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визначальною ознакою сучасного етапу розвитку національної еко-
номіки є ускладнення її структури, прискорення науково-технологічних 
змін та розвиток процесів глобалізації. зазначені процеси обумовлюють 
виникнення синергетичного ефекту, що формалізує «епоху біфуркації», 
за якої імовірністю стають генерування умов задля розбудови економіки 
соціетального типу та провадження в державі політики активізації макро-
системної еволюції і, відповідно, перебудови її промислової системи. тоді 
різноспрямованість зростання реального сектору та бінарність стратегії 
розвитку промисловості розбудують сталу виробничо-економічну систему 
в межах держави.

зауважимо, що зміни, що відбуваються, у національній економіці гене-
тично пов’язані, з одного боку, з традиційними факторами промислового 
зростання, а з іншого – потребують пошуку і опрацювання нових підходів 
та методів, розкривають потенційні можливості для функціонування 
виробничо-економічної системи та генерування цільових імпульсів для 
подальшого розвитку потенціалу сталого розвитку україни. при цьому 
необхідним є формування стабільної ресурсно-функціональної системи, 
а також удосконалення загально існуючих норм та принципів нагромадження 
інноваційного потенціалу із дієвими механізмами його раціонального ви-
користання. це б дозволило забезпечити організаційно-економічні умови 
для розгортання процесів саморозвитку та самоорганізації промислового 
виробництва в умовах ресурсних обмежень. слід відмітити, що сучасний 

етап розвитку економіки україни характеризується значним перегрупуван-
ням джерел та ресурсів, резервів і можливостей, що визначають економічне 
зростання. мова іде, перш за все, про забезпечення інноваційної спрямо-
ваності економічного зростання. результати оцінки граничних можливостей 
національної економіки – її промислового потенціалу (пп) дозволяють зро-
бити висновок про нагальну необхідність підсилення уваги до різноманітних 
технологічних, соціальних, організаційно-управлінських інновацій, а також 
вивчення наукоозброєності промисловості та наукоємності її продукції 
як невід’ємної стратегічної складової промислового зростання та сталого 
розвитку. проте проблеми трансформації виробничо-економічних систем 
набувають особливого науково-теоретичного та практичного значення 
в умовах реалізації інтеграційного вибору держави. попри поступовий 
вихід світової та, зокрема, української економіки з-під впливу чинників 
потужної фінансово-економічної кризи 2008 – 2010 рр., у післякризовий 
період зберігається значний рівень загроз для подальшого розвитку на-
ціональної економіки. 

Досвід реалізації будь-яких стратегічних програм у ретроспективному 
періоді дозволяє стверджувати наступне: а) слід розробити нові моделі 
розвитку реального сектору національної економіки з урахуванням за-
гроз і ризиків сталому розвитку; б) обґрунтувати пріоритети у найбільш 
енерго- й ресурсоємних галузях. при цьому використання динамічної 
імітаційної моделі багатогалузевої економічної системи при реалізації 

Статтю присвячено визначенню сутності та змісту такої багатокомпонентної системи, як промисловий потенціал, а також 
удосконаленню його структури, застосуванню комплексного методичного підходу до визначення складу та ієрархії його елементів, 
що уможливлює прийняття оптимізаційних управлінських рішень щодо визначених пріоритетів розвитку промислового потенціалу.

The article is devoted to defining the nature and content of multicomponent system – industrial capacity; improvement of the structure 
of industrial capacity; application of complex methodological approach to determine the composition and hierarchy of its elements, which 
enables optimization of administrative decision-making on development of defined priorities of industrial capacity. The changes, taking place 
in the national economy, require searching and working out of new approaches and management techniques, disclose potential opportunities 
for the functioning of industrial and economic systems and the further development of industrial potential of Ukraine. Thus, it is necessary to 
form a stable resource-functional system, and improve the overall existing rules and principles of accumulation of innovation potential and 
effective mechanisms for its rational usage. This will provide organizational and economic conditions for the deployment of self-development 
and self-organization processes of industrial production in Ukraine under resource constraints. 

