
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

91www.economy.in.ua

ВСТУП
У перехідний період до ринкової еко�

номіки, в умовах крайнього дефіциту
фінансових ресурсів, повного розвалу
виробничого потенціалу галузі, катаст�
рофічного збільшення кількості нерента�
бельних підприємств, визначальними
(ключовими) принципами розробки і ре�
алізації Концепції легкої промисловості
повинні стати принципи економічної
ефективності і селективно�пріоритетний.

Уповільнення темпів економічного
зростання спостерігалося вже з другої
половини 70�х років, оскільки керівниц�
тво країни продовжувало дотримувати�
ся політики прискореного розвитку важ�
кої і добувної промисловості, тоді як пе�
редові країни узяли курс на форсування
ресурсо� і енергозберігаючих технологій.
Суттєву роль в уповільненні темпів зро�
стання країни зіграло повне придушен�
ня ринкових відносин і прихильність до
монополії державної власності. Це зумо�
вило об'єктивну необхідність глибокого
реформування економічної системи.

Весь час залишається актуальним
питання щодо дії на темпи економічної
динаміки структури промисловості ре�
гіонів, що склалася в України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Концепцію підвищення конкурент�

них переваг легкої промисловості До�
нецько� Придніпровського регіону (на�
далі — Концепцію) правомірно розуміти
як керівну ідею (провідний задум) забез�
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У статті розглядається концепція підвищення конкурентних пере�
ваг промислового комплексу як структурно � функціональної підсис�
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зеві і територіальні програми, в яких позиції концепції одержують
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In the floor conception of increase of competitive edges of industrial
complex is examined as structurally � functional subsystem of region. It is
shown that on the basis of conception the of particular a branch and
territorial programs are developed, in which positions of conception get
the detailed concordance of problem questions.

печення здатності галузі регіону успіш�
но конкурувати на ринку відповідних то�
варів — як внутрішньому, так і зовнішнь�
ому. Проте сформулювати концепцію
підвищення конкурентних переваг галузі
можна лише після всеохоплюючого ана�
лізу внутрішніх і зовнішніх факторів і
умов розвитку галузі, специфіки регіону
і галузі, економіко�правових умов функ�
ціонування галузі тощо.

Проведений нами аналіз сучасного
стану розвитку галузі, оцінка чинників
конкурентних переваг галузі, виявлен�
ня основних тенденцій в зміні конку�
рентних переваг легкої промисловості
регіону дозволили сформулювати цілі
і задачі Концепції, основні принципи її
розробки і реалізації, визначити зміст
концепції і розробити механізми її ре�
алізації, виробити стратегію по підви�
щенню конкурентних переваг галузі.

Логічна схема розробки Концепції
відображена на рис. 1.

Будь�яка концепція реалізується на
конкретному часовому проміжку з ура�
хуванням пріоритетності, суборди�
нації, варіантності, етапності, взаємоз�
в'язаної і взаємообумовленої системи
пропонованих заходів. Регулювання
змісту і тривалості соціально�економі�
чних процесів повинне стати домінан�
тою конкурентної стратегії.

РЕЗУЛЬТАТИ
З урахуванням вищесказаного, ме�

тою Концепції є вироблення стратегії

розвитку легкої промисловості, яка на
першому етапі реалізації забезпечить
стабілізацію становища галузі на місце�
вому рівні (регіону), на другому — фор�
мування економічних і соціально�еко�
номічних умов функціонування галузі,
які забезпечують підвищення її конку�
рентних переваг як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринках.

Розроблена стратегія повинна
охоплювати конкретні об'єкти, що виз�
начають конкурентоспроможність га�
лузі. Це, в першу чергу, підприємства�
виробники, постачальники сировини,
підприємства по збуту готової про�
дукції (оптова і роздрібна торгівля).

Створити конкурентну продукцію
або підвищити конкурентоспромож�
ність окремого підприємства — задачі
важкі, але цілком вирішувані в умовах
ринкової економіки, проте підвищити
конкурентоспроможність окремої га�
лузі задача, що має довгостроковий ха�
рактер [4, с. 16]. Орієнтуватися тільки
на довготривалі цілі не можна. Необхі�
дний розподіл поставлених цілей (оріє�
нтирів) по етапах, з урахуванням наяв�
них можливостей на кожному рубежі.

