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ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ
Запровадження авторського методу аналітичної оцінки конкурен2
тних переваг динамічності розвитку легкої промисловості в регіональ2
них економічних системах, а також результати аналізу вагомості її
конкурентних переваг дали змогу виявити фундаментальні та резуль2
тативні процедури формування й нарощення конкурентних переваг
виробничо2економічних систем на мезорівні, виокремити найвагоміші
регресори для побудови адаптивної моделі промислового зростання
(МПЗ) з урахуванням імовірності нарощення легкою промисловістю
конкурентних переваг.
Introduction of author method of analytical estimation of competitive
edges of dynamic of development of light industry in the regional economic
systems, and also results of analysis of ponderability of its competitive
edges gave possibility to expose fundamental and effective procedures of
forming and increase of competitive edges of the production2economic
systems on mezolevel, to select most ponderable regression for construction
of adaptive pattern of industrial growth (PIG) taking into account
probability of increase by light industry of competitive edges.
ВСТУП
У нинішніх умовах господарюван
ня економіка України стоїть перед про
блемою вибору виробничих та соціаль
них пріоритетів стратегічного розвит
ку держави [3]. Реформування органі
заційноправових засад вимагає визна
чення тих галузей, які забезпечували б
раціональне використання переваг те
риторіальної спеціалізації та агрегова
ний розвиток регіональних економіч
них систем. Одним із пріоритетних зав
дань на цьому етапі є формування та на
рощення конкурентних переваг легкої
промисловості, від яких, в першу чер
гу, залежить як відновлення збалансо
ваності господарського комплексу в
цілому по Україні, так і добробут насе
лення [1]. Ефективне вирішення даної
проблеми полягає в моделюванні трає
кторії розвитку макрорайонів і на
прямів нарощення конкурентних пере
ваг легкої промисловості регіонів при
поєднанні конститутивноключових
принципів системного, програмно
цільового та синергетичного підходів
для запровадження нової просторової
форми організації промисловосты в ре
гіонах — інтегрованого міжрегіональ
ного промислового комплексу (ІМПК).

кожної регіональної економічної систе
ми з обгрунтуванням ефективних цільо
вих функціоналів самостійного регіо
нального промислового комплексу
(РПК) та визначення орієнтирів розвит
ку інтегрованого міжрегіонального про
мислового комплексу (ІМПК) в цілому.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасний етап розвитку регіональ
них економічних систем в цілому, окре
мих її галузей і виробництв характери
зується пошуком оптимальних спів
відношень між централізованим і децен
тралізованим регулюванням [1]. Досяг
нення збалансованого розвитку легкої
промисловості у будьякому регіоні чи
економічному районі вимагає розроб
лення моделі промислового зростання
(МПЗ) з урахуванням імовірності наро
щення її конкурентних переваг. Її побу
дову правомірно розуміти як керівну
ідею (провідний задум) забезпечення
здатності галузі регіону успішно конку
рувати на ринку відповідних товарів як
внутрішньому, так і зовнішньому. Про
те розробити адекватну сучасним умо
вам МПЗ нарощення конкурентних пе
реваг галузі можна лише після всеохоп
люючого аналізу внутрішніх і зовнішніх
факторів та умов її функціонування,
специфіки регіону, економікоправових
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розроблення етапів добору та реа умов діяльності тощо [4].
Проведений нами аналіз сучасної
лізації оптимальної для України моделі
зростання легкої промисловості окремо динаміки розвитку легкої промисло
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вості регіонів, результати оцінювання
вагомості факторів її конкурентних
переваг (КП), виявлені фундаментальні
тенденції в зміні КП дозволили виок
ремити найбільш результативні елемен
ти і складові для побудови адаптивної
моделі промислового зростання.
В основу побудови її елементного
складу покладено принципи: ре
інжинірингу, економічної ефективності
та селективнопріоритетний (вони
інкорпорують зміст цільових функціо
налів щодо досягнення результатів і
засвідчують параметричні характерис
тики дієвих механізмів нарощення кон
курентних переваг легкої промисло
вості в межах регіональних економіч
них систем). Приведені конститутивні
компоненти є основою для розроблен
ня стратегії формування й нарощення
конкурентних переваг не лише для лег
кої промисловості, а й для регіональ
ного промислового комплексу (РПК) та
інтегрованого міжрегіонального про
мислового комплексу (ІМПК) в цілому.
