізації, ПЗ і підвищення ЕЕ виробництв, розташо-
ваних у межах більш прогресивних ТВК — тобто, ТВК-
донорів. Таким чином, можна ідентифікувати власти-
вості до ущільнення міжгалузевої та міжрегіональної
взаємодії і спрямованість виробничо-господарської
діяльності регіональних ТВК як організаційно-еконо-
мічної основи функціонування РСРЕ. Враховуючи тен-
денцію до: а) поєднання декількох РПК у певного фор-
му каскаду; б) вдосконалення старих і формування но-
вих структурно-логічних зв'язків як в межах РПК, так і
у межах специфічного типу (інтегральних, міжгалузе-
вих, галузевих) ТВК.

Тоді, доцільним вбачається виробити результатив-
ний комплекс заходів різної природи (зокрема, норма-
тивно-правових і організаційно-економічних; оптимі-
зації структур управління і комунікаційної; інформа-
ційно-методичних; техніко-технологічних) із цілеоріє-
нтованого макроекономічного регулювання. Оскільки,
формалізовані ТВК поряд із функціональними РПК із
різними масштабами і різновидами економічної діяль-
ності зарекомендували себе як ефективна форма розм-
іщення продуктивних сил, спеціалізації і пропорційно-
го розвитку РСРЕ. Тому до класифікації за схемою
NUTS автором і введено додаткові класи різноманітних
РПК, розмежованих за: змістом цільової спрямованості;
ієрархічними рівнями; видами виробничо-господарської
діяльності. Підтвердимо, що їхнє ущільнене компону-
вання за рахунок взаємозв'язаних логістичними і кому-
нікаційними зв'язками закономірностями реалізації
міжгалузевої взаємодії (шляхом активізації когнітивно-
інформаційних процесів в межах промислових центрів і
агломерацій у разі дотримання ними комунітарних прин-
ципів міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії) спри-
ятиме цілеорієнтованому реформуванню структурних
елементів як базових видів економічної діяльності і ви-
робництв міжгалузевого та міжрегіонального значення,
так і новостворених видів соціальної практику. Загалом
поширення і трансляція взаємовідносин, залучення до
розвитку базових галузей макроекономічних регуля-
торів забезпечення функціонування наукоємних сек-
торів уможливлює раціоналізацію ресурсовикористан-
ня, генерування ознак сталого розвитку мікрорегіонів,
територіальних одиниць і районів в контексті їхнього
збалансованого зростання.

Таким чином, приведені на рисунку 1 класи і групи
індустріальних комплексів в РЕС об'єктивно реконстру-
юватимуть спрямування і коригування існуючих інсти-
туційних, інноваційно-інвестиційних, техніко-техноло-
гічних і виробничо-господарських зв'язків сучасної ре-
гіональної інфраструктури в контексті результативності
МРР

ПР
. Тоді, як видно з рисунка 1, засоби реалізації й

об'єкти локалізації зусиль РПП, зокрема, у сфері мак-
роекономічного регулювання слід визначати диферен-
ційовано за наслідками декомпозиції структурно-фун-
кціональної спрямованості РСРЕ нашої держави, тоб-
то, як у регіональному, так і техніко-технологічному,
нормативно-правовому і виробничо-економічному ас-
пектах у контексті інтенсифікації радикальних зрушень
у виробничо-господарській та інноваційно-інвестиційній

діяльності РЕС. При цьому провідним та триєдиним
принципом, на думку автора, слід визнати нагальну пе-
ребудову системи організації управління в реальному
секторі регіональної економіки (РСР) і, відповідно, на-
ступне:

— по-перше, поступове зменшення соціально-еко-
номічної нерівності розвитку РЕС, як засвідчено поло-
женнями Концепції Державної РПП [4];

— по-друге, генерування процесів збалансованого
соціально-економічного розвитку України та РСЕС з
урахуванням імовірності розбудови нових форм — кас-
кадів РПК або їхніх кластерних форм — підтверджено
у праці [2];

— по-третє, розмежування функцій макроекономі-
чного регулювання розвитку за кожним суб'єктом
управління промисловістю, РПК та в межах ідентифі-
кованих як як донорів, так і реципієнтів РПК в межах
специфічних каскадів РПК. Зокрема у формі, за якою
узгоджуватимуться інтереси, потреби і вимоги РПП у
разі запровадження комунітарних засобів регулювання
міжрегіональних і міжгалузевих відносин. Що стосуєть-
ся останнього — стає імовірнім генерування та коево-
люційних розвиток ітераційного контексту реалізації
РПП на основі доктрин комунітарного права [1;3]. По-
єднання діяльності РПК за використання приведених
принципів убезпечить врахування територіальної спе-
цифіки функціонування РСРЕ України та масштабів СП
кожного РПК — це підтверджено положеннями держав-
них доктрин [6; 8] і обгрунтуваннями, приведеними у
роботі [5]).