У цілому перспективи розвитку
конкурентних переваг галузі легкої
промисловості регіону визначатимуть�
ся узгодженістю і спадкоємністю ко�
роткострокових, середньострокових і
довгострокових цілей і задач в рамках
розроблених Концепції і стратегії.

Розробка і реалізація концепції
повинна грунтуватися на певних прин�
ципах:

1. Принцип розумного поєднання
державних і регіональних інтересів у
розвитку галузі.

Інноваційний розвиток промисло�
вості Донецько� Придніпровського регі�
ону, зокрема легкої промисловості, про�
тягом певного перехідного періоду по�
требує істотної підтримки у вигляді вста�
новлення економічних пільг при інвесту�
ванні, оподаткуванні, а також шляхом
встановлення знижених тарифів на
транспорт, електроенергію тощо.

З іншого боку, Україна повинна бути
зацікавлена в зміцненні Донецько� При�
дніпровського регіону. Життєво важливі
інтереси України в зміцненні конкурен�
тних позицій Донецько� Придніпровсь�
кого регіону і підвищенні конкурентних
переваг його галузей пояснюються, в
першу чергу, зовнішньоекономічним та
геополітичним значенням регіону. Особ�
ливе економіко�географічне положення
регіону сприяє розвитку торгових, інве�
стиційних, кредитних зв'язків України з
країнами ближнього та дальнього зару�
біжжя. Донецько� Придніпровський ре�
гіон повинен забезпечувати суверенітет
і безпеку України на прикордонних те�
риторіях, зокрема економічну безпеку.
Також не можна допускати великого
контрасту в рівні економічного розвит�
ку прикордонних територій. На сьогодні,
наприклад, КНР має високорозвинуту
легку промисловість, вона зараз знахо�
диться серед лідерів в світовому вироб�
ництві товарів легкої промисловості. А
економічна політика, яка проводиться в
Україні, загальний стан господарського
комплексу привели до того, що китайсь�
ка легка промисловість просто витісни�
ла вітчизняну.

Поєднання економічної само�
стійності регіону і інтеграції регіону з
Центром — важливий принцип підви�
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щення конкурентних переваг як окре�
мих галузей, так і національної еконо�
міки України в цілому.

2. Принцип ефективності вироб�
ництва.

Ефективність є основою побудови
кількісних критеріїв цінності рішень, які
ухвалюються. Категорія "ефективність
виробництва" відображає результа�
тивність виробництва і вимірюється
відношенням його результату до витрат.
Суть підвищення ефективності зводить�
ся до досягнення найбільшого ефекту
або результату при найменших витра�
тах, що зумовили цей ефект.

В умовах формування ринкових
відносин, переходу до різноманіття форм
власності, підвищення конкурентних пе�
реваг як окремих галузей, так і національ�
ної економіки в цілому можливе тільки
на базі високоефективного виробництва
[5, с. 60]. А це вимагає комплексного еко�
номічного аналізу ефективності вироб�
ництва, глибокого вивчення причинно�
наслідкових зв'язків в економіці, їх взає�
мної обумовленості, взаємовпливу.

3. Наступний принцип Концепції —
системний підхід.

Різноманіття і великий обсяг задач,
які вирішуються Концепцією, вимагає їх
взаємної ув'язки, забезпечення загальної
цілеспрямованості. Для цього необхідно
враховувати залежності між окремими
регіонами (районами) країни, між різни�
ми галузями народного господарства.

Суть принципу системного підходу
розкривається при розгляді галузі як
цілісної системи взаємодіючих суб'єктів,
у взаємозв'язку і взаємозалежності всіх
елементів системи; при цьому система і
окремі її елементи є рухомі, схильні до
змін, перетворень під дією внутрішніх су�

перечностей. Причому принцип систем�
ного підходу охоплює не тільки сферу
виробництва, але також поширюється на
сфери розподілу, обміну і споживання.

4. Селективно�пріоритетний прин�
цип забезпечує концентрацію ресурсів і
рішення обмеженого кола найбільш зна�
чущіших для галузі проблем або найбільш
уразливіших напрямів розвитку.

При цьому виділяють два типи прі�
оритетів:

— ризикові проекти з тривалим
терміном окупності, але вирішуючі
відразу ряд важливих проблем;

— проривні проекти, що забезпечу�
ють достатньо швидку віддачу.