Пропонована до використання
оригінальна схема добору елементно
го складу загальноконкурентної стра
тегії розвитку інтегрованого міжрегіо
нального промислового комплексу
відтворена у взаємозв'язку із цільовим
функціоналом самостійного регіональ
ного промислового комплексу та оріє
нтирів розвитку галузі в межах регіо
нальної економічної системи. Вона
представлена у вигляді замкненого
циклу (рис. 1) із поступовим підвищен
ням складності аналітичної оцінки.
Етапи, запропоновані автором,
відтворюють низку процедур, репроду
кованих за 23ма ланками, з перманен
тно зростаючими вимогами до ефек
тивності функціонування: а)виробни
чоекономічних систем; б) регіональних
економічних систем; в) міжрегіональ
них економічних систем.
За результатами опрацювання стра
тегії формування й нарощення конкурен
тних переваг легкої промисловості в регі
оні за пропонованими 23ма етапами виз
начаються цільові орієнтири та регіональ
ний економічний інтерес для побудови
моделі промислового зростання (МПЗ)
окремого РПК в цілому, а формалізація
експериментального обрахунку наслідків
реалізації стратегії РПК стає базою для
опрацювання загальноконкурентної стра
тегії інтегрованого міжрегіонального про
мислового комплексу (ІМПК).

Необхідний розподіл визначених
цілей (орієнтирів) за етапами, з ура
хуванням наявних можливостей на
кожному рубежі інтенсифікації про
цесів промислового зростання, по
рівнюється з вимогами до ефектив
ності функціонування легкої про
мисловості в регіоні та досягнутим
соціальноекономічним ефектом [8].
Оскільки управління розвитком є
висококваліфікованою керівною
діяльністю, основаною на поточному
й стратегічному плануванні [5],
відповідній організаційній структурі,
розвинутій системі мотивування, а та
кож необхідному рівні контролю, то
управлінський вплив слід здійснювати,
матеріалізуючи специфічні функції та
підфункції з огляду на поставлені
пріоритети (завдання) в загальному
процесі управління промисловим зро
станням. Тому при виборі оптималь
ної для сучасного стану легкої про
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Рис. 1. Етапи побудови елементного складу загальноконкурентної стратегії інтегрованого міжрегіонального
промислового комплексу (ІМПК)

мисловості МПЗ найбільш нагальним
завданням є реалізація управлінської
взаємодії між апаратом управління:
1) легкою промисловістю в регі
оні та РПК;

2) окремого РПК з іншими від
повідними комплексами у складі ІМПК;
3) окремого РПК з ІМПК.
Таким чином, можна говорити, що
між системами, підсистемами і елемента
ми при їх афіліації у єдиний інтегрований
комплекс, для забезпечення результатив
ності його функціонування, слід сформу
вати комунікаційні структури для іденти
фікації щільного управлінського зв'язку.
Щоб він існував та здійснювалася управ
лінська взаємодія, необхідно, аби між дво
ма суб'єктами на будьякому рівні сфор
мувались взаємозалежні відносини управ
ління двох типів: а) відносини, що виника
ють при розподілі та кооперації в процесі
спільної трудової діяльності; б) відноси
ни підпорядкування, що виникають між
головною структурою та дочірнім вироб
ництвом [2]. При цьому, розрізняючи за
гальне та часткове управління, що нале
жать до вирізненого об'єкта (легкої про
мисловості, РПК або ІМПК) чи виду стра
тегічного управління, автор виділив
найбільш суттєві його властивості окре
мо для складних систем, а саме:
1) ціль управління суспільним ви
робництвом — як загальноконкурентна
стратегія розвитку ІМПК для трансфор
мації та регенерації стратегічного потен
ціалу РПК в умовах ресурсних обмежень;
2) ціль управління промисловим
виробництвом в регіоні — як стратегія
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промислового зростання РПК для за
безпечення органічності та ефектив
ності функціонування регіональної
економічної системи;
3) ціль управління розвитком лег
кої промисловості в регіоні — як стра
тегія формування й нарощення конку
рентних переваг для ініціювання систе
моутворювальних процесів загальное
кономічного прискорення в РПК.
Відтак, автор стверджує, що за
гальна система управління розвитком
ІМПК у будьякому економічному рай
оні відтворить основні цільові функці
онали як ІМПК, так і РПК та легкої
промисловості, оскільки:
1) визначає сукупну ціль — як орі
єнтир промислового зростання;
2) засвідчує факт її досягнення
шляхом залучення необхідних та дос
татніх способів, засобів і механізмів
реалізації цілеспрямованих впливів.
