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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Аналіз наукових джерел, дозволив автору визначити,

що для ефективного та послідовного здійснення процесів
регенерації потенціалу регіонів, що пов'язані з комбінацією
параметричних змін, які обумовлюють виникнення факторів
інтенсивності розвитку і відповідних витрат власних і залу-
чених ресурсів, особливого значення набуває створення
дієвої системи макроекономічного регулювання цілеорієн-
тованого розвитку регіональних господарських комплексів
(РПК) України. Наголошується, що в основі такої системи
мають бути макроекономічне прогнозування та регулюван-
ня процесів в регіональній економіці з метою досягнення та
підтримки макроекономічних пропорцій в суспільному
відтворенні РПК у контексті їх сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані з управлінням розвитком регіональ-
них промислових комплексів, оцінкою ефективності макро-
економічного регулювання їх розвитку, розглядаються ба-
гатьма науковцями, а саме у працях Бистрякова І.К., Вой-
наренка М.П., Покропивного С.Ф., Царенко О.В. та ін. Про-
те проблеми розроблення технології цілеорієнтованого уп-
равління розвитком регіональних промислових комплексів
для ідентифікації параметрів впливу макроекономічного
регулювання на процес регенерації потенціалу РПК країни
в умовах ресурсних обмежень потребує подальших дослід-
жень.
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рієнтованого розвитку РПК у межах інноваційної моделі
регіонів, за якими обгрунтовано технології спрямованості
реалізації виробничо-господарської діяльності складних
систем; стратегічне управління цілеорієнтованими змінами
шляхом концентрації зусиль на інтеграції стратегічного
потенціалу реального сектору регіональної економіки,
інкорпорації РПК у нові форми організації міжгалузевої
взаємодії у разі зміни архітектоніки продуктивних сил Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах реалізації інноваційної моделі розвитку рег-

іональних промислових комплексів економічна стратегія
держави націлена на інтенсифікацію інноваційних про-
цесів, зміну сутності й співвідношення екстенсивних і
інтенсивних факторів розвитку, характеру інноваційних
процесів.

У цьому зв'язку основні цілі й завдання стратегії еко-
номічного розвитку базуються на розбудові дієвої системи
цілеорієнтованого управління розвитком регіональних про-
мислових комплексів (надалі — РПК) у контексті реалізації
функцій із форсованої модернізації національного госпо-
дарства; на встановленні пріоритетів інноваційного розвит-
ку, формулюванні відповідних заходів і напрямків дій. Вона
пов'язана з формування промислового виробництва інно-
ваційного типу, доктринами науково-технологічного роз-
витку й економічної безпеки, політикою підвищення націо-
нальної конкурентоспроможності.

При цьому, слід зважати й на те, що дієва інноваційна
модель може визначатися лише оптимальним складом за-
собів і методів державного стимулювання, які були б адек-
ватними як життєвому циклу економічної системи, так і
сформованим у її межах масштабам стратегічного потенці-
алу (надалі — СП).
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Тоді, визнаємо, оскільки в Україні спостерігається змен-
шення показника ефективності провадження інноваційних
процесів у багатьох промислових галузях у регіонах, постає
гостра необхідність у пошуку нових оптимальних шляхів
подолання такої ситуації та активізації інноваційної діяль-
ності в межах РПК.

Традиційно виділяють дві моделі розвитку регіонально-
го промислового виробництва, які спрямовують економіч-
ну динаміку до сталого розвитку держав и за рахунок за-
безпечення інноваційно спрямованого функціонування ви-
робничо-економічних систем [5, с. 26]:

— адміністративно-відомча — включає цілеспрямо-
вані дії державної адміністрації за відповідними галузя-
ми державного управління й системі обслуговуючу цю
галузь органів і установ (профільних і непрофільних), що
розподіляють між собою регламентовані функції управ-
ління;

— програмно-цільова — включає дії державної влади
по відповідних цільових програмах, до реалізації яких за-
лучаються певні органи влади й установи.

З огляду на зазначене автором вбачається необхідність
відзначити основні складові, які інтенсивно реалізують інно-
ваційну модель макроекономічного регулювання із забез-
печення конститутивно-ключових ознак адаптивності про-
цесів цілеорієнтованого розвитку РПК (табл. 1).

Результати дослідження доводять, що особливу зна-
чимість на сучасному етапі розвитку здобуває забезпечен-
ня інноваційного процесу, що у широкому змісті можна роз-
ділити на інституціональне й ресурсне. Інституціональне
забезпечення націлене на побудову ефективної системи
трансакцій регіональних суб'єктів інноваційної діяльності
між собою, зі споживачами інноваційних продуктів, держав-
ними установами, а також на захист законних інтересів
різних економічних агентів, що оперують у сфері інновацій.
Інституціональне забезпечення реалізується через систему
формальних і неформальних (імпліцитних) інститутів, фор-
мування яких прямо або побічно перебуває під впливом дер-
жавної влади [7].

