
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17www.economy.in.ua

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК ІЗ НАГАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На даний час результати досліджень, що здійснюють�

ся в контексті забезпечення збалансованості функціону�
вання національної промисловості, дозволяють стверджу�
вати, що її стратегічний потенціал перетворився на основ�
ну рушійну силу суспільного прогресу, а використовувані
механізми управління процесами генерування ознак ста�
лого розвитку виступають провідним чинником економі�
чного розвитку держави. Як показує досвід високо розви�
нутих країн, саме дієвість і результативність виконання
функцій суб'єктами державного управління та раціоналі�
зація відповідних інституцій із новими формами органі�
зації промислового виробництва не лише розширюють
можливості, темпи і масштаби провадження нововведень,
але й є потужним фактором забезпечення економічної не�
залежності та загальноекономічного прискорення.

У відповідності з наведеним вище, виникла нагальна
потреба у розробці теорії управління розвитком страте�
гічного потенціалу промисловості, визначенні принципів
спеціалізації корелятів у зазначеній сфері, розбудові
моделей збалансованого розвитку реального сектору з
пошуком шляхів мобілізації резервів різної природи та
можливостей задля повного освоєння конститутивно�
ключових для України груп потенціалів. Зазначене перед�
бачає: а) формалізацію параметрів концептуальної мо�
делі системи управління розвитком стратегічного потен�
ціалу промисловості (СУР

СПП
); б) визначення сутності та

змісту механізмів управління процесами підвищення
ефективності використання ресурсів, наявних резервів та
можливостей в межах національної економіки. Але для
розв'язання ключового завдання необхідним є: чітке уяв�
лення про ефективність та результативність будь�яких
управлінських дій; кількісне визначення термінів та вит�
рат задля досягнення у майбутньому цільових орієнтирів;
обгрунтування обсягів залучення ресурсів та термінів
введення нових форм організації промислового вироб�
ництва, а також об'єктів прикладення зусиль; доцільність
запровадження у практику господарювання СУР

СПП
 з
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урахуванням здатності сукупних можливостей, ресурсів
і резервів її реалізувати або підтримувати певний рівень
економічної безпеки.

ДОСВІД РОЗРОБОК У ЗАЗНАЧЕНІЙ СФЕРІ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Окремі аспекти проблематики формування багато�
компонентних структур дістали подальшого розвитку
у наукових роботах Й. Шумпетера, С. Кузнеца, Р. Со�
лоу, А Маршала та інших (їхні здобутки деталізовано у
науковій роботі [1]). Грунтовний доробок у контексті
формування та використання стратегічного потенціалу
були об'єктом дослідження українських науковців: О.М.
Алимова, Б.М. Данилишина, Л.В. Дейнеко, Ю.В. Кинд�
зерського, В.В. Микитенко та інших, зокрема, його ви�
користаний при матеріалізації авторських методологі�
чних напрацювань у наукових працях [2—5]. Проте, у
попередніх розробках не представлено й не визначено:
ієрархічність і базові компоненти СУРСПП, за викори�
стання яких стає імовірнісним реалізація дієвих техно�
логій управління його розвитком; архітектуру та щіль�
ність зв'язків між цільовими, функціональними та за�
гальними підсистемами управління тощо; специфічні
функціонали реалізації дії нової форми організації про�
мислового виробництва, зокрема, для України.

МЕТА СТАТТІ
Розроблення та обгрунтування теоретико�методо�

логічних основ побудови архітектури системи управлі�
ння розвитком стратегічного потенціалу промисловості
і методичних положень поетапного формування нової
форми організації промислового виробництва, що фун�
кціонує в умовах ресурсних обмежень і перебуває на
етапі системних ринкових трансформацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як авторами статті обгрунтовано та деталізовано у
попередній наукових працях [6—8]: проектування архі�
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тектури СУР
СПП

