
73

Â³ñíèê ÎÍÓ ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. 2018. Ò. 23. Âèï. 1(66)

© Л³бà Í. С., 2018

РОЗДІЛ 4 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  

І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДÊ 332

Ëіба Í. Ñ.
Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò

ÀÍÀË²З ÅФÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²ЗÀÖ²ЙÍÎÃÎ ЗÀБÅЗПÅЧÅÍÍЯ  
ÐÅÀË²ЗÀÖ²Ї ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎЇ ПÐÎМÈÑËÎÂÎЇ ПÎË²ÒÈÊÈ  
ÎБËÀÑÒÅЙ ÊÀÐПÀÒÑÜÊÎÃÎ ÅÊÎÍÎМ²ЧÍÎÃÎ ÐÀЙÎÍÓ

Çà ðåзóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ñâ³òîâîãî äîñâ³äó îбґðóíòîâàíî íåîбх³äí³ñòü óíåñåííÿ ïåâíèх зì³í äî ìîäåë³ 
³íñòèòóö³îíàëüíîї àðх³òåêòîí³êè ðåã³îíàëüíîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó 
з ïîзèö³é зìåíшåííÿ âåðòèêàëüíîї ñïðÿìîâàíîñò³ óïðàâë³íñüêîї ³єðàðх³ї. Âèзíà÷åíî, щî îбґðóíòóâàííÿ 
ö³ëåé íà íàïðÿì³â ðîзâèòêó ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ìàє â³äбóâàòèñÿ зà àêòèâíîї ó÷àñò³ ãàëóзåâèх ïðî-
ìèñëîâèх ñîюз³â òà îб’єäíàíü, óðàхîâóâàòè îñíîâí³ ïðîïîзèö³ї. Âàæëèâî, щîб ñфîðìóëüîâàí³ ö³ë³ бóëè 
ïîâ’ÿзàí³ íå ò³ëüêè з âèð³шåííÿì ïîòî÷íèх ïðîбëåì ðîзâèòêó êîìïëåêñó òà ñòîñóâàëèñÿ íå ëèшå ñòèìó-
ëюâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèх ïðîìèñëîâèх ï³äïðèєìñòâ ðåã³îíó. 
Êлючові слова: Êàðïàòñüêèé åêîíîì³÷íèé ðàéîí, ðåã³îíàëüíà ïðîìèñëîâà ïîë³òèêà, öåíòð ðîзâèòêó.

Постановка проблеми. Ðåã³îíàëüíà åêîíî-
ì³÷íà ïîë³òèêà є âàæëèâèì íàïðÿìîì ðåã³îíàëü-
íîї ïîë³òèêè, îñê³ëüêè зà äîïîìîãîю її ìåхàí³зìó 
äîñÿãàєòüñÿ ñòàëèé ð³âíîì³ðíèé ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèé ðîзâèòîê óñ³х ðåã³îí³â äåðæàâè. Уðàхî-
âóю÷è åêîíîì³÷í³, ³ñòîðè÷í³, åêîëîã³÷í³, ãåîãðà-
ф³÷í³ òà êóëüòóðí³ îñîбëèâîñò³ êîæíîї òåðèòîð³ї з 
îбîâ’ÿзêîâèì ïîєäíàííÿì ì³ñöåâèх òà äåðæàâíèх 
³íòåðåñ³â, ìîæëèâî óñóíóòè зíà÷í³ ì³æðåã³îíàëüí³ 
äèñïðîïîðö³ї, ñòèìóëюâàòè åêîíîì³÷íèé ðîзâèòîê 
ðåã³îí³â òà ï³äâèщèòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü 
êðàїíè. Сüîãîäí³ ïîñòàє ïîòðåбà ó фîðìóâàíí³ òà 
ðåàë³зàö³ї åфåêòèâíîї ðåã³îíàëüíîї åêîíîì³÷íîї 
ïîë³òèêè, òîìó äîñë³äæóâàíà òåìà є íàäзâè÷àéíî 
àêòóàëüíîю [2].

Àналіз останніх досліджень і публікацій.  
Òåîðåòè÷í³ îñíîâè ñó÷àñíîї ðåã³îíàëüíîї ïîë³òèêè 
äîñë³äæóâàëè òàê³ â³äîì³ óêðàїíñüê³ â÷åí³, ÿê 
Â. Бàêóìåíêî, Б. Дàíèëèшèí, Ì. Дîë³шí³é [1], 
Î. ²ãíàòåíêî, Ð. Êàëюæíèé, Ю. Лåбåäèíñüêèé, 
С. Ìåëüíèê, Í. Íèæíèê, Г. Îä³íöîâà, Â. Îëóéêî, 
². Ðîзïóòåíêî, Â. Сêóðàò³âñüêèé, Л. Шêëÿð, 
Â. Яöóбà, Â. Яöюê òà ³í.

Â³ääàю÷è íàëåæíå ïîïåðåäí³ì íàóêîâèì зäî-
бóòêàì ó öüîìó íàïðÿì³, ñë³ä âêàзàòè íà òå, щî 
ïèòàííÿ àíàë³зó åфåêòèâíîñò³ îðãàí³зàö³éíîãî 
зàбåзïå÷åííÿ ðåàë³зàö³ї ðåã³îíàëüíîї ïðîìèñëîâîї 
ïîë³òèêè äîñë³äæåí³ ìàëî. 