It should be noted that the current stage of development of Ukraine’s economy is characterized by a considerable rearrangement of sources 
and resources, reserves and capabilities that determine growth of economy. It deals primarily with providing of innovative orientation of eco-
nomic growth. Results of the assessment limits of the national economy – of its industrial potential (IP) suggest the urgent need to gain attention 
to a variety of technological, social, organizational and administrative innovations. It is also necessary to study the scientific equipping of 
industry and knowledge intensity of its production as an integral component of the strategic industrial growth and sustainable development.

Usage of dynamic simulation model of multi-economic system in the implementation of management technologies of industrial potential 
development will allow analysing differently directed aspects of the industrial and economic processes and ones of functioning of complex 
industrial and economic systems. In this case, the immediate issues are as follows: implementation of efficient distribution of resources and 
reserves, establishing proportions in production; solving the major tasks of restructuring the industrial potential; consideration of the most 
important factors influencing the operation of the national industry and effectiveness of IP management; identification of priority ways for 
the effective transformation of limited resources in the final product and the adoption and implementation of the best management decisions 
in order to achieve the strategic goals of the industry and provide a sufficient level of economic security.
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технологій управління розвитком промислового потенціалу (пп) (при 
цьому, визнаємо, що функціонування складних економічних об’єктів управ-
ління) дозволить здійснити аналіз різноспрямованих аспектів реалізації 
виробничо-господарських процесів і процесів функціонування складних 
виробничо-економічних систем залежно від визнаних чи запропонованих 
до використання базових положень управління розвитком промислового 
потенціалу. відтак, нагальним завданням є:

 � здійснення раціонального поділу/ перерозподілу ресурсів і резервів, 
які встановлюють пропорції у виробництві;

 � вирішення науково-прикладного завдання щодо оптимізації проце-
сів реструктуризації промислового потенціалу до вигляду, що убезпечить 
випуск високотехнологічної продукції й енергоефективності технологій;

 � врахування найвагоміших факторів, що впливають на збалансо-
ваність функціонування національної промисловості та результативність 
системи управління промисловим потенціалом для здійснення об’єктивної 
оцінки виникнення можливих ризиків та загроз промисловому зростанню;

 � обчислення масштабів розвиненості промислового потенціалу 
(пп) та його нарощення в контексті задоволення потреб суспільства, 
у цілому, у кінцевому продукті в сучасних умовах обмеженості ресурсів 
для функціонування соціально-економічної системи;

 � охарактеризувати пріоритетні шляхи для забезпечення ефектив-
ного перетворення обмежених ресурсів в кінцевий продукт та прийняття 
і реалізації оптимальних управлінських рішень для досягнення стратегіч-
них цілей розвитку промисловості та забезпечення достатнього рівня її 
економічної безпеки (еб).

зауважимо, що результати досліджень, представлені у наукових 
працях [1-4], дозволили встановити послідовність реалізації процедур 
із вирішення фундаментальних проблем убезпечення промислового 
зростання. їх запропоновано розв’язати, перш за все, шляхом: 1) форму-
вання і раціонального використання промислового потенціалу (зокрема: 
сировинно-ресурсного, виробничого, технічного, технологічного та 
інноваційного); 2) концентрації й залучення об’єктивного прикладного 
інструментарію реалізації державної економічної стратегії розвитку 
національної промисловості, який здатний вплинути на досягнення ви-
значених цілей збалансованого розвитку країни.

у цій відповідності підкреслимо, що, незважаючи на очевидні здо-
бутки науковців, ряд питань щодо визначення сутності, кількості складо-
вих, змісту закономірностей та існуючих суперечностей – саме перелік 
процедур і механізмів забезпечення цілеорієнтованої трансформації 
як промислового потенціалу в умовах реалізації інтеграційного вибору 
держави, так і його складових – залишаються невирішеними. стратегіч-
ною метою промислового зростання на засадах формування, нарощення 
і використання потенціалу промисловості україни має стати підвищення 
конкурентоспроможності реального сектору та економіки в цілому, а також 
входження україни до кола економічно розвинених країн світу за рахунок 
створення сучасного, інтегрованого у світове виробництво інноваційно-
інформаційного типу.