 не лише повинно бути чітко формалізо�
ваним за структурно�логічною схемою, а на кожному
етапі її побудови здійснювати експериментальну пере�
вірку адекватності структури управління за використан�
ня принципів структурно�інформаційної теорії над�
ійності систем, об'єктно�цільового підходу та системно�
комплексного аналізу систем в контексті забезпечення
її стійкості та результативності функціонування. Важли�
вим напрямом розв'язання зазначеної проблематики, на
думку автора статті, є методологічні засади формування
та реалізації стратегії сталого розвитку бінарного типу,
що запропоновано і обгрунтовано українськими науко�
вцями [9; 10]. Враховуючи попередній здобуток щодо
добору пріоритетів промислового зростання в межах
тріади: економіка — екологія — соціум, вважаємо за до�
цільне деталізувати процеси формалізації СУР

СПП
 у кон�

тексті забезпечення сталого розвитку держави.
При цьому, слід вказати на наступне: автор підтри�

мує думку, деталізовану дослідником у роботі [11] щодо
доцільності обгрунтування єдиного критерію оцінюван�
ня — узагальненого інтегрального показника — задля
ідентифікації щільності взаємозв'язку вихідного показ�
ника, наприклад, результативності чи масштабів розви�
неності стратегічного потенціалу від виокремленних
вхідних параметрів складових досліджуваного об'єкта.
Тому формалізація меж розповсюдження СУР

СПП
 за пев�

ним переліком відносних показників із фіксованими зна�
ченнями усіх заданих вимірів, обгрунтованих при поста�
новці задачі або ж абсолютних вихідних показників тощо,
убезпечить визначення об'єктивних взаємозалежностей
із достатніми коефіцієнтами детермінації між ключови�
ми підсистемами, блоками та компонентами нової фор�
ми організації виробництва. Зазначене значно підвищить
достовірність і ймовірність прогнозу макроекономічних
показників у цілому та параметрів СУР

СПП
, зокрема.

Визнаємо, що за умови відхилення фактично досяг�
нутих показників від прогнозованих вимірів, здійснити
комплекс регулюючих впливів на певну сферу (структур�
ну, економічну, управлінську, інноваційно�інвестиційну,
техніко�технологічну, соціальну тощо), яка спричинила
зменшення результативності управління розвитком стра�
тегічного потенціалу, імовірним стає: а) визначення ком�
плексу дієвих заходів та їхнє спрямування на пріоритет�
ний об'єкт; б) здійснення у відповідності до заданого
рівня результативності управління цілеспрямованого
стратегічного впливу. Сформована таким чином гнучка
система оцінки стану і результативності функціонуван�
ня СУР

СПП
 дозволить вирішити проблеми щодо раціональ�

ного використання ресурсів різної природи, наявних ре�
зервів і нарощених можливостей до сталого розвитку.

Тому, розроблення комплексу теоретичних, мето�
дологічних, методичних і практичних аспектів щодо
формування СУР

СПП
 у межах реального сектору еконо�

міки України, її адаптація з метою забезпечення стало�
го розвитку держави дозволить отримати нові науково
обгрунтовані результати у цій галузі науки, уможливи�
ти розв'язання національно�господарської проблеми —
макросистемної еволюції економічної системи Украї�

ни. Поряд із зазначеним, слід визна�
ти, що врахування в межах СУР

СПП
активних та деструктивно спрямова�
них підсистем, виокремлення їхніх
властивостей, спрямованості та
щільності зв'язків, чітке окреслення
структури цілей кожної компоненти
дозволить формалізувати та адапту�
вати до реальних умов функціонуван�
ня промисловості систему. Проте,
існують певні перешкоди щодо іден�
тифікації параметрів цієї системи.
По�перше, зазначимо, що межі анал�
ізу СУР

СПП
 обмежені існуванням

різноспрямованого впливу на проце�
си окремих факторів (рис. 1) через

природні, економіко�технологічні, політичні, адмініст�
ративні, технічні та інші дії, які і коригують / змінюва�
тимуть поведінку СУР

СПП
.

Стосовно запровадження у даному дослідженні тер�
міну "надійності" поведінки СУР

СПП
, вкажемо таке: слід

зважати на визнаний понятійний апарат структурно�
інформаційної теорії надійності систем, застосування
якого передбачає подальшу структуризацію та етапне
розкриття технологій вирішення завдань із управління
розвитком сукупних ресурсів, резервів і можливостей
промисловості різної природи, освоєння та використан�
ня яких і обумовлює корінні зміни організаційного ас�
пекту надійності самої СУР

СПП
. У сучасних умовах гос�

подарювання в Україні виникає безліч питань щодо:
а) відповідності в умовах розподілу єдиного технологі�
чного процесу обсягів використання, трансляції стра�
тегічного потенціалу та його перерозподілу між різни�
ми структурами чи видами економічної діяльності; б) об�
грунтування показників та критеріїв надійності функ�
ціонування складної системи тощо.