Метою статті є âíåñåííÿ ïåâíèх зì³í äî ìîäåë³ 
³íñòèòóö³îíàëüíîї àðх³òåêòîí³êè ðåã³îíàëüíîї ïðî-
ìèñëîâîї ïîë³òèêè Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî 
ðàéîíó з ïîзèö³é зìåíшåííÿ âåðòèêàëüíîї ñïðÿ-
ìîâàíîñò³ óïðàâë³íñüêîї ³єðàðх³ї.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Дîñë³äæåííÿ ³ñíóю÷èх ï³äхîä³â òà ïðèíöèï³â 
фîðìóâàííÿ ³íñòèòóö³éíîãî îðãàí³зàö³éíîãî зàбåз-
ïå÷åííÿ ðåàë³зàö³ї ðåã³îíàëüíîї ïðîìèñëîâîї ïîë³-
òèêè â Уêðàїí³ зàñâ³ä÷óє ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ïðèí-
öèïó âåðòèêàëüíîї ï³äïîðÿäêîâàíîñò³. 

²з ö³єї ïîзèö³ї ³íñòèòóö³îíàëüíà àðх³òåêòîí³êà 
ðåã³îíàëüíîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè â îбëàñòÿх 
Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó ìîæå бóòè 
ïðåäñòàâëåíà òàê, ÿê ïîêàзàíî íà ðèñ. 1. 

У ñèñòåì³ ³íñòèòóö³é, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèх ñïðÿ-
ìîâàíà íà фîðìóâàííÿ ìåхàí³зìó òà ðîзðîбëåííÿ 

îñíîâíèх ³íñòðóìåíò³â ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³, 
ïðîñë³äêîâóєòüñÿ ÷³òêà âåðòèêàëüíà ìîäåëü 
óïðàâë³ííÿ: ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â óïðàâë³ííÿ зàãàëü-
íîäåðæàâíîãî ð³âíÿ ñïðÿìîâàíà íà ðîзðîбëåííÿ 
ñòðàòåã³÷íèх òà òàêòè÷íèх íàïðÿì³â ðåã³îíàëü-
íîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè, à ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â 
óïðàâë³ííÿ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ ñïðÿìîâàíà íà 
óòî÷íåííÿ òà àäàïòàö³ю зàïðîïîíîâàíèх íàïðÿì³â 
äî óìîâ ðîзâèòêó òà ñòàíó ïðîìèñëîâîãî êîìï-
ëåêñó ðåã³îíó. Фîðìóâàííÿ ìåхàí³зìó ðåã³îíàëü-
íîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ 
зä³éñíюєòüñÿ зà ðåзóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãó ïîòî÷-
íîãî òåхí³êî-åêîíîì³÷íîãî òà ф³íàíñîâîãî ñòàíó 
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó îбëàñò³ é óðàхóâàííÿ її 
òåðèòîð³àëüíèх îñîбëèâîñòåé. 

Â óìîâàх âèñîêîêîíêóðåíòíîãî ðèíêó òà зîð³-
єíòîâàíîñò³ íà äîâãîñòðîêîâèé ðîзâèòîê, íà íàшó 
äóìêó, àêöåíò ïîòð³бíî ðîбèòè íà íàóêîâî-òåхí³÷-
íèé òà ³ííîâàö³éíèé ïîòåíö³àë ðåã³îíó, à òàêîæ 
íà éîãî ðåñóðñí³ ìîæëèâîñò³. Âàæëèâèì є âðàхó-
âàííÿ ñâ³òîâèх òåíäåíö³é íàóêîâî-òåхí³÷íîãî òà 
òåхíîëîã³÷íîãî ðîзâèòêó îñíîâíèх ãàëóзåé ïðî-
ìèñëîâîãî êîìïëåêñó ðåã³îíó.

Îб’єäíàííÿ ñóб’єêò³â ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó 
ðåã³îíó íå ãðàюòü âàæëèâîї ðîë³ ó ïðîöåñ³ фîðìó-
âàííÿ ìåхàí³зìó ðåã³îíàëüíîї ïðîìèñëîâîї ïîë³-
òèêè. Їхíÿ ä³ÿëüí³ñòü ñïðÿìîâàíà íà óòî÷íåííÿ 
òà óзàãàëüíåííÿ ³íòåðåñ³â ïðåäñòàâíèê³â îêðåìèх 
ãàëóзåé ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó àбî ³íòåðåñ³â 
îêðåìèх ñîö³àëüíèх ãðóï ³ íîñèòü ³íäèêàòèâíèé 
òà äåêëàðàòèâíèé хàðàêòåð. 