Рішення пріоритетних задач повин�
не забезпечити створення стартових
умов для підвищення конкурентних пе�
реваг галузі. До кола першочергових
заходів входять задачі по стабілізації
виробництва в легкій промисловості.
Застосування селективно�пріоритетно�
го принципу зумовлено неможливістю
одночасного рішення всіх галузевих
проблем по підвищенню конкурентних
переваг, обмеженістю ресурсів (фінан�
сових, виробничих, сировинних тощо.).
До того ж, повинні бути пріоритети
внутрігалузевого розвитку окремих
підгалузей легкої промисловості, вик�
ликані доцільністю розвитку одних
підгалузей унаслідок можливо їх вищої
конкурентоспроможності і "згортан�
ням" інших підгалузей унаслідок їх не�
ефективності тощо.

Пріоритети розвитку галузі (під�
галузі) повинні встановлюватися на ос�
нові вибору стратегічних позицій галузі
шляхом аналізу загальної ситуації усе�
редині галузі, аналізу зовнішнього се�
редовища.

Вибрана конкурентна позиція галузі
(підгалузі) припускає рішення певних
актуальних проблем, що стоять перед
галуззю. В умовах складної економічної
ситуації в країні в цілому і в галузі(під�
галузі) зокрема, надати пріоритет одно�
му стратегічному напряму неможливо,
а рішення всіх задач одночасно приведе
до розпилювання і без того мізерних
засобів, і гальмуватиме виконання по�
ставлених задач по всіх напрямах [6, с.
67]. Тому необхідне застосування селек�
тивно�пріоритетного принципу при роз�
робці і реалізації Концепції. При цьому
необхідно враховувати, що кожен пріо�
ритет має тимчасову приналежність,
його значущість знижується у міру до�
сягнення необхідних показників галузі(
підгалузі), або у разі появи важливіших
пріоритетів унаслідок зміни ситуації в
галузі (підгалузі) чи в країні в цілому.

5. Принцип регіонального галузево�
го моніторингу є безперервним спосте�
реженням за витратами, обсягом, а та�
кож економічними і соціальними ре�
зультатами діяльності галузі (підгалузі)
в регіоні на основі даних державної реє�
страції, статистичної звітності і періо�
дичних (вибіркових) обстежень і опитів.

Головною метою регіонального га�
лузевого моніторингу є забезпечення
органів управління галуззю( підгалуз�
зю) як на державному, так і на регіо�
нальному і локальному рівнях своєчас�
ною, повною, достовірною інформа�
цією про стан справ в галузі( підгалузі),
основних тенденціях її розвитку, рівні
конкурентоспроможності.

Регіональний галузевий моніторинг
повинен відрізнятися своєю цілеспря�
мованістю, що дозволить уникнути збо�
ру і обробки надмірної інформації і,
відповідно, підвищить його економічну
ефективність.

Вживані показники повинні бути,
по�перше, співставленні у в часі, по�
друге, порівнянні для різних областей
Донецько� Придніпровського регіону.

Втілення принципу галузевого мо�
ніторингу дозволить контролювати і
регулювати зміст Концепції і тривалість
її реалізації як в цілому, так і поетапно.

6. Реалізація Концепції повинна та�
кож спиратися на принцип забезпечен�
ня постійної адаптації пропонованих
концепції і стратегії до обстановки, що
швидко змінюється, в галузі, супутніх
галузях як на регіональному рівні, так і
на рівні країни в цілому, і на світовому
рівні.

Всі вищеперелічені принципи роз�
робки і реалізації Концепції в умовах
розвитку галузі(підгалузі), які склали�
ся, є украй важливими, хоча їх не мож�
на розглядати як рівнозначні. На наш
погляд, в перехідний період до ринко�
вої економіки, в умовах крайнього де�
фіциту фінансових ресурсів, повного
розвалу виробничого потенціалу га�
лузі, катастрофічного збільшення кіль�
кості нерентабельних підприємств, виз�
начальними (ключовими) принципами
розробки і реалізації Концепції повинні
стати принципи економічної ефектив�
ності і селективно�пріоритетний.

Основною характеристикою стій�
кості економічної системи вважають
економічне зростання. Індикаторами
економічного зростання виступають
показники: обсяг виробництва, ціни,
зайнятість, доходи тощо [1, с. 65].