Важливим об'єктом макроекономічного регулювання
цільової орієнтації розвитку РПК є характер інноваційного
процесу в національній економіці, що проявляється в тен-

денціях і динаміці змін кількісних параметрів, що описують
інноваційну діяльність, а також в особливостях якісних пе-
ретворень. Характер інноваційного процесу — це сукупність
основних і стійких властивостей (ознак) цього явища, особ-
ливості й риси, спрямованість і хід, а також обумовленість
його протікання, оцінка яких дозволяє виявити науково-тех-
нологічне, соціально-економічне й суспільне його зміст. У
процесі розвитку характер інноваційного процесу може
змінюватися, у тому числі залежно від застосування методів
і форм державного регулювання, а також масштабів дер-
жавної регіональної промислової політики.

Зміст й структура інноваційної моделі макроекономіч-
ного регулювання цілеорієнтованого розвитку РПК
змінюється залежно від деяких об'єктивних передумов. В
основі її реалізації лежать історичні умови, об'єктивна со-
ціально-економічна необхідність. До того ж реалізація дер-
жавної інноваційної політики тісно пов'язана з особливос-
тями й традиціями (моделлю) державного регулювання еко-
номіки й соціальних процесів у даній країні, які визначають
ступінь і форми державного впливу на інноваційний розви-
ток. Це проявляється, наприклад, у співвідношенні лібера-
лізму й жорсткого регулювання, централізації й децентра-
лізації розробки й реалізації всіх або окремих заходів дер-
жавної інноваційно-інвестиційної політики, у пріоритетних
формах і сферах впливу на об'єкт регулювання та ін.

Напрями активних дій держави в сфері інноваційного
розвитку виражаються у виборі пріоритетних об'єктів ре-
ального сектору регіональної економіки та розбудови но-
вих галузей соціальної практики та регенерації діяльності
базових галузей. Формування пріоритетів детерміноване
індикаторами пріоритетності, які конкретизуються в пев-
них умовах. В умовах постійної жорсткості суперництва в
сфері інновацій гранично важливим є постійне відновлення
й уточнення пріоритетів у цільових програмах регіонально-
го розвитку, а також прагнення до випередження в їхньому
досягненні. Зміна пріоритетів у реальному секторі відбу-
вається еволюційним шляхом під впливом науково-техно-
логічного прогресу й трансформації споживчих ринків. У
цьому зв'язку відбувається адміністративна модифікація
пріоритетів державної інноваційної політики [4], що до того
ж залежить від особливостей стратегії інноваційного роз-
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Таблиця 1. Найважливіші складові інноваційну модель макроекономічного регулювання
цілеорієнтованого розвитку РПК

Джерело: адаптовано за [2; 5].
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витку (наприклад, "випереджальний" або "розвиток, що
доганяє"). У цілому сутність державних стратегій сильно
впливає на механізми й спрямованість державної іннова-

ційної політики. Традиційно виділяють такі моделі іннова-
ційних стратегій держав: стратегія "перенесення", страте-
гія "запозичення"; стратегія "нарощування" [1]. Характери-

         

 

Стратегії інноваційного розвитку країн 

  

Стратегія «перенесення» 
означає переважне 

використовування зарубіжного 

інноваційного потенціалу в 

національній економіці шляхом 

закупівлі патентів і ліцензій, 

залучення іноземних інвестицій і 

трансферту технологій. 

Поступово розвивається власний 

інноваційний потенціал і 

зменшується залежність від 

зовнішніх джерел нових знань 

Стратегія «запозичення» 
означає використання власного 

інноваційного потенціалу, 

природних і людських ресурсів для 

виробництва інноваційної 

продукції, раніше вироблюваних в 

інших країнах; надалі нарощується 

власний інноваційно-виробничий 

потенціал, забезпечується подальша 

активізація інноваційної діяльності 

Стратегія «нарощування» 
означає використання і активний 

розвиток власного інноваційного 

потенціалу, активно залучається 

зарубіжний потенціал і людські 

ресурси; активізуються 

інноваційні процеси, 

виробляється принципово нова 

продукція; високі технології 

широко впроваджуються у 

виробництво і соціальну сферу 

Відмінності в проведенні політики макроекономічного 

регулювання цілеорієнтованого розвитку РПК 

Стратегія «перенесення» 
Політика націлена на залучення 

нових знань з-за кордону, 

адаптацію їх в національній 

економіці, а також на розвиток 

власного інноваційного 

потенціалу і активізацію його 

використання в межах регіонів 

Стратегія «запозичення» 