Уñóíåííÿ îб’єäíàíü ñóб’єêò³â ïðîìèñëîâîãî 
êîìïëåêñó ðåã³îíó â³ä ïðîöåñó óхâàëåííÿ óïðàâ-
ë³íñüêèх ð³шåíü, íåâðàхóâàííÿ їхí³х ³íòåðåñ³â òà 
ñëàбêà âìîòèâîâàí³ñòü ïðîìèñëîâèх ï³äïðèєìñòâ 
щîäî âèêîíàííÿ ðåêîìåíäîâàíèх íàïðÿì³â ðîзâè-
òêó зíèæóє ðåзóëüòàòèâí³ñòü ðîзðîбëåíèх ðåãó-
ëÿòîðíèх зàхîä³â. Íà íàшó äóìêó, äîö³ëüíèì є 
âíåñåííÿ ïåâíèх зì³í äî ìîäåë³ ³íñòèòóö³îíàëü-
íîї àðх³òåêòîí³êè ðåã³îíàëüíîї ïðîìèñëîâîї ïîë³-
òèêè Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó з ïîзèö³é 
зìåíшåííÿ âåðòèêàëüíîї ñïðÿìîâàíîñò³ óïðàâë³í-
ñüêîї ³єðàðх³ї (ðèñ. 2).

Â³äïîâ³äíî äî зàïðîïîíîâàíîї ìîäåë³ ³íñòèòóö³î-
íàëüíîї àðх³òåêòîí³êè, âèзíà÷åííÿ ö³ëåé, зàâäàíü òà 
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Мета: формування конкурентоспроможного промислового комплексу Карпатського 
економічного району, який забезпечить покращення соціальних та економічних умов 
життя населення території 

Об’єкт Промисловий комплекс Карпатського економічного району

- існуюча нормативно-правова база;
- розвиток відносин власності;
- розвиток нових організаційно-правових норм;
- система державно-приватного партнерства;
- систематизація світового досвіду проведення регіональної 

промислової політики;
- індикативні плани та програми;
- існуючі соціально-економічні, організаційно-економічні та техніко-

економічні відносини тощо.

Система 
інституцій

Державного рівня

Система 
інститутів

- Комітет ВРУ з питань промислової політики
та підприємництва;

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України;

- Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України (Міненерговугілля 
України);

- Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України;
- Антимонопольний комітет України

- Український союз промисловців і 
підприємців;

- Спілка українських підприємців;
- Українська асоціація підприємств легкої 

промисловості (Укрлегпром);
- Українська асоціація вапняної промисловості;

- Асоціація «Ліга машинобудівників та 
роботодавців України «Укрмашбуд»

Об’єднання суб’єктів 
промислового комплексу 

регіону

Регіонального рівня

- Департамент економічного розвитку і торгівлі 
Закарпатської обласної державної 
адміністрації (відділ розвитку промисловості, 
торгівлі та підприємництва);

- Департамент економічної політики  Львівської 
ОДА;

- Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури Івано-
Франківської ОДА;

- Департамент регіонального розвитку 
Чернівецької ОДА

ïðèíöèï³â ðåã³îíàëüíîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè Êàð-
ïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó ïîâèííî зä³éñíюâà-
òèñÿ зà ðåзóëüòàòàìè êîìïëåêñíîãî òà ñèñòåìíîãî 
äîñë³äæåííÿ îñíîâíèх óìîâ ðîзâèòêó ïðîìèñëîâîãî 
êîìïëåêñó ðåã³îíó. Âàæëèâèì є âðàхóâàííÿ ñòðàòå-
ã³÷íèх òà òàêòè÷íèх ö³ëåé äåðæàâíîї ïðîìèñëîâîї 
ïîë³òèêè, àëå ö³ ö³ë³ ïîâèíí³ зб³ãàòèñÿ з ïîòåíö³é-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ðåã³-
îíó òà âðàхîâóâàòè îñíîâí³ òåíäåíö³ї íàóêîâî-òåх-
í³÷íîãî òà òåхíîëîã³÷íîãî ðîзâèòêó. 

Îбґðóíòóâàííÿ ö³ëåé íà íàïðÿì³â ðîзâèòêó ïðî-
ìèñëîâîãî êîìïëåêñó ìàє â³äбóâàòèñÿ зà àêòèâíîї 
ó÷àñò³ ãàëóзåâèх ïðîìèñëîâèх ñîюз³â òà îб’єäíàíü ³ 
âðàхîâóâàòè îñíîâí³ ïðîïîзèö³ї. Âàæëèâî, щîб ñфîð-
ìóëüîâàí³ ö³ë³ бóëè íàïðàâëåí³ íå ò³ëüêè íà âèð³-

Ðис. 1. Модель інституціональної архітектоніки регіональної промислової політики  
Êарпатського економічного району 

Джерело: розробка автора

шåííÿ ïîòî÷íèх ïðîбëåì ðîзâèòêó êîìïëåêñó òà íå 
ñòîñóâàëèñÿ ëèшå ñòèìóëюâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèх 
ïðîìèñëîâèх ï³äïðèєìñòâ ðåã³îíó. Âèзíà÷åí³ ö³ë³ òà 
зàâäàííÿ íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè ö³ëÿì äîâãîñòðîêî-
âîãî ðîзâèòêó, à ïîâèíí³ бóòè ñïðÿìîâàí³ íà фîðìó-
âàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîї ïðîìèñëîâîñò³.