Оскільки мета промислового зрос
тання є кінцевим результатом, якого
слід досягнути в певний момент часу, то
формалізація моделі промислового
зростання має вигляд формули:
Yxi = f (S v U v J)
Uxi = (T v R v W v X)(1),
де Yxi — процес управління розвит
ком окремої складної системи (ІМПК,
РПК чи легкої промисловості); S — ціль
діяльності будьякої складної системи;
U чи Uxi — сукупність способів, засобів
та організаційноекономічних впливів,
що дозволяють досягти орієнтири про
мислового зростання; J — цільовий па
раметр або факт досягнення цілі; T —

використовувані технології у промис
ловому виробництві; R — стратегічний
(сировинний, ресурсний, економічний,
виробничий, інноваційний, організацій
ний тощо) потенціал; W — керуючий
вплив (сконцентровані зусилля) для
досягнення цілі; X — інформаційноуп
равлінські впливи на об'єкти управлін
ня (ІМПК, РПК та легку промисловість
в їх межах) та відповідно матеріально
енергетичні впливи на вибір технологій
управління і світосприйняття суб'єкта
ми управління змін параметрів конку
рентних переваг.
Наведене модельне вирішення засві
дчує існування наступних аксіом: 1) сфор
мувати органічну й ефективну систему
управління не можливо без визначеної
цілі та критерію оцінювання, відповідних
необхідних і достатніх способів, засобів
та регуляторів, реєстрації факту реально
го досягнення цілі; 2) адекватність та адап
тивність технологій управління промисло
вим зростанням залишається однаково
значимими для суб'єктів управління будь
якого рівня (ІМПК, РПК чи легкої про
мисловості) та незмінним у будьякий
проміжок часу; 3) потрібно спроектувати
й запровадити оптимальну конструкцію
економічної системи (виробничоеконо
мічної чи регіональної); 4) для реалізації
визначених (набором стратегій) стратегі
ями завдань системі управління можливо
локалізувати за напрямами певні зусилля
лише за тих умов, якщо буде: а) запропо
новано й здійснено певну сукупність
цілеспрямованих дій зі встановлення
щільних зв'язків між рівнями управління
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Таблиця 1. Ранжування регіональних проблем щодо формування й нарощення КП, розроблення специфічних функцій8
завдань ІМПК для їх елімінації*
Ранг проблеми
Зміст специфічних функцій ІМПК для їх елімінації
Перший рівень.
Метою ІМПК є формування соціально-економічних і науково-технічних умов для ефективного
Проблеми, що мають різне значення функціонування на його території господарських одиниць, а також забезпечення раціонального
для кожного окремого РПК у складі природокористування і високого рівня життя населення. З огляду на зазначене вирішення проблем
ІМПК, та пріоритети легкої
першого рівня є підгрунтям для формування й нарощення КП не лише окремого РПК чи легкої
промисловості не завжди співпадають промисловості, яка ініціює зростання рівня якості життя населення, а й визначає КП ІМПК в цілому, а
відтак, і певного макрорайону. З огляду на зазначене функціями ІМПК є:
з вимогами до темпів економічного
– накопичення наукових знань та інформаційної бази;
зростання РПК. Зазначене багато в
чому визначає моделі та технологію – розробка прогнозів: траєкторії розвитку ІМПК, РПК та окремих галузей; використання ресурсів при
різних технологічних процесах; ініціювання умов взаємозамінності сировинної бази;
вирішення всієї решти проблем
(наприклад, створення енергетичної – визначення проблемних територій за екологічними, соціальними, техніко-економічними й іншими
критеріями та обчислення обсягів спрямування ресурсів і зусиль для їх ліквідації;
системи, транспортних коридорів,
– створення опорних баз для вибіркового вивчення території, їх стратегічного потенціалу;
бази для розвитку кадрового
потенціалу, системи розселення в
– відновлення дії наукових установ, що вивчають проблеми окремих галузей та їх впливу на
регіоні, освіти та науки, характер
економічну динаміку РПК чи ІМПК;
інноваційної політики тощо).
– створення наукових центрів, які ведуть регулярне комплексне вивчення просторово-часової форми
функціонування ІМПК та умов входження до макрорайону окремих регіонів, їхніх РПК, галузей і
виробництв з обгрунтуванням вагомості впливу окремо кожного та субсидування їхнього розвитку;
Другий рівень.