Політика націлена на розвиток 

власного інноваційного потенціалу, 

на підвищення рівня інноваційного 

розвитку шляхом культивування 

світових досягнень і їх ефективного 

застосування в економіці в 

контексті постійного підвищення 

результативності використання 

управлінських технологій 

Стратегія «нарощування» 
Політика націлена на розвиток і 

використання власного 

інноваційного потенціалу 

переважно за рахунок ендогенних 

чинників, а також на залучення 

різних ресурсів із зарубіжних 

джерел 

Рис Рис. 1. Характеристика політики макроекономічного регулювання цілеорієнтованого розвитку РПК
при різних стратегіях інноваційного розвитку

Джерело: за пропозиціями автора.

Рис. 2. Схема оригінальної систематизації стратегій формування політики макроекономічного регулювання
цілеорієнтованого розвитку РПК України
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стика політики макроекономічного регулювання цілеоріє-
нтованого розвитку РПК при різних стратегіях інновацій-
ного розвитку представлена на рисунку 1.

Приведені вище викладки дозволяють стверджувати про
таке: реалізувати подібне завдання можна лише шляхом
концентрації зусиль на інтеграції стратегічного потенціалу
реального сектору регіональної економіки, інкорпорації
РПК у нові форми організації міжгалузевої взаємодії у разі
зміни архітектоніки продуктивних сил України шляхом син-
хронного використання принципів системно-комплексно-
го, об'єктно-цільового та синергетичного підходів до роз-
будови системи цілеорієнтованого управління розвитком
регіональних промислових комплексів у контексті постійно-
го підвищення результативності використання управлінсь-
ких технологій за замкненим варіантом розвитку подій [4].

Тому, на думку автора, важливим інструментом фор-
мування дієвої політики макроекономічного регулювання
цілеорієнтованого розвитку РПК є характер й ознаки її кон-
курентної інноваційної стратегії у реальному секторі еко-
номіки. Відтак, доцільним вбачається необхідність класи-
фікації стратегій формування політики макроекономічно-
го регулювання цілеорієнтованого розвитку РПК
(ФПМРЦРРПК) України. Останню можна сформувати за
стратегічними напрямами, а саме:

1) інтенсифікація бізнес-процесів та досягнення ус-
піху;

2) підвищення активізації інноваційної діяльності;
3) генерування потенціалу та забезпечення конкурент-

ної позиції (рис. 2).
Системою стратегій формування політики макроеконо-

мічного регулювання цілеорієнтованого розвитку РПК Ук-
раїни названа сукупність стратегій, націлених на адаптацію
до змін в умовах незбалансованого розвитку регіонів, на
пошук резервів інноваційного зростання, на залучення до
розробки технології стратегічного управління, методів до-
бору оптимального складу політик та методичного підходу
до оцінювання-прогнозування результативності реалізації
стратегії макроекономічного регулювання цілеорієнтовано-
го розвитку РПК домінанти системно-комплексного підхо-
ду, на цільову траєкторію для регіональних економічних си-
стем і на зміцнення довгострокової конкурентної позиції
виробничо-територіальних утворень на певних сегментах
внутрішнього та зовнішнього ринку.

При чому ці стратегії доцільно опрацьовувати в певній
послідовності, яка показана на рисунку 2, двома фігурними
стрілками. Однак, якщо розглядати необхідність інтенсиф-
ікації процесів формування, трансформації чи трансляції
державної інноваційно-інвестиційної політики в умовах
формування інноваційної моделі розвитку промислових ре-
гіонів, то доцільним вбачається автору ранжування, узагаль-
нених на рис. 2, стратегій ФПМРЦРРПК, а саме: за ієрар-
хією, наведеною на схемі.

 Рис. 3. Структурно-логічна схема формування інноваційного механізму реалізації макроекономічного регулювання
цілеорієнтованого розвитку РПК

Джерело: за пропозиціями автора.
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На даний момент можна стверджувати, що запропоно-
вані автором положення розвитку теорії формування пол-
ітики макроекономічного регулювання цілеорієнтованого
розвитку РПК України, обумовлюють виокремлення в
якості центру "локалізації зусиль", "ініціювання процесів оп-
тимізації просторових структур" та цілеорієнтації для за-
безпечення інноваційно-спрямованого розвитку складної
системи саме економічну діяльність РПК як полюсів зрос-
тання і галузей мультиплікаторів в регіонах. Оскільки з ог-
ляду на ресурсні обмеження, останні дозволять забезпечи-
ти інтеграцію ринкового і ресурсно-функціонального
підходів та їх збалансоване поєднання в процесі досягнен-
ня ефективного відтворення продуктивних сил на засадах
реалізації авторської концепції регенерації стратегічного
потенціалу РПК з відновлення макроекономічних вимірів
галузево-територіальних утворень з вихідною якістю пара-
метрів розвитку [2].