Дîñë³äæåííÿ ñòðàòåã³é ðîзâèòêó ïðîìèñëîâîãî 
êîìïëåêñó Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó, 
зàïðîïîíîâàíèìè îðãàíàìè ðåã³îíàëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, зàñâ³ä÷óє зîð³єíòîâàí³ñòü íà êîðîòêî- òà 
ñåðåäíüîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó (2–5 ðîê³â). Ðåзóëü-
òàòè âèâ÷åííÿ ñâ³òîâîãî äîñâ³äó зàñâ³ä÷óюòü, щî 
íàéб³ëüш ðåзóëüòàòèâíîю є зîð³єíòîâàí³ñòü íà 
б³ëüш äîâãîñòðîêîâèé ïåð³îä, à ìàêñèìàëüíèé 
åêîíîì³÷íèé åфåêò äîñÿãàєòüñÿ ó ðåзóëüòàò³ ðîз-
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Цілі, завдання та принципи регіональної 
промислової політики

Інституції регіональної 
промислової політики

Тенденції науково-
технічного та 

технологічного розвитку

Цілі загальнодержавної 
промислової політики

Діагностика стану 
промислового комплексу 

району

Систематизація пропозицій  
галузевих промислових 

союзів та об’єднань

Систематизація 
вітчизняного 

та закордонного досвіду 
регіональної промислової 

політики

Етапи досягнення цілей та вирішення 
запланованих завдань

Реалізація промислової політики

форми:

- стратегічне програмування;
- цільові програми;
- індикативне планування;
- програми розвитку стратегічних 

галузей промислового сектора регіону;
- програми реструктуризації;
- програми розвитку наукового та 

трудового потенціалу;
- програми розвитку галузей промисло-

вості, орієнтованих на експорт

методи:

- нормативно-правові;
- ресурсне забезпечення;
- патентно-ліцензійне 

забезпечення;
- адміністративні;
- розвиток відносин 

власності;
- розвиток нових організа-

ційно-правових форм.

механізми:

- реструктуризації 
кризових галузей та 
сфер діяльності;

- фінансової підтримки та 
стимулювання;

- підтримки розвитку 
наукомістких галузей;

- сприяння інноваційному 
розвитку та розвитку 
технологій.

Ðис. 2. Óточнена модель інституціональної архітектоніки регіональної промислової політики  
Êарпатського економічного району

Джерело: розробка автора

ðîбëåííÿ äîâãîñòðîêîâîãî àëãîðèòìó ðåã³îíàëüíîї 
ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè. 

Íà ïåðшîìó åòàï³ – ñòàб³ë³зàö³éíîìó – îñíî-
âíîю ìåòîю ìàє ñòàòè ñòèìóëюâàííÿ зðîñòàííÿ 
îбñÿã³â ïðîìèñëîâîãî âèðîбíèöòâà îбëàñòåé ðåã³-
îíó òà збåðåæåííÿ íàóêîâî-òåхí³÷íîãî ïîòåíö³àëó. 
Пðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó ïîâèííà â³äбóòèñÿ ñòðóê-
òóðíà òà òåðèòîð³àëüíà òðàíñфîðìàö³ÿ ïðîìèñëî-
âîãî êîìïëåêñó ðàéîíó, зîð³єíòîâàíà íà âèä³ëåííÿ 
«ïîëюñ³â зðîñòàííÿ» зà ïð³îðèòåòíèìè ãàëóзÿìè 
ïðîìèñëîâîñò³. Сàìå íà öüîìó åòàï³ зàêëàäàєòüñÿ 
îñíîâà äîâãîñòðîêîâîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè.

Дðóãèé åòàï ðåã³îíàëüíîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè – 
ïðîñòîðîâèé (ìåðåæåâèé) – ïîâèíåí ґðóíòóâàòèñÿ 
íà âèзíà÷åí³é ìîäåë³ ïðîñòîðîâîї îðãàí³зàö³ї òåðèòî-
ð³ї. Дëÿ îбëàñòåé Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó 
âàæëèâèì є òàêèé ñòðóêòóðíèé åëåìåíò зàбåзïå-
÷åííÿ ìåðåæåâîї îðãàí³зàö³ї òåðèòîð³ї, ÿê êëàñòåð. 
Íà òåðèòîð³ї ðàéîíó ìîæëèâèì є âèä³ëåííÿ òàêèх 
ïðîâ³äíèх êëàñòåðíèх ñòðóêòóð: ìàшèíîбóäóâàííÿ; 
âèäîбóòîê ãàзó òà íàфòè, їх ïåðåðîбëåííÿ; âèðîбíè-
öòâî, ïåðåðîбëåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêö³ї 
òà âèïóñê ïðîäóêò³â хàð÷óâàííÿ; ëåãêà ïðîìèñëî-
â³ñòü; âèñîêîòåхíîëîã³÷íå ïðîìèñëîâå âèðîбíèöòâî. 
Êîæíèé ³з зàзíà÷åíèх êëàñòåð³â ïîâèíåí фîðìóâà-
òèñÿ òà ðîзâèâàòèñÿ зà âëàñíîю ìîäåëëю ðîзâèòêó, 
ÿêà ïîâèííà âðàхîâóâàòè ãàëóзåâ³ îñîбëèâîñò³, ãåî-
ïðîñòîðîâå ðîзòàшóâàííÿ, òåхíîëîã³÷í³ îñîбëèâîñò³, 
îñîбëèâîñò³ ðèíê³â збóòó òîщî. 