мета дослідження – метою статті – є деталізація сутності, змісту, 
закономірностей, процедур і механізму забезпечення цілеорієнтованої 
трансформації як промислового потенціалу виробничо-економічних 
систем в умовах реалізації інтеграційного вибору держави, так і його 
складових - за рахунок ідентифікації масштабів потенціалу структурних 
змін виробничо-економічних систем. 

головними якісними рисами моделі розвитку україни мають стати: 
1) динамізм, інноваційність, конкурентоспроможність промислового 
виробництва; 2) високий рівень транснаціоналізаційної інтеграції науки, 
технології та виробництва; 3) промислова, фінансова і торговельна інте-
грація капіталів; 4) широке використання інформаційних технологій; 5) 
потужний розвиток економічної науки; 6) збереження державного впливу 
на розвиток критичних технологій та об’єктів економічної безпеки; 7) висо-
кий рівень екологічної безпеки, раціональне використання енергетичних 
і матеріальних ресурсів. підкреслимо, що перебіг абсолютної більшості 
трансформаційних процесів, які відбуваються в економічній системі (ес) 
держави, у т. ч. й генерування, формування, трансляції та саморепарації 
потенціалів системно-функціонального спрямування – набувають макро-
політичних ознак, хоча і є макроекономічними явищами. 

Що стосується функціонального складу компонент потенціалу 
системно-універсального функціонування, то автор підтримує думку роз-
робників, яку деталізовано у науковій праці [1]. при цьому до зазначених 
компонентів промислового потенціалу слід включити (окрім інтелектуаль-
ного, організаційного, управлінського, наукового) ще й інформаційно-
методичний, оскільки інноваційні процеси, перебуваючи у невпинній 
динаміці, вимагатимуть застосування і адаптації до сучасних методів 
оцінки та провадження виробничо-господарської діяльності поряд із 
ресурсно-функціональними програмно-цільовими засобами регулю-
вання розвитку промислового виробництва. відтак, зазначене зумовлює 
упередження і вирівнювання неспроможностей національного ринку, 
породжених дією стихійних ринкових сил. це вимагає об’єктивної оцін-
ки специфічних характеристик функціонування такої складної системи 
як промисловий потенціал україни, для якого характерні наступні риси: 1) 
цілісність (всі елементи направлені на досягнення загальної стратегічної 
мети); 2) складність (багаторівнева ієрархія, наявність багаточисельних 
прямих та зворотних матеріально-технічних та інформаційних зв’язків між 
складовими елементами); 3) гнучкість (можливість переорієнтації ціле-
спрямованості системи); 4) альтернативність (можливість взаємозаміни 
елементів системи пп з метою досягнення їх збалансованої рівноваги); 
5) налагодження взаємозв’язків та взаємодій складових елементів пп 
(міра відповідності та співвідношення в загальному критерії ефективності 
функціонування і розвитку як загальної системи промислового потенціалу, 
так і його компонент).

таким чином, нагальним завданням даного дослідження є: 1) визначення 
сутності та змісту багатокомпонентної системи – промисловий потенціал; 
2) удосконалення структури промислового потенціалу; 3) застосування 
комплексного методичного підходу до визначення складу та ієрархії його 
елементів, що уможливить прийняття оптимізаційних управлінських рішень 
щодо визначених пріоритетів розвитку промислового потенціалу. при 
цьому зазначене вище може забезпечити результативність провадженої 
у промисловості політики, що буде спрямована на забезпечення зростання 
промислового виробництва, нарощення ввп і належної фінансової ста-
більності. оскільки серед ресурсів нагромадження потенційного валового 
регіонального продукту (врп) можна виділити наступні: а) трудовий потен-
ціал (а саме, кількість і якість трудових ресурсів); б) ресурсно-сировинний 
потенціал (кількість і якість природних ресурсів); в) виробничий потенціал 
(обсяг та продуктивність основного капіталу); г) науково-технічний та 
інноваційний (науково-технічний та інноваційний рівень виробництва) по-
тенціал; д) управлінський капітал (рівень результативності використання 
технологій менеджменту на всіх рівнях управління); ж) рівень сукупного 
попиту (спроможність до споживання) тощо.