Розвиток промислового господар�
ства і стратегія стабілізації включає:

Рис. 1. Алгоритм розробки і реалізації Концепції підвищення конкурентних
переваг легкої промисловості Донецько-Придніпровського регіону
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збільшення попиту на засоби вироб�
ництва; зростання банківських кре�
дитів; зростання інвестицій.

Важливішою інтегральною характе�
ристикою є стійке економічне зростан�
ня. Під ним звичайно розуміють рух еко�
номічного життя, тенденцій в основних
елементах і індикаторах, які їх характе�
ризують. Свій вираз зростання знахо�
дить у збільшенні потенційного і реаль�
ного ВВП, зростанні національного ба�
гатства і економічній потужності. Таким
чином, проблема зростання є централь�
ною задачею всіх територіальних систем
промислових регіонів України.

Зростання є складова економічного
розвитку, при цьому останнє розумієть�
ся як процес, що включає стадії, як
збільшення, так і спаду, кількісних і якіс�
них змін в економіці. Теоретично науко�
во�технічний прогрес повинен бути дже�
релом стійкого зростання. Проте реаль�
ний економічний рух підпадає під вплив
дуже великого числа чинників, його обо�
в'язковими характеристиками є спади.

Найпоширеніша точка зору пов'я�
зує цикли з періодичними диспропор�
ціями основних економічних характе�
ристик: скорочення попиту на засоби
виробництва у зв'язку з відставанням
кінцевого споживання (Вальрас, Буна�
тян), обмеження банківських кредитів
і коливання облікової ставки (Хайсен);
надлишок заощаджень і недолік інвес�
тицій (Кейнс) [4, с.17].

Завершальним елементом всіх про�
цесів, що приводять до зниження (спа�
ду), є скорочення інвестицій, головно�
го двигуна циклу, і через них — об'ємів
валового внутрішнього (регіонального)
продукту. Для підтримки інвестицій на
стабільному рівні необхідний постійно
зростаючий темп зростання валового
продукту, збереження ВВП на колиш�
ньому рівні приведе до скорочення інве�
стиції до нуля. Інвестиціями називаєть�
ся збільшення запасів капіталу в еко�
номіці, що приводить до зростання про�
позиції чинників виробництва.

Збільшення інвестиційних вкладень
генерує мультиплікативне зростання
валового внутрішнього продукту.
Гроші, що інвестуються, — це гроші
підвищеної "потужності", причому не�
залежно від того, є вони приватними
або державними. У найзагальнішому
вигляді модель мультиплікатора може
бути записана у вигляді:

,
де — приріст валового внутрішнь�

ого продукту забезпечується прирос�
том інвестицій І;

К — числовий коефіцієнт, названий
мультиплікатором;

1/ ,
де ПСС — гранична схильність до

заощадження, яка визначається як при�
ватне від розподілу приросту заощад�
жень до приросту доходів.

Основним індикатором інвестицій�
ного "здоров'я" економічної системи
виступає показник — ставки банківсь�
кого відсотка. Відсоткова ставка, як
платня за надання грошей в кредит, ви�
ступає найважливішим елементом регу�
лювання ринкової економіки [2, с. 60].

Елементи нестабільності властиві
будь�якої економіки, наприклад безро�
біття, інфляція, якщо вони перевищу�
ють деякі порогові значення. Віднесен�
ня в Україні регіонів до депресивних
пов'язане із станом відтворювального

потенціалу. Руйнування виробничого і
науково�технічного потенціалу, розпад
господарських зв'язків, розквіт тіньо�
вої економіки привели до скорочення
виробництва в два рази. Контроль ре�
сурсами багато в чому втрачений в ході
приватизації. Зарубіжні фірми не заці�
кавлені в розвитку українського науко�
во�технічною потенціалу.

У міру лібералізації зовнішньо�
економічної діяльності багато регіонів
України переорієнтовували свою торгі�
влю на зарубіжні країни. Обсяги експор�
ту і імпорту збільшилися в абсолютному
виразі і, тим більше, щодо обсягів вироб�
ництва. При цьому імпорт інтенсивно ви�
тісняв з внутрішнього ринку українських
товаровиробників, у тому числі і легкої
промисловості. Багато підприємств, і
навіть регіони (наприклад, металургійні,
машинобудівні, перероблюючі) працю�
ють в основному на світовий ринок, а у
ряді випадків — і на імпортних ресурсах.