Ðîëü îðãàí³â äåðæàâíîãî òà ðåã³îíàëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ ïîëÿãàє íå ò³ëüêè ó фîðìóâàíí³ êëàñ-
òåðíèх ³í³ö³àòèâ, ÿê³ ґðóíòóюòüñÿ íà ãëèбîêîìó 
êëàñòåðíîìó àíàë³з³ ðîзâèòêó òåðèòîð³ї, à é íà 
àêòèâí³é їх ï³äòðèìö³ (â³ä åòàïó ñòâîðåííÿ (íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâå зàбåзïå÷åííÿ, âèзíà÷åííÿ ïîâíî-
âàæåíü îñíîâíèх ñóб’єêò³â, êîîðäèíàö³ÿ ä³é ó÷àñ-
íèê³â òîщî) äî åòàïó àêòèâíîãî фóíêö³îíóâàííÿ 
(ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ зàбåзïå÷åííÿ ï³äïðèєìñòâ ó 
ñóì³æíèх ãàëóзÿх, îðãàí³зàö³ÿ ñï³âðîб³òíèöòâà 
з íàóêîâèìè óñòàíîâàìè, ðîзâèòîê ñèñòåìè äåð-
æàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà)).

Íà öüîìó åòàï³ ñòðàòåã³÷íîї ðåã³îíàëüíîї ïðî-
ìèñëîâîї ïîë³òèêè âàæëèâèì є ïåðåх³ä äî äâîїñ-
òîãî її âàð³àíòà:

– зàãàëüíîñèñòåìíîãî (ñïðÿìîâàíîãî íà ðîз-
âèòîê óñüîãî ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ðåã³îíó òà 
фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî ðåàëüíîãî 
ñåêòîðà);

– âèб³ðêîâîãî (ñåëåêòèâíîãî) (ñïðÿìîâàíîãî 
íà ïð³îðèòåòíèé ðîзâèòîê îêðåìèх ïðîìèñëîâèх 
êëàñòåð³â, ÿê³ є íàéб³ëüш âàãîìèìè äëÿ ö³єї òåðè-
òîð³ї òà зàбåзïå÷óюòü ìàêñèìàëüíî åфåêòèâíå 
âèêîðèñòàííÿ її ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó).

Дëÿ îбëàñòåé Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî 
ðàéîíó збåðåæåííÿ îбîх âàð³àíò³â ðåã³îíàëü-
íîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè є âàæëèâèì, îñê³ëüêè 
äîзâîëÿє фîðìóâàòè ìåхàí³зìè зàãàëüíîñèñòåì-
íîãî âàð³àíòà íà ð³âí³ îêðåìèх îбëàñòåé òà зàбåз-
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ïå÷óâàòè збåðåæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèх ïðîïîðö³é 
ðîзâèòêó ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðà êîæíîї з îбëàñòåé, 
à íà ð³âí³ óòâîðåíèх êëàñòåðíèх ñòðóêòóð – зàñòî-
ñîâóâàòè âàð³àíò ñåëåêòèâíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî 
âàð³àíòà ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè.

Òèï ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè òà îñíîâí³ ìåхàí³зìè її 
ðåàë³зàö³ї âïëèâàюòü íà ðåзóëüòàòè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîзâèòêó Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó. 
Пåðåâàæàííÿ íàïðÿì³â ñåëåêòèâíîãî âàð³àíòó ðåã³î-
íàëüíîї ïðîìèñëîâîї ïîë³òèêè ïîâ’ÿзàíå з фîðìóâàí-
íÿì íà òåðèòîð³ї ðàéîíó îïîðíèх ïðîìèñëîâèх òåðè-
òîð³é (ñâîєð³äíèх öåíòð³â ïðîìèñëîâîãî ðîзâèòêó).

Пîíÿòòÿ «öåíòð ðîзâèòêó» âïåðшå бóëî зàïðîïî-
íîâàíå фðàíöóзüêèì åêîíîì³ñòîì Ф. Пåððó. Çã³äíî 
з òåîð³єю Пåððó, â êîæíîìó ðåã³îí³ ìîæíà âèзíà-
÷èòè â³äïîâ³äí³ «òî÷êè ðîñòó» – ñóêóïí³ñòü ãàëóзåé 
àбî íàâ³òü îêðåìèх ï³äïðèєìñòâ, ÿê³ зàбåзïå÷óюòü 
íàéб³ëüшó ÷àñòêó â îбñÿз³ ñóêóïíîãî ïðîìèñëîâîãî 
âèðîбíèöòâà ðåã³îíó. Íà äóìêó åêîíîì³ñòà, åêîíî-
ì³÷íèé ðîзâèòîê â³äбóâàєòüñÿ â ìåæàх åêîíîì³÷íîãî 
ïðîñòîðó, äå ðîзì³щåíî ï³äïðèєìñòâà ãàëóзåé ïðî-
ìèñëîâîñò³, щî äèíàì³÷íî ðîзâèâàюòüñÿ. Íàâêîëî 
òàêèх òåðèòîð³é â³äбóâàєòüñÿ íàêîïè÷åííÿ фàêòîð³â 
âèðîбíèöòâà òà ñóïóòí³х âèä³â åêîíîì³÷íîї ä³ÿëü-
íîñò³, щî ïðèзâîäèòü äî âèíèêíåííÿ òà ïîäàëüшîãî 
ðîзâèòêó ïðîìèñëîâèх öåíò³â.