об’єктивним є зазначити, що прогнозно-аналітична оцінка промис-
лового потенціалу повинна базуватися на об’єктивній системі вихідних 
показників-індикаторів. однак існує думка [5], що типовий для націо-
нальної економіки рівень розриву фактичного ввп у відсотках до потен-
ційного ввп може фіксувати параметри агрегованої оцінки ефективності 
використання як різного роду ресурсів, резервів і можливостей видів 
економічної діяльності, так і пп у цілому (а також означає можливість 
їхнього неповного освоєння). оскільки головною перешкодою на шляху 
формування пп держави є функціонування недієвої системи управлін-
ня реальним сектором економіки та неадекватність використовуваних 
механізмів, то, у цьому зв’язку, вважаємо за доцільне визнати нагальну 
необхідність формалізації певних регуляторів і важелів впливу, які, на нашу 
думку, можуть убезпечити достатній рівень розвиненості пп україни. їх 
згруповано автором у таблиці 1. 

також, на думку автора статті, доцільним є ускладнення дефініційного 
визначення поняття «промисловий потенціал» (пп) за рахунок введення 
до його складу наступних елементарних потенціалів (зі складу стратегічного 
потенціалу держави, які, наразі, є надзвичайно актуальними для розвитку 
на сучасному історичному етапі промислового зростання). а саме: потен-
ціалу структурних змін, технологічного, інноваційного та інформаційно-
методичного потенціалів [6]. зазначене і обумовлює необхідність розробки 
відповідного складу підмеханізмів управління розвитком промислового 
потенціалу, що уможливить здійснення результативності технологій управ-
ління пп і, відповідно, обчислення параметрів його розвитку. при цьому 
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інкорпорація до багаторівневого складу пп зазначеної групи субпотенціалів 
(елементарних потенціалів різної природи) дозволить надалі врахувати 
синергетичний, соціально-етичний, ієрархічно-функціональний ефекти 
від їхнього задіяння в контексті подальшого розв’язання завдань дослі-
дження задля побудови інноваційної системи управління формуванням, 
нарощенням і використанням промислового потенціалу.

зауважимо, що до складу основних елементів останніх не залученим 
залишився ще й такий дієвий прикладний інструментарій, як процедури 
щодо: 

а) впровадження й перманентного удосконалення методів кількісно-
якісного аналізу наявного промислового потенціалу та оцінювання ефек-
тивності його використання в умовах ресурсних обмежень; 

б) розроблення концепції управління формуванням, нарощенням 
та раціональним використанням промислового потенціалу для забез-
печення високого рівня економічної безпеки україни; 

в) формування інформаційно-методичного забезпечення задля по-
будови об’єктивного соціально-економічного прогнозу (варіативного);

г) впровадження інструментарію стратегічного планування, системного 
моніторингу й оцінювання наслідків їхнього освоєння (мається на увазі, 
найвагоміших регресорів – тобто, компонент промислового потенціалу, 
які убезпечують на даному етапі розвитку національної економіки збалан-
сованість функціонування реального сектору.

у цьому зв’язку, доцільним вбачається надалі у дослідженні здійснити 
формалізацію модельних вирішень структурного типу, які відтворювати-
муть об’єктивні зміни, що відбуваються в межах самого промислового 
потенціалу. розвиток останнього щільно залежить від трансформацій, 
які відбуваються у можливостях, ресурсах і резервах, акумульованих у: 
інноваційному, технологічному, інформаційно-методичному потенціалах, 
а також в межах потенціалу структурних змін. таким чином, вважаємо, 

що за результатами обчислень на основі комплексу модельних рішень 
(до яких включаються: інноваційний потенціал, потенціал структурних 
змін в межах виробничо-економічних систем, технологічний потенціал, 
інформаційно-методичний потенціал) можна провести групування про-
мислового виробництва за використання узагальненого інтегрального 
показника масштабів розвиненості його потенціалу.