Перехід до ринкових відносин
сприяє тому, що між виробниками і спо�
живачами активно працює такий інтег�
раційний фактор, як зацікавленість то�
варовиробників в забезпеченні попиту і
розширенні ринку. Розширення оборо�
ту збільшує надходження до бюджету і
зменшує безробіття. Міжрегіональний
товарообмін як чинник економічної
інтеграції зберігає домінуюче значення.
Це може показатися дивним з урахуван�
ням бурхливого розвитку в Україні
фінансового ринку. Проте останній
фактично вилучає фінанси з регіонів і
реального сектора економіки, централ�
ізуючи їх у центрі.

Основним чинником, стримуючим
державну систему від остаточного розпа�
ду, залишається грошовий обіг. Боротьба
за стійкість національної грошової оди�
ниці стає головною економічною задачею.

У структурі доходів державного бюд�
жету податки складають 88%, а в струк�
турі доходів територіальних бюджетів —
майже 80%, тобто основою для всіх бюд�
жетів залишаються державні податки, і
процес їх перерозподілу [5, с. 84].

Інший механізм стабілізації еконо�
мічної ситуації пов'язаний з процеду�
рою оподаткування. У більшості регі�
онів кредиторська заборгованість пере�
вищує дебіторську на мільйони гривень,
і в боржниках ходить переважне число
підприємств. Механізм цей достатньо
простий. Коли повинна держава (за
державними програмами, прямим за�
мовленням, трансфертами і т.д.), то
ніякі штрафи і пені не передбачені.
Якщо ж утворюється борг по податках,
зокрема через неплатежі, то нарахову�
ються санкції, що часто значно переви�
щують основний борг. Вдосконалення
податково�бюджетної системи висту�
пає джерелом економічного зростання.

Основна проблема, що заважає еко�
номічному зростанню, проблема влас�
ності. Формально у нас 75% недержав�
ної власності. На жаль, у нас немає рин�
ку державної власності, який би за до�
помогою ефективних власників вміло
нею розпоряджався, формуючи еконо�
мічне зростання. Новий власник закриє
всі посередницькі фірми і укладе прямі
контракти на необхідну сировину і ком�
плектуючі деталі. Неефективних підпри�
ємств в Україні 15%, на них необхідно
припинити колишнє виробництво і ви�
пускати конкурентоздатну продукцію.

Глибокий і тривалий спад в попе�

редні роки зумовив формування значно�
го недовикористаного виробничого по�
тенціалу галузей промисловості. Реалі�
зація можливостей імпортозаміщення в
1999—2000гг. відбувалася за рахунок
задіювання цього потенціалу [7, с. 20].

Різноманіття факторів, які вплива�
ють позитивно на економічне зростан�
ня, формують різні моделі розвитку
економіки. Наприклад, економіка США
в розрізі стійкості економічного підйо�
му в 90�ті роки характеризується на�
ступним:

— скорочення озброєних сил і обо�
ронних витрат — заборона витрат;

— зростання ринків облігації, що
дозволили понизити короткострокові
процентні ставки ("дивіденди Миру");

— приведення ринку праці до ста�
ну повної зайнятості і підвищення про�
дуктивності;

— бум підприємництва у сфері но�
вих технологій;

— ряд нематеріальних витрат
підприємств як капіталовкладень (у
людський чинник) [3, с. 148 ].

ВИСНОВКИ
Однорідність (неоднорідність) еко�

номічного простору та його інтегро�
ваність (дезінтегрованність) є головні і
взаємодоповнюючі характеристики
якості економічного простору. У будь�
якій господарській системі нео�
днорідність (диференціація) економіч�
ного простору, особливо роз'єднаність
виробничого потенціалу, трудових і
природних ресурсів, підсилюють взає�
мозв'язану регіонів, вимагають інтен�
сивної міжрегіональної взаємодії.

Визначені основні підходи до роз�
робки концепції підвищення конкурен�
тних переваг промислового регіону об�
грунтовують, що одним з важливих ме�
тодологічних принципів є ранг програ�
ми: державний, міжрегіональних асоц�
іацій і суб'єктів України. Тобто, чим
вищим ранг об'єкта, тим стійкіше тен�
денція щодо його розвитку, менше за�
лежність від випадкових факторів,
більша опора на власні ресурси.
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