Яêщî «òî÷êè ðîзâèòêó» íå ìàюòü â³äïîâ³äíîї 
òåðèòîð³àëüíîї ïðèâ’ÿзêè, òî ³ñíóâàííÿ «öåíòð³â 
ðîзâèòêó» ïîâ’ÿзàíå з «ïðèâ’ÿзêîю» ðîзâèòêó 
îêðåìèх ãàëóзåé ïðîìèñëîâîãî âèðîбíèöòâà äî 
îêðåìèх òåðèòîð³é.

Çã³äíî з òåîð³єю Пåððó, ðåã³îíàëüíèé åêîíî-
ì³÷íèé ðîзâèòîê хàðàêòåðèзóєòüñÿ íåð³âíîì³ðíî. 
Ìîæíà âèä³ëèòè îêðåì³ òåðèòîð³ї àбî íàâ³òü íàñåëåí³ 
ïóíêòè, ðîзâèòîê ÿêèх хàðàêòåðèзóєòüñÿ б³ëüш âèñî-
êîю åêîíîì³÷íîю äèíàì³êîю. Òåðèòîð³ї, ÿê³ íå íàëå-
æàòü äî öåíòð³â ðîзâèòêó, ïðîòå ìåæóюòü ³з íèìè 
àбî ïîâ’ÿзàí³ òðàíñïîðòíèìè êîðèäîðàìè, â³ä÷óâà-
юòü ïîзèòèâíèé åêîíîì³÷íèé åфåêò â³ä ìåæóâàííÿ 
з öåíòðàìè ðîзâèòêó зà äîïîìîãîю зðîñòàííÿ âàíòà-
æîîб³ãó, ðîзâèòêó ³íфðàñòðóêòóðè, ðîзïîâñюäæåííÿ 
³ííîâàö³é, ðîзâèòêó ñóïóòí³х ãàëóзåé. ²ñíóâàííÿ öåí-
òð³â ðîзâèòêó òà òåðèòîð³é, ÿê³ зíàхîäÿòüñÿ ï³ä ïîзè-
òèâíèì âïëèâîì â³ä òåðèòîð³àëüíîї íàбëèæåíîñò³ äî 
íèх, фîðìóюòü ïðîñòîðîâèé êàðêàñ ðîзâèòêó ðåã³îíó. 

Íà äóìêó ðîñ³éñüêèх åêîíîì³ñò³â Б. Åðãàшåâà, 
À. Хàшèìîâà, Ç. Дàâèäîâà, öåíòðè ðîзâèòêó – öå 
«…êîíöåíòðàö³ÿ ï³äïðèєìñòâ â îêðåìèх зîíàх, äå 
åêîíîì³÷íèé ðîзâèòîê, ï³äïðèєìíèöüêà àêòèâí³ñòü, 
³ííîâàö³éíèé ïðîãðåñ â³äð³зíÿюòüñÿ âèñîêîю ³íòåí-
ñèâí³ñòю. Сòèìóëюâàííÿ ñòâîðåííÿ òà ðîзâèòêó 
³ííîâàö³éíèх ï³äïðèєìñòâ збëèæóє ïðîìèñëîâ³ñòü, 
íàóêîâ³ ðîзðîбëåííÿ òà îñâ³òó. Òîбòî öå ñòèìóëüî-
âàí³ äåðæàâîю òåðèòîð³àëüíî-ïðîìèñëîâ³ îб’єäíàííÿ 
з ðåãóëüîâàíîю ãàëóзåâîю ñòðóêòóðîю» [3].

Çã³äíî з òåîð³єю Пåððó â ìåæàх ïðîìèñëîâîãî 
êîìïëåêñó Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó 
òàêîæ ìîæíà âèä³ëèòè îñíîâí³ òî÷êè ðîñòó (ïðî-
â³äí³ ãàëóз³ ïðîìèñëîâîñò³, ÿê³ зàбåзïå÷óюòü íàé-
б³ëüшó ÷àñòêó ó ñòâîðåí³é äîäàí³é âàðòîñò³ ïðî-
ìèñëîâîñò³ ðàéîíó (ðèñ. 3)).

Б³ëüш³ñòü ãàëóзåé є îäíàêîâèìè äëÿ îбëàñòåé 

Ðис. 3. Îсновні точки росту областей Êарпатського економічного району 
Джерело: розробка автора

 

Закарпатська область

- харчова промисловість та 
перероблення с/г продукції; 
- легка промисловість;
- машинобудування;
- деревообробна 

промисловість.

Львівська область

- харчова промисловість та 
перероблення с/г продукції; 
- легка промисловість;
- машинобудування;
- деревообробна 

промисловість;
- виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення.

Івано-Франківська область

- легка промисловість;
- хімічна промисловість;
- деревообробна 

промисловість
- виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення.