З огляду на нарощення темпів транснаціоналізації ре-
ального сектору економіки України при подовженні гло-
балізаційних тенденцій, загострення конкурентної бороть-
би між окремими сферами економічної діяльності вимагає
при дослідженні проблематики формування державної
інноваційно-інвестиційної політики обгрунтування дієвих
важелів ініціювання чинників нарощення стратегічного
потенціалу економіки не лише на макро-/мікрорівнях, а й
на регіональному. Відтак, розроблення регіональної стра-
тегії інноваційного зростання/забезпечення збалансова-
ності цілеорієнтованого розвитку промислових комплексів
передбачає: 1) діагностику і моніторинг природно-ресур-
сного, факторного і системного потенціалів регіональних
економічних систем; 2) оцінювання й прогнозування ефек-
тивності функціонування промисловості та дієвості вико-
ристовуваних організаційно-економічних механізмів; 3)
вибір сфер економічної діяльності, у яких певний регіон
може бути конкурентним щодо інших (на внутрішніх/зов-
нішніх ринках) для інтенсифікації інноваційної динаміки.
Тобто об'єктивність показників-індикаторів макроеконо-
мічного регулювання регіонального промислового комп-
лексу є підгрунттям для формування реалізації дії органі-
чних механізмів управління інноваційним ціле орієнтова-
ним розвитком регіонів.

В умовах реалізації інноваційної моделі розвитку регі-
ональних промислових комплексів змінюються "полюси
зростання", тобто джерела інтенсивного й екстенсивного
розвитку. "Полюсами зростання" інноваційної економіки
виступають: підприємства різних галузей національної еко-
номіки, що здійснюють інноваційну діяльність; наукові ус-
танови, що забезпечують виробництво нових знань; інсти-
тути, орієнтовані на здійснення й інтенсифікацію іннова-
ційної діяльності (технопарки, інкубатори, інноваційні кла-
стери, технополіси та ін.); середовище винахідників і раціо-
налізаторів тощо.

"Полюси зростання" можуть бути стратифіковані за
різними ознаками (територіальній і галузевій приналеж-
ності, організаційній формі, функціональності, інституціо-
нальній основі), що повинне бути враховане при реалізації
політики макроекономічного регулювання цілеорієнтовано-
го розвитку РПК України. Особливе значення при створенні
й розвитку інноваційної економіки приділяється стратегі-
ям кластеризації [3].

З огляду на зазначене автор пропонує наступну
структурно-логічну схему формування інноваційного
механізму реалізації макроекономічного регулювання
цілеорієнтованого розвитку РПК, що уможливлює іден-
тифікацію та відтворення зв'язків між існуючим в РПК
стратегічним інструментарієм (політиками різної приро-
ди, що можуть/ реалізуються, наразі, в межах реально-
го сектору економіки регіону) для генерування ког-
нітивно-інформаційних процесів і збільшення масштабів
розвиненості стратегічного інноваційного потенціалу
(рис. 3).

На сучасному етапі економічне зростання можливе
лише в умовах інноваційних перетворень. При цьому, інно-
вація, будучи радикальною по природі, виникає в умовах
зростаючої потреби суспільства і виживання колишньої
системи цінностей, що не сприяє задовольняти потреби
людей [5].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведені викладки, зазначимо,

що наразі, проблеми щодо розробки й обгрунтування

домінант результативної реалізації стратегії макроеко-
номічного регулювання цілеорієнтованого розвитку
РПК України, що спрямовує внутрішньо економічні
процеси і явища до сталого розвитку регіональної сис-
теми стають в Україні, здебільшого, професійним пол-
ітичним механізмом реалізації стратегічних програм
здобування влади політичними елітами, перетворюючи,
таким чином, суб'єктів управління на непрофесійних
функціонерів. Оскільки спостерігається послаблення
змісту стратегічно-інноваційних функцій держави в ре-
гульованій ринковій економіці та цільових функцій
суб'єктів регіонального управління. У цій відповідності,
підтвердимо: відповідні процеси і явища відбуваються
в межах економічної системи України у цілому, тому
автор засвідчує, що формування дієвої політики мак-
роекономічного регулювання цілеорієнтованого роз-
витку РПК можливо на засадах активізації процесів
алокаційної ефективності використання стратегічного
потенціалу з визначенням домінант механізму взаємодії
центральних та регіональних органів державного уп-
равління для синхронної реалізації стратегічно-іннова-
ційної функції, яка володіє адаптивними властивостя-
ми технології управління та ймовірності переходу РПК
до нового якісного стану інноваційно-інформаційного
типу.
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