поряд із наведеним вище зазначимо, що структурна та галузева пере-
будова національної промисловості імовірною стає лише у разі об’єктивної 
оцінки масштабів розвиненості її потенціалу. остання повинна враховувати 
і темпи зростання в межах реального сектору економіки: наукоємних 
та енерго-ефективних технологій; пріоритетний розвиток мікроелектроніки, 
телекомунікаційного бізнесу, комп’ютеризації; реструктуризацію в меж-
ах хімічної промисловості, біотехнології тощо. у відповідності з цим, слід 
звернути увагу і на провадження реінжинірингу системи управління роз-
витком промислового потенціалу. у широкому розумінні слід розглядати 
як всезагальну форму розвитку стан соціально-економічної системи країни, 
пов’язану з його еволюцією та перетвореннями, постійними переходами 
від стійкого до нестійкого стану і навпаки. а у вузькому – це нагальність 
врахування внутрішньої складової еволюційного процесу, що пов’язана 
з порушенням рівноваги в межах організаційної структури управління 
промисловим виробництвом та поступовості на шляху оновлення системи 
у ході стрибкоподібних якісних перетворень. оскільки процес трансфор-
мації, на нашу думку, полягає у зміні компонент, параметрів, пропорцій 
та зв’язків у системі управління розвитком промислового потенціалу у про-
цесі переходу до нового якісного стану під впливом зовнішнього серед-
овища, то слід розглянути і можливість використання методу декомпозиції 
(табл. 2) задля формалізації аналітичної моделі реструктуризації системи 
управління розвитком промислового потенціалу в контексті побудови нової 
якості системи з відповідним складом механізмів. 

поряд із зазначеним у статті вище, слід визнати об’єктивним на-
ступне твердження: трансформаційний процес має динамічну природу, 
яка виступає як процес та результат, що призводить до аналізу процесу 
зміни економічної системи з оцінкою її якісного стану. ця оцінка системи 
пп здійснюється перш за все для примноження масштабів потенціалу 
промислового зростання та забезпечення економічної безпеки в україні, 
що можна формалізувати лише у разі розроблення і запровадження у прак-
тику трьохетапної аналітичної моделі цільової реструктуризації загальної 
системи управління розвитком промислового потенціалу виробничо-
економічних систем (табл. 2), використання якої дозволяє отримати 
(при повному освоєнні промислового потенціалу) синергетичний ефект 
щодо стимулювання процесів із загальноекономічного прискорення – 
концептуально-аналітична модель вигляду (1).

таким чином, процес трансформації промислового потенціалу україни, 
на нашу думку, базується на основних принципах об’єктно-орієнтованого 
проектування (інкапсуляції, наслідування та поліморфізму), які надають 
об’єктам як компонентам системи, що проектується, нові якості. наприклад, 
застосування принципу інкапсуляції дозволяє суттєво підвищити надійність 
функціонування як окремих компонентів системи управління розвитком 
промислового потенціалу, так і всієї системи в цілому. за допомогою 

таблиця 1. обґрунтування складу базових регуляторів задля 
побудови інноваційної системи управління формуванням, 

нарощенням і використанням промислового потенціалу 
виробничо-економічних систем*

назва регулятора 
цілеорієнтованого впливу 

на масштаби промислового 
потенціалу

об’єкти докладання зусиль в контексті побудови інноваційної системи 
управління розвитком промислового потенціалу виробничо-економічних 

систем

підмеханізми управління 
розвитком груп промислового 
потенціалу виробничо-
економічних систем, що 
ідентифіковано за окремими 
характерними ознаками.  

а)  матеріальними потенціалами: виробничий, технологічний, 
потенціал енергоефективності (у т.ч. його похідна – потенціал 
енергозбереження) тощо; 

б)  потенціалами системно-універсального функціонування: 
науковий, інтелектуальний, організаційний, управлінський, 
трудовий, інформаційний тощо. До зазначеної групи потенціалів 
нами запропоновано ввести додаткову похідну: інформаційно-
методичний потенціал;

в)  факторними потенціалами: інноваційний, економічний, політичний, 
соціальний, інвестиційний тощо. До зазначеної групи потенціалів 
нами запропоновано ввести потенціал структурних змін;

г)  макропотенціалами: геополітичний, геоекономічний, глобальних 
інформаційних мереж тощо.