Автор вважає, що формування структури СУР
СПП

 на
засадах синхронної адаптації принципів системно�комплек�
сного, об'єктно�цільового та структурно�інформаційного
підходу з урахуванням основних перешкод на шляху забез�
печення результативності її функціонування, дозволяє іден�
тифікувати чотири цільові складові, дослідження специфі�
чних функцій та напрямів розвитку їхніх здатностей і за�
безпечать процеси: закономірної зміни складності СУР

СПП
;

набуття нею системних ознак генерування якісного стану;
поступової трансформації структури до вигляду — мож�
ливого до інкорпорації до Х�інституційної матриці, сфор�
мованої в межах національної економічної системи.

Знання сутності закономірностей поведінки багато�
компонентних систем і визначених автором принципів
формування СУР

СПП
 у замкненій логічній схемі реалізації

економетричних, технологічних та управлінських проце�
дур дозволяє розбудувати організаційно�економічну ос�
нову задля організовування діяльності у сфері управлін�
ня розвитком стратегічного потенціалу промисловості.
При цьому, добір принципів побудови та реалізації зав�
дань новою формою організації виробництва — це вже
початок наукового обгрунтування напряму подальшого
розвитку СУР

СПП
 та методології ідентифікації масштабів

організації діяльності в межах складної системи, якою є
СУР

СПП
. Здійснення добору принципів формування та ре�

алізації дії СУР
СПП

 дозволяє убезпечити чіткість форма�
лізації цілей функціонування останньої та способів і за�
собів, за використання яких можна досягти їхнього роз�
в'язання. Поряд з цим, можна встановити певні обмежен�
ня на процес управління розвитком стратегічного потен�
ціалу, що забезпечить певний порядок причинного і стійко�
го зв'язку між явищами та властивостями в межах дослід�
жуваного об'єкта. Їх дозволять ідентифікувати існуючі за�
кономірності, що є адекватними та відтворюють поведін�
ку складної системи. Однак, автор статті не ставить за мету
в даній роботі виявити та сформулювати новий комплекс
законів управління розвитком багатокомпонентної систе�
ми, якою є, на нашу думку, СУР

СПП
. Однак, слід зазначити,
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Рис. 1. Систематизація джерел, які обумовлюють непередбачуваність
поведінки системи управління розвитком стратегічного потенціалу

промисловості
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що стосовно сутності вже відомих особли�
востей їхнього трактування, то щодо по�
слідовності формування її складу і розроб�
ки механізму реалізації дії дослідник вва�
жає за доцільне викласти власні домінанти:

— по�перше, послідовність формуван�
ня та запровадження у практику господа�
рювання СУР

СПП
 має проводитися у замк�

неному циклі з поступовим підвищенням
вимог до результативності її функціону�
вання;

— по�друге, виникає потреба у об�
'єктивному врахуванні існуючих законо�
мірностей реалізації функцій управління
в цілому та розвитком стратегічного по�
тенціалу, зокрема, за якими можна іден�
тифікувати характер взаємодії суб'єкта та
об'єкта управління, взаємозв'язок між
ними та здатність спроектованої багато�
компонентної системи забезпечити досяг�
нення стратегічних цілей.