При цьому із набуттям Україною незалежності
більшість сучасних РПК стали прикордонними, звідси, і
прикладний інструментарій реалізації РПП, слід скеро-
вувати на процеси активізації внутрішніх джерел зрос-
тання з урахуванням прикордонного статусу, логістич-
них і комунікаційних зв'язків РЕС. У цій відповідності,
здійснимо узагальнення теоретико-концептуальних вик-
ладок щодо залучення до стратегічного МРР

ПР
 певних

цільових функцій із деталізацією їхнього змісту (табл.
2). Звідси: розробку методології МРР

ПР
 будуватимемо

за використання кількісно-якісних методичних підходів
до ідентифікації параметрів ущільнення регіонального
взаємозв'язку і методів високого математичного рівня
для формалізації задачі цілеорієнтованого управління:
за використання методів опису якісної поведінки склад-
них систем — сформуємо філософсько-економічне виз-
начення процесів активізації і введення алокаційних
технологій МРР

ПР
 адаптивного типу — це засвідчено і

адептом формування та реалізації вихідних положень
методології економічних досліджень М.П. Войнаренко
[2]). Крім цього, нагальним завданням є отримання дос-
віду і практики з: врахування однозначності дефініцій-
ного визначення детермінанти сталого розвитку; грун-
товної деталізації та пізнанні змісту процедур із цілео-
рієнтованого управління; ідентифікації розбіжностей
між явищами, що генерують процеси макроекономічно-
го регулювання розвитку у регіонах. Це дозволить уточ-
нити сутність і зміст категорії МРР

ПР
 у теорії розвитку

продуктивних сил і регіональної економіки.
Відтак, можна запропонувати авторське визначен-

ня сутності та змісту процесів, що описують "МРР
ПР

":
це діяльність суб'єктів регіонального та місцевого
управління за урахування пріоритетів, визначених у док-
тринальних документах і планах соціально-економічно-
го розвитку, із результативної реалізації простору шес-
ти парних цільових функціоналів (трьох пар) щодо: пла-
нування і прогнозування; контролювання і мотивуван-
ня; реформування і модернізації; коригування і струк-
турної оптимізації; діагностики і аналізу; ресурсно-фун-
кціонального та інформаційно-методичного забезпечен-
ня.

У відповідності до обгрунтувань, наведених у таб-
лиці 1 маємо можливість ідентифікувати специфічні за-
соби регулювання задля забезпечення результативності
застосування технології формування каскадних форм
просторової організації міжрегіональної взаємодії між
сучасними РПК. Звідси сутність та зміст технології фор-
мування каскадних форм просторової організації
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міжрегіональної взаємодії
між сучасними РПК буде
визначитися результативн-
істю застосування засобів,
локалізованих в межах
стратегічного потенціалу
бінарних та масштабної
інваріантної спрямованості
каскадів РПК, а саме: ресур-
си: планування і прогнозу-
вання; реформування і мо-
дернізації; резерви: контро-
лювання і мотивування ко-
ригування і структурної оп-
тимізації; ресурсно-функціонального та інформаційно-
методичного забезпечення; можливості: діагностики і
аналізу; ресурсно-функціонального та інформаційно-
методичного забезпечення.

Зауважимо, що наведене дозволяє констатувати:
кількісним виміром цих процесів є зміни макроеконо-
мічних показників розвитку промислового виробництва
в межах РЕС, що відбуваються в певний період часу —
їх можна передбачити на певний період упередження.

ВИСНОВОК
Таким чином, автор визнає, що реалізація виробни-

чо-господарських і техніко-технологічних процесів у
сфері макроекономічного регулювання стає пріоритет-
ним напрямом збалансованого розвитку виробництва на
регіональному рівні. У відповідності до наведеного слід
визнати нагальну потребу у: 1) реалізації базових/ опор-
них/ цільових функцій управління РПК на засадах роз-
будови нових форм у формі каскадів РПК та кластер-
них утворень каскадів; 2) використання положень теорії
стратегічного управління до функціоналів коригування
і регулювання макроекономічних процесів регулюван-
ня шляхом реструктуризації галузевої структури РПК
через сукупність окремих регіонів шляхом ущільнення
інформаційних, інституціональних, виробничо-госпо-
дарських, ресурсно-функціональних та системно-уні-
версальних зв'язків між регіональними промисловими
комплексами та забезпечення агрегованого розвитку ре-
гіональних економічних систем.
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Таблиця 1. Система залучення компонент до стратегічного МРРПР певних цільових
функцій із деталізацією їхнього змісту

Джерело: складено та запропоновано автором.

Функціонали Функції об’єктно- й програмноцільової дії Функції інституціональної природи 

Стратегічний 

потенціал 

планування і 

прогнозування; 

реформування 

і модернізації; 

діагностики 

і аналізу; 

контролювання  

і мотивування; 

коригування 

і структурної 

оптимізації; 
 

ресурсно-

функціонального 

та інформаційно-
методичного 

забезпечення 

Ресурси Х Х     

Резерви    Х Х Х 

Можливості   Х   Х 
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