Чернівецька область

- харчова промисловість та 
перероблення с/г продукції; 
- легка промисловість;
- машинобудування;
- деревообробна 

промисловість.
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ðàéîíó, щî ñòâîðює ìîæëèâîñò³ äëÿ ïîäàëüшîãî фîð-
ìóâàííÿ â³äíîñèí êîîïåðóâàííÿ òà ñï³âðîб³òíèöòâà.

Âèä³ëåííÿ öåíòð³â ðîзâèòêó íà ð³âí³ Êàðïàò-
ñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó ïîâ’ÿзàíå з ïðèâ’ÿзêîю 
âèä³ëåíèх òî÷îê ðîñòó äî â³äïîâ³äíèх òåðèòîð³é. Яê 
âèäíî з ðèñ. 4, б³ëüш³ñòü öåíòð³â ðîзâèòêó ðîзòàшî-
âàíà ó Лüâ³âñüê³é òà ²âàíî-Фðàíê³âñüê³é îбëàñòÿх. 

У Лüâ³âñüê³é îбëàñò³ âèä³ëÿюòü òðè âàæëèâ³ 
ïðîìèñëîâ³ öåíòðè ðîзâèòêó:

– ì. Лüâ³â (ìàшèíîбóäóâàííÿ, хàð÷îâà òà ëåãêà 
ïðîìèñëîâ³ñòü);

– П³âí³÷íèé (ì. Чåðâîíîãðàä (âèäîбóòîê 
âóã³ëëÿ, ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü); ì. Сîêàëü (х³ì³÷íà 
ïðîìèñëîâ³ñòü); ì. Дîбðîòâ³ð (åëåêòðîåíåðãåòèêà));

– Пåðåäêàðïàòñüêèé (ì. Дðîãîбè÷ (ìàшèíî-
бóäóâàííÿ, äåðåâîîбðîбêà, ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü); 
ì. Сàìб³ð (хàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü, ìàшèíîбóäó-
âàííÿ, ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü, äåðåâîîбðîбíà ïðî-
ìèñëîâ³ñòü); ì. Сòðèé (ìàшèíîбóäóâàííÿ, хàð-
÷îâà ³ äåðåâîîбðîбíà ïðîìèñëîâ³ñòü); ì. Бîðèñëàâ 
(íàфòîâèäîбóâíà, ëåãêà ³ х³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü)).

У ²âàíî-Фðàíê³âñüê³é îбëàñò³ ìîæíà âèä³ëèòè:
– ²âàíî-Фðàíê³âñüêèé ïðîìèñëîâèé âóзîë  

(ì. ²âàíî-Фðàíê³âñüê, ì. Òèñìåíèöÿ, ñìò. Лèñåöü): 
ìàшèíîбóäóâàííÿ ³ ìåòàëîîбðîбêà, ëåãêà ³ хàð-
÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü. 

– Êàëóñüêî-Дîëèíñüêèé ïðîìèñëîâèé âóзîë  
(ì. Êàëóш, ì. Дîëèíà, ñìò Âèãîäà, ñìò Бðîшí³â-
Îñàäà): х³ì³÷íà, íàфòîх³ì³÷íà ³ ìàшèíîбóä³âíà 
ïðîìèñëîâ³ñòü. 

– Íàäâ³ðíÿíñüêèé íàфòîïðîìèñëîâèé ðàéîí: 
âèðîбíèöòâî ïðîäóêò³â íàфòîïåðåðîбëåííÿ òà 
âèðîбíèöòâî äåðåâèíè, âèðîб³â ³з äåðåâèíè, öåëю-
ëîзíî-ïàïåðîâà ïðîìèñëîâ³ñòü.

Çàêàðïàòñüêà òà Чåðí³âåöüêà îбëàñò³ хàðàêòå-
ðèзóюòüñÿ íèæ÷èì ïðîìèñëîâèì ïîòåíö³àëîì ³ 
ê³ëüê³ñòü òà ðîзì³ðè ïðîìèñëîâèх öåíòð³â ðîзâè-
òêó є ìåíшèìè.

У Çàêàðïàòñüê³é îбëàñò³ îñíîâíèìè öåíòðàìè 
ðîзâèòêó є ì. Уæãîðîä òà íàñåëåí³ ïóíêòè Уæãî-
ðîäñüêîãî ðàéîíó (хàð÷îâà, ëåãêà òà äåðåâîîбðîбíà 
ïðîìèñëîâîñò³, ìàшèíîбóäóâàííÿ), ì. Ìóêà÷åâî 
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1) хàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü òà ïåðåðîбëåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèх ïðîäóêò³â;
2) ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü;
3) âèðîбíèöòâî äåðåâèíè, âèðîб³â ³з äåðåâèíè, öåëюëîзíî-ïàïåðîâà ïðîìèñëîâ³ñòü;
4) âèðîбíèöòâî êîêñó òà ïðîäóêò³â íàфòîïåðåðîбëåííÿ;
5) х³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü;
6) âèðîбíèöòâî ñêëà, âèðîб³â з³ ñêëà òà êåðàì³êè;
7) âèðîбíèöòâî ïðîäóêö³ї бóä³âåëüíîãî ïðèзíà÷åííÿ;
8) ìàшèíîбóäóâàííÿ, ðåìîíò òà ìîíòàæ ìàшèí ³ óñòàòêóâàííÿ;
9) âèðîбíèöòâî òà ðîзïîä³ëåííÿ ãàзîïîä³бíîãî ïàëèâà;
10) âèäîбóâàííÿ åíåðãåòè÷íèх ìàòåð³àë³â;
11) îбðîбëåííÿ ìàòåð³àë³â.