Оскільки визнаною дефініцією поняття "стратегіч�
ний потенціал" є сукупність ресурсів, резервів різної
природи та можливостей, які залучаються у реальний
сектор економіки з ціллю отримання економічної, по
літичної, технологічної, соціальної та іншої вигоди, а
також досягнення конкурентних переваг, то, задля
відтворення характеру змін, що відбуваються при вико�
ристанні як стратегічного потенціалу в цілому, тай ок�
ремих його груп, зокрема, доцільно виокремити як спря�
мованість взаємодії цільових підсистем, які входять до
складу формалізованої СУР

СПП
, так і встановити їхній

склад і цільові функції.
До них ми відносимо наступні (рис. 2) пріоритетні

компоненти СУР
СПП

:
— підсистема аналізу та прогнозування, у межах якої

здійснюється: а) розробка алгоритму довгострокового
комплексного планування та його реалізація, що орієн�
тований на обчислення параметрів змін та ідентифікації
умов зовнішнього середовища в контексті забезпечення
результативності СУР

СПП
; б) оцінка можливостей та діаг�

ностика масштабів розвиненості стратегічного потенці�
алу, а також вагомість впливу зовнішнього середовища
на процеси формування, нарощення та використання су�
купних ресурсів, резервів і можливостей промисловості.
При цьому, логіка прогнозно�аналітичної оцінки перед�
бачає перманентне виконання функцій проектного ана�
лізу та прогнозування у замкненому циклі, оскільки кар�
коломні зміни зовнішнього середовища та накопичені на
даний час ризики промисловому зростанню вимагають
постійного підвищення вимог до ефективності функціо�
нування реального сектору економіки.

Зазначимо, що дану підсистему можна впевнено на�
звати аналітичним центром функціонування СУР

СПП
. За

результатами прогнозу визначаються макроекономічні
показники, у тому числі і показники масштабів розвине�
ності стратегічного потенціалу та результативності управ�
ління його розвитком з обгрунтуванням кількісних зна�
чень граничних меж їхніх змін. Поряд із цим, визначають�
ся цілі та розробляються завдання і доводяться до підсис�
теми трансформації, підсистеми забезпечення та контро�
лювання і регулювання, і тим самим задаються орієнтири,
до яких останні мають прямувати свою діяльність.

У відповідь на подібні дії зазначена підсистема от�
римує інформацію про їхній стан та потенційні можли�
вості задля опрацювання стратегічного набору;

— підсистема контролювання та регулювання перед�
бачає об'єктивне визначення: а) кількісних вимірів мак�
роекономічних показників та масштабів розвиненості
стратегічного потенціалу; б) параметрів відхилень фак�
тично досягнутих результатів від цільових орієнтирів
розвитку; в) моніторинг та усунення перешкод / коригу�
вання діяльності чи пристосування до змін у зовнішньо�
му середовищі задля збереження надійності підсистем та

СУР
СПП

 в цілому. У відповідності до визначених специф�
ічних функцій цієї підсистеми досягається певний рівень
ефективності функціонування промисловості та резуль�
тативність виконання управлінських рішень щодо фор�
мування, нарощення і використання її стратегічного по�
тенціалу за рахунок перманентного контролю за на�
слідками виконання управлінських дій шляхом встанов�
лення інверсійного зв'язку між рівнями управління і
підсистемами СУР

СПП
. Вона забезпечує діагностику ви�

користання виробничих потужностей, визначення
відносних та комплексних показників техніко�організа�
ційного рівня виробництва, обгрунтування розрахунко�
вих завдань щодо економії різних видів ресурсів, вибір
варіантів організаційних і техніко�технологічних рішень,
розробку програм по підвищенню техніко�організацій�
ного рівня, використання енергетичного чи технологіч�
ного аудиту, експрес�діагностики технологій. Специфічні
функції цієї підсистеми слугують вагомим регулятором
діяльності корелятів у контексті перманентного уточнен�
ня складу використовуваних технологій, етапів та змісту
реалізації цільової програми. При цьому, підсистема має
властивості до стимулювання змін і трансформацій не
лише в межах СУР

СПП
, а й у промисловості в цілому;

— підсистема забезпечення, що відповідає за отри�
мання збалансованого режиму функціонування СУР

СПП
 та

пошук шляхів мобілізації резервів різної природи при
відкритості для корелянтів усієї сукупності достовірної
інформації. При цьому, у межах цієї підсистеми: а) здійс�
нюється методологічне та інформаційно�методичне за�
безпечення моделювання розвитку стратегічного потен�
ціалу та промисловості у цілому, а також доцільності
залучення альтернативних джерел постачання ресурсів
або ж заміни використання стратегічних ресурсів;
б) діяльність спрямовується на підвищення техніко�
організаційного рівня промислового виробництва та ви�
користання ресурсів, планомірне зростання науково�
технічного і організаційного рівня виробництва, наро�
щування потужностей у відповідності з досягненнями
науки, техніки і проривних технології;

— підсистема трансформації — убезпечує трансля�
цію, поширення і практичне використання стратегічного
потенціалу промисловості та усіх його складових. При
цьому, провадить структурні зрушення у відповідності до
наявних умов та залучає когнітивно�інформаційні аспек�
ти руху знань — тобто використовує засоби їх отриман�
ня, механізми відбору нововведень і поширення інтелек�
туального капіталу на усі види економічної діяльності у
промисловості. Крім зазначеного, в межах підсистеми
забезпечується створення додаткової вартості "входів"
— використаного масштабу стратегічного потенціалу,
внаслідок використання ресурсів різної природи з ура�
хуванням можливої інтенсивності використання ОВЗ і
виробничих потужностей, запровадження нових техно�
логічних систем і обладнання, оновлення асортименту
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Рис. 2. Схема взаємозв'язків між цільовими підсистемами, які
виокремлено в межах системи управління розвитком стратегічного

потенціалу
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продукції, концентрації зусиль у напрямі відродження
наукоємних галузей і виробництв.

Автор підтримує думку, що до складного і різнома�
нітного кола процесів, пов'язаних із розбудови та фор�
муванням СУР

СПП
, слід включити не лише процедури з

кваліметричної оцінки, а й управлінські заходи та орга�
нізаційні протоколи. Оскільки організація діяльності та
управління підсистемами СУР

СПП
, у зв'язку з ускладнен�

ням та урізноманітненням сучасних технологічних про�
цесів, економічних та інформаційних зв'язків, стає де�
далі важчим завданням і потребує реалізації технологій
стратегічного управління.

Крім того, багатоаспектна діяльність у сфері форму�
вання, нарощення та використання стратегічного потен�
ціалу включає різноманітні важелі та заходи, явища та
рішення, корегуючі впливи, які слід розмежувати за дек�
ількома категоріями, а саме: за природою; сферою фун�
кціонування; структурною складністю; масштабністю
розповсюдження; характером розвитку у тимчасовому
та довгостроковому діапазоні; повнотою вимог до інфор�
маційного забезпечення тощо. При цьому, слід зважати і
на те, що усі вони підпорядковані дії загальноекономіч�
них та ринкових законів і закономірностей, що обумов�
лює необхідність, у першу чергу, обгрунтування специф�
ічних принципів управління розвитком стратегічного по�
тенціалу, етапів їхнього залучення і врахування в умовах
нестабільного економічного середовища з метою отри�
мання максимально імовірного ефекту в мінімальні тер�
міни та з оптимальними витратами.

На відміну від зазначеного вище аспекту об'єктиві�
зації процесу формування СУР

СПП
, визначення складу

принципів забезпечення надійності функціонування
кожної з її підсистем будемо проводити з урахуванням
дії ідентифікованих закономірностей управління — у
тому числі, і управління розвитком стратегічного потен�
ціалу. У цьому зв'язку зазначимо, що добір принципів,
за якими буде побудована структурно�логічна схема
формування й коригування архітектури СУР

СПП
, врахо�

вує певні специфічні ознаки цілеспрямованих дій:
— застосування певного складу принципів повинне га�

рантувати раціональне використання не лише стратегіч�
ного потенціалу у цілому, а й окремо певних потенціалів.
При цьому, зазначені процеси, оскільки існують суттєві
ресурсні обмеження у промисловості, можна гарантува�
ти: у межах певного об'єкту; за урахування певних умов і
докладених зусиль щодо провадження зазначених про�
цесів; протягом певного терміну, оскільки протягом пев�
ного часу вимоги до результативності СУР

СПП
 — змінять�

ся, а пріоритети суб'єктами управління будуть уточнені;
— досягти певного рівня результативності є імовір�

ним лише у разі систематичного врахування формалі�
зованого складу принципів. При цьому, визнаємо, що і
вони не є постійними догмами. Звідси, науковому уза�
гальненню і добору підлягають принципи тих теоретич�
них підходів, що можуть гарантувати очікуваний резуль�
тат. Проте, визначальною вимогою є перманентне уточ�
нення складу принципів і домінант, за якими передба�
чається подальша реалізація технологій управління роз�
витком стратегічного потенціалу промисловості.

Відтак, задля здійснення добору сукупності прин�
ципів із проектування та формування СУР

СПП
, а також

для забезпечення дієвості управління розвитком стра�
тегічного потенціалу нами пропонується провести їхню
класифікацію у відповідності до реалізації завдань кон�
цепції формування, нарощення та використання сукуп�
ності ресурсів, резервів різної природи та можливостей
промисловості замкненого типу. Її домінанти спрямо�
вано на затухання деструктивних впливів і загроз у ме�
жах формалізованої структури�атрактора.

На думку автора статті, проектування СУР
СПП

 необ�
хідно здійснювати на засадах системно�комплексного,
структурно�функціонального і структурно�інформа�
ційного теоретичних підходів, а задля забезпечення ре�
зультативності її функціонування — врахувати поло�

ження об'єктно�цільового і синергетичного, синхронне
підпорядкування яким обумовлюють:

а) цілісність, певний рівень структурної складності, роз�
межованість за ієрархіями виконання завдань та щільний
взаємозв'язок підсистем із зовнішнім середовищем;

б) можливість повного освоєння технічних, економі�
чних, організаційних, енергетичних, технологічних, інно�
ваційних потенціалів, що забезпечать її результативність;

в) чітку ідентифікацію специфічних функцій, які
доцільно виконувати корелянтам для досягнення за�
гальної мети побудованої СУР

СПП
 й отримання ефекту

від безперервності виконання підсистемами характеро�
логічних для певної підсистеми програм розвитку.

У відповідності до наведеного вище, попарне по�
рівняння теоретико�концептуальних підходів, які реко�
мендовано до врахування при провадженні аналітичних
процедур щодо забезпечення проектної ефективності
функціонування СУР

СПП
 — можна представити у вигляді

квадратної матриці попарних порівнянь, зокрема, один
із варіантів якого наведено на рис. 3.

Також ми вважаємо, що об'єктивним є наступне
трактування.

На етапі проектування підсистеми, яка повинна фун�
кціонувати в межах СУР

СПП
 дослідження параметрів її

ефективності буде спиратися на ідентифікацію
кількісного виміру ступеню імовірного досягнення цілі,
як складової процедури аналізу щільності взаємодії
основних компонентів системи управління розвитком
стратегічного потенціалу промисловості. Необхідно
зазначити, що для її досягнення слід поєднати у певну
сукупність взаємопов'язані рішення та дії, які викону�
ються з використанням проектованого елемента на ос�
нові формалізованої для оцінювання�прогнозування
масштабів розвиненості стратегічного потенціалу муль�
тирівневої системи показників, за якою є імовірність
об'єктивної ідентифікації ступеню досягнення постав�
лених завдань. При цьому, при відображенні взаємоза�
лежності та взаємозв'язку між засобами, слід відокрем�
лювати в межах певних груп той інструментарій, який
бере участь у розв'язанні окремого класу завдань.

Що стосується визначення етапів досягнення цілей
та їхньої послідовності виконання, то алгоритм проек�
тування та запровадження у практику господарювання
СУР

СПП
 можна тлумачити в якості неформалізованого

структурно�функціонального описання спрямованості
взаємодії між підсистемами, яка відображає безпосеред�
ню участь проектованого елемента у відповідності до
формалізованих принципів реалізації дії з чіткою по�
слідовністю виконання завдань у замкненому циклі. Взає�
модія її компонент у межах структурно�логічної схеми
досягнення визначених цілей нами представлена у виг�
ляді послідовних стадій програми формування та введен�
ня у практику багатокомпонентної системи, розроблен�
ня якої здійснено з урахуванням щільності взаємопов'я�
заних впливів та імовірного виникнення ефектів (синер�
гетичного, алокаційного, інверсійного тощо), обчислених
за використання мультирівневої системи порівняльних
показників (останню побудовано на основі єдиного кри�
терію оцінювання), які спрямовані на рішення проміжних
завдань, передбачених ціллю реалізації дії СУР

СПП
.

Відтак, цільове завдання, що поставлено й обгрунтовано
перед СУР

СПП
, у межах реалізації етапів її формалізації

опрацьовано автором у відповідності до схеми реалізації
дій в контексті досягнення її результативності. Поряд із
цим, зазначимо, що цільове завдання нами умовно по�
ділено на декілька, які, у свою чергу, відносяться до ниж�
чого ієрархічного рівня й нагальності запровадження. Та�
кий розподіл можна провести за використання методу
"дерева завдань", що і окреслить ієрархічну прина�
лежність завдань різним рівням управління розвитком
стратегічного потенціалу та уможливить поступове і
послідовне уточнення: а) змісту функцій кожної з підси�
стем; б) розбудову нових варіантів спрямованості взає�
мозв'язків і, відповідно, структури СУР

СПП
.
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Проте, принциповим моментом,
у відповідності до наведеного вище,
щодо провадження розбудови
СУР

СПП
 — є здійснення прогнозно�

аналітичних, управлінських та
організаційних заходів у замкнено�
му циклі спірального типу з посту�
повим підвищенням вимог до резуль�
тативності функціонування багато�
компонентної системи, яка повинна
набувати системних ознак до забез�
печення надійності функціонування,
саморепарації та самовідновлення.
Виконання зазначеного завдання у
замкненому спіральному циклі буде
представлено у подальших дослід�
женнях у контексті формування і
реалізації дії, адекватної реальним
виробничо�господарським і соціаль�
но�економічним процесам, які відбу�
ваються в межах національної економічної системи.

ВИСНОВКИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАЗНАЧЕНІЙ

ПРОБЛЕМАТИЦІ
Певним чином підсумовуючи вище наведені виклад�

ки, зазначимо: автором доведено, що ієрархічний рівень
визначених перед системою управління розвитком стра�
тегічного потенціалу промисловості (СУР

СПП
) завдань

відтворює пріоритетність обгрунтованих для неї цілей
введення у практику господарювання, зокрема наступ�
них: а) забезпечення надійності функціонування певної
цільової / функціональної / загально / забезпечення уп�
равління підсистеми в межах СУР

СПП
; б) чітка визна�

ченість та узгодження цілей розвитку видів економічної
діяльності з НЕІ та промисловістю в цілому; в) несупе�
речливість використовуваного в межах певної компонен�
ти прикладного інструментарію задля нарощення масш�
табів розвиненості стратегічного потенціалу тощо.

Звідси обгрунтування і визначення пріоритетності
цільових функціоналів окремо для кожної з її підсистем
визначається сформульованими завданнями, що і умож�
ливлює здійснення добору оптимального для України
складу задіяних засобів у контексті концентрації зусиль
на процесах формування і раціонального використання
певного виду потенціалу промисловості. Відтак, визначен�
ня чіткої послідовності реалізації завдань по досягненню
цілей розвитку упереджуватиме виникнення загроз над�
ійності функціонування СУР

СПП
, а порушення цієї вимоги,

у свою чергу, можуть призвести до втрати взаємозв'язків
між підсистемами СУР

СПП
 та різкого зниження результа�

тивності при суттєвих витратах ресурсів і часу на розбу�
дову системи управління. Таким чином, дослідження ха�
рактеру поведінки формалізованої системи управління
розвитком стратегічного потенціалу промисловості, ре�
зультати якого наведено у даній статті, засвідчило: для до�
сягнення результативності функціонування субструкту�
ри в умовах ресурсних обмежень — нової форми органі�
зації промислового виробництва — пріоритет повинен
надаватися ініціюванню процесів локальної самооргані�
зації реального сектору держави при узгоджені економі�
чних інтересів суб'єктів управління різного рівня.
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Системно-комплексний Х  Х  
Системно-структурний  Х  Х 
Системно-функціональний Х Х  Х 
Системно-інтегральний  Х Х  
Системно-комунікаційний  Х  Х 
Системно-історичний Х    
Структурно-інформаційній 
підхід до забезпечення 
надійності систем 

Х Х Х Х 

Рис. 3. Квадратна матриця попарних порівнянь базових теоретичних підходів,
за якими запропоновано здійснювати проектування цільових підсистем

СУРСПП у контексті убезпечення достатнього рівня ефективності