*Джерело: Формалізовано й обґрунтовано автором статті

таблиця 2. Формалізація концептуально-аналітичної моделі побудови і реструктуризації
системи управління розвитком промислового потенціалу виробничо-економічних систем*

Етапи вирішення проблеми щодо активізації процесів із формування, нарощення та використання промислового потенціалу виробничо-економічних систем 

і. інформаційно-аналітичний іі. проектно-підготовчий ііі. Запровадження та оцінювання результатів

 �  Дослідження потреб національної економічної системи, у цілому, 
та виробничо-економічних систем, зокрема

 �  виділення ключових проблем, які унеможливлюють достатні темпи 
формування пп

 �  аналіз природи і обсягів наявних ресурсів, можливостей 
і обмежень виробничо-економічної системи (ступінь готовності 
до реструктуризації) управління розвитком пп

 �  відбір та використання науково-технічної бази дослідження 
технологій управління розвитком пп

 �  Формулювання цілей та завдань реструктуризації  певної галузі 
в умовах ресурсних обмежень

 �  Формування, вибір та використання необхідних потужностей 
системи забезпечення (форми, процедури, види та методи)

 �  Формування обмеженої кількості критеріїв оцінки результатів 
реструктуризації

 �  розробка системи планування та виконання завдань 
(програма реструктуризації)

 � впровадження програми реструктуризації
 �  поточний контроль та аналіз необхідності внесення змін у програму 
реструктуризації економічної системи реального сектору економіки 

 �  оцінювання загальних результатів впровадження реструктуризації 
в межах певної галузі чи виробництва

концептуально-аналітична модель вирішення проблем із активізації процесів формування і раціоналізації використання промислового потенціалу виробничо-економічних систем 
KAM solving problems to enhance processes of formation, accumulation and use of industrial potential of industrial and economic systems - KAMFAUIP

KAM
FAUIP

 = synergisticeffect × [Information and Analysis ⋃ Project preparatory ⋃ Implementation and evaluation of results]
KAM

FAUIP
 = SE × [I A ∩ P P ⋃ I E

R
]                   (1)

Джерело. * Запропоновано до використання у науковий обіг, формалізовано у вигляді модельного рішення і систематизовано автором статті
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механізмів наслідування елементи підсистеми управління трансфор-
мацією промислового потенціалу можуть наслідувати характеристики 
більш простих та загальних елементів системи управління розвитком 
промислового потенціалу.

До наведеного вище зазначимо таке: поліформізм як складова об’єктно-
орієнтованого підходу в системі стратегічного управління дає можливість 
механізму управління плануванням, прогнозуванням, контролюванням 
розвитком промислового потенціалу легше адаптуватися до використання 
в різних ситуаціях, що, в свою чергу, дає можливість у різних ситуаціях 
використовувати одні і ті самі методи управління. 

висновки
таким чином, з метою удосконалення системи державного регулю-

вання соціально-економічними відносинами, підвищення ефективності 
використання ресурсів, відстеження впровадження державних рішень 
і програм та оцінювання рівня досягнення визначених цілей і завдань 
в національній промисловості необхідно запровадити в дію систему інди-
кативного управління й планування, яка успішно застосовується у Франції, 
сШа, китаї, японії та інших ринкових державах. як відомо, індикативне 
управління й планування розглядається як програмно-цільовий метод 
(він базується на ринкових підходах до управління змінами), а дирек-
тивне планування – забезпечує рівноправну й конкурентну взаємодію 
усіх суб’єктів господарювання. оскільки індикативне управління є також 
інституційним інструментом державного регулювання, його використання 
виправляє дефекти ринкового і державного механізму. тому в сучасних 
умовах господарювання в україні необхідно своєчасно вживати адек-
ватні заходи щодо оптимального впливу на процес суспільного відтво-
рення (макроекономічні параметри, галузеві структури виробництва, 
ціни і грошово-фінансові потоки) для забезпечення достатнього рівня 
економічної безпеки в україні. при цьому можна усунути неефективність 
державного регулювання соціально-економічними процесами за рахунок 
адаптації окремих секторів економіки. 

вважаємо, що реалізація оптимальної моделі економічного зростання, 
яка б враховувала національні особливості, наявний промисловий по-
тенціал, відповідала б національним інтересам україни та її ролі у світо-
вому розподілі праці, є пріоритетом та привілеєм держави. звідси, саме 
формування нової концепції алокаційного типу у контексті управління 
розвитком промислового потенціалу уможливить цілеорієнтоване про-
мислове зростання в державі у цілому. 
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