Ðис. 4. Îсновні центри розвитку областей Êарпатського економічного району 
Джерело: розробка автора



Â³ñíèê ÎÍÓ ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. 2018. Ò. 23. Âèï. 1(66)

78

òà íàñåëåí³ ïóíêòè Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó (хàð-
÷îâà, ëåãêà òà äåðåâîîбðîбíà ïðîìèñëîâîñò³) òà 
ì. Бåðåãîâî (хàð÷îâà, ëåãêà òà äåðåâîîбðîбíà ïðî-
ìèñëîâîñò³, ìàшèíîбóäóâàííÿ).

У Чåðí³âåöüê³é îбëàñò³ âèä³ëÿюòü:
– Чåðí³âåöüêèé ïðîìèñëîâèé âóзîë (хàð÷îâà, 

ëåãêà òà äåðåâîîбðîбíà ïðîìèñëîâîñò³, ìàшèíîбó-
äóâàííÿ);

– Íîâîäí³ñòðîâñüêèé ïðîìèñëîâèé âóзîë (îñíî-
âîю ñïåö³àë³зàö³ї ÿêîãî є åíåðãåòè÷íå ãîñïîäàðñòâî).

Дëÿ ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè Êàðïàò-
ñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó ìîæëèâèì є зàñòî-
ñóâàííÿ äâîх шëÿх³â зðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîãî 
âèðîбíèöòâà. Пåðшèé – öå зб³ëüшåííÿ ê³ëüêîñò³ 
êðóïíèх ïðîìèñëîâèх ï³äïðèєìñòâ òà зìåíшåííÿ 
âåëè÷èíè âèðîбíè÷èх âèòðàò зà ðàхóíîê «åфåêòó 
ìàñшòàбó». Цå îäèí з íàéб³ëüш ³ìîâ³ðíèх âàð³àí-
ò³â ðîзâèòêó, äëÿ ÿêîãî âàæëèâèì є êîíòðîëü ³з 
бîêó äåðæàâè зà ð³âíåì ìîíîïîë³зàö³ї ãàëóзåâîãî 
ðîзâèòêó òà ðåзóëüòàòàìè åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³. 

Дðóãèé âàð³àíò ïîëÿãàє ó ñòèìóëюâàíí³ ðîзâè-
òêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ïðîìèñëîâîãî âèðîбíè-
öòâà íà îêðåìèх ëîêàëüíèх òåðèòîð³ÿх, ÿê³ íåхàé 

³ íå зàбåзïå÷óюòü ìàñшòàб³â âèðîбíèöòâà, ÿêèé 
ìîæíà з³ñòàâèòè з ïåðшèì âàð³àíòîì, ïðîòå ðîз-
âèâàюòüñÿ íå ìåíш åфåêòèâíî зà ðàхóíîê б³ëüш 
ãëèбîêîї ñïåö³àë³зàö³ї. 

Âисновки. Дëÿ ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè 
Êàðïàòñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó ìîæëèâèì є 
зàñòîñóâàííÿ äâîх шëÿх³â зðîñòàííÿ ïðîìèñëî-
âîãî âèðîбíèöòâà: зб³ëüшåííÿ ê³ëüêîñò³ êðóïíèх 
ïðîìèñëîâèх ï³äïðèєìñòâ òà зìåíшåííÿ âåëè÷èíè 
âèðîбíè÷èх âèòðàò зà ðàхóíîê «åфåêòó ìàñшòàбó»; 
ñòèìóëюâàííÿ ðîзâèòêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ïðî-
ìèñëîâîãî âèðîбíèöòâà íà îêðåìèх ëîêàëüíèх 
òåðèòîð³ÿх, ÿê³ íåхàé ³ íå зàбåзïå÷óюòü ìàñшòàб³â 
âèðîбíèöòâà, ÿêèé ìîæíà з³ñòàâèòè з ïåðшèì âàð³-
àíòîì, ïðîòå ðîзâèâàюòüñÿ íå ìåíш åфåêòèâíî зà 
ðàхóíîê б³ëüш ãëèбîêîї ñïåö³àë³зàö³ї. 

Яê ó ïåðшîìó, òàê ³ â äðóãîìó âàð³àíòàх ðîз-
âèòîê ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðà íå â³äïîâ³äàє âèìî-
ãàì фîðìóâàííÿ єäèíîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó 
òà ï³äòâåðäæóє ³äåю âèä³ëåííÿ â³äîêðåìëåíèх 
öåíòð³â ðîзâèòêó з êîíöåíòðàö³єю ïðîìèñëîâèх 
îб’єêò³â ó ìåæàх â³äîêðåìëåíèх òåðèòîð³àëüíèх 
óòâîðåíü. 
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