Сучасний етап розвитку продуктивних сил характеризується певними особливостями функціонування
Проблеми формування й нарощення ІМПК, в тому числі викликаними розвитком НТП. Наслідком науково-технічної революції повинно
КП як ІМПК, так і РПК чи окремих
бути набуття специфічного цільового функціоналу у створеного ІМПК для:
виробництв, у вирішенні яких беруть – забезпечення оптимальної концентрації виробництва, акумуляції науково-дослідних і виробничих
участь різні галузі. Враховуючи те, що об’єктів для інтенсифікації процесів вироблення й нагромадження стратегічного потенціалу;
орієнтація на розвиток однієї сфери
– вивчення фактичного стану і запасів природних ресурсів території для обгрунтування джерел
повинна забезпечити зростання іншої диверсифікації ресурсів і масштабу виробництв, що зумовлюють раціональне використання власних;
– перманентного аналізу специфічних регіональних умов і розроблення нормативів, що стосуються
(проблеми, що мають значення для
екології та енергоефективності виробництв безпечних для населення регіону (легкої промисловості);
зростання комплексу й регіону).
Третій рівень.
За результатами накопичення репрезентативних знань в усіх регіонах ІМПК шляхом експедиційного
Проблеми створення високовивчення сформувати алгоритми: вирішення науково-технічних завдань; визначення напрямів
технологічних, ефективних,
покращання умов життєдіяльності; реалізації політики ресурсо- й енергозбереження; провадження
безпечних, чистих та ін. виробництв. природоохоронної діяльності; оптимізації середовища функціонування продуктивних сил; формування
й нарощення КП в умовах нестійкого економічного середовища.
* запропоновано, систематизовано та узагальнено автором

(ІМПК, РПК та легкою промисловістю);
б) узгоджено субстратегії розвитку окре
мо за об'єктами та, в цілому, для досяг
нення загальних цілей промислового зро
стання й нарощення конкурентних пере
ваг з використанням потенціалу легкої
промисловості регіональних економічних
систем [9].
Оскільки на систему управління
впливає навколишнє середовище, а (X)
матеріальноенергетичні зміни пара
метрів конкурентних переваг впливають
на вибір технологій управління та
світосприйняття суб'єктами управління
економічної динаміки, то афіліація стра
тегічного потенціалу РПК (яким влас
тиві власні специфічні ознаки, парамет
ри й резерви забезпечення економічної
динаміки) зумовлюють й формування
необхідного переліку функцій, якими
повинні володіти об'єкти за рівнями
(ІМПК, РПК та легка промисловість).
Їх виконання забезпечить поперед
ження й подолання ключових проблем
розвитку регіональних економічних си
стем [6]. З огляду на зазначене автор
пропонує систематизацію регіональних
проблем формування й нарощення кон
курентних переваг, а відповідно до них,
специфічні функції спроектовано авто
ром ІМПК для об'єктивного досягнен
ня результатів (табл. 1).
Прийняття до запровадження ав
торської концепції афіліації стратегіч
ного потенціалу регіональних промис
лових комплексів та їх регенерації
зміцнює імовірність прогнозних оцінок
і передбачень автора, запропонованих у
попередніх дослідженнях, у відповід
ності до сформульованої теорії форму
вання й нарощення конкурентних пере
ваг щодо забезпечення промислового
зростання за рахунок інтенсифікації
конкурентних переваг легкої промисло
вості регіонів, змінює ідеологію та ме
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тодичні підходи до прогнозування пер
спектив розвитку регіональної економ
ічної системи та національного госпо
дарства в цілому. Замість нормативного
підходу, що спирається на принципи мо
нотонного, послідовного розвитку, про
понується використання програмно
цільового підходу, що дозволяє прогно
зувати широкомасштабні "прориви" у
регіоні на базі програмної методології
[3]. Відтак, формування інтегрованого
міжрегіонального промислового комп
лексу (ІМПК) можна розглядати у
якості основного виробника наукових
знань і інформації про розміщення взає
мопов'язаних виробництв, сфери обслу
говування населення та виробничої,
ринкової й соціальної інфраструктури,
що дає значний економічний і соціаль
ний ефект внаслідок раціонального їх
комплексування, концентрації та фор
мування економічно ефективної спеціа
лізації регіональної економіки.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, етапи побудови еле
ментного складу загальноконкурентної
стратегії суб'єкта управління з пріори
тетом цільового розподілу зусиль у на
прямі зростання підприємств легкої
промисловості у кожній регіональній
системі уможливлює визначення: 1)
рівнів формування і нарощення конку
рентних переваг; 2) наслідків взаємов
пливу, взаємодії зовнішніх та внут
рішніх факторів у межах певного си
нергетичного поля; 3)технологій уп
равління розвитком різнорівневих
структур у будьякому макрорайоні на
засадах добору пріоритетних стратегій;
4) основних цільових функціоналів як
інтегрованого міжрегіонального про
мислового комплексу (ІМПК), регіо
нального промислового комплексу
Стаття надійшла до редакції 22.02.2010 р.
(РПК), так і легкої промисловості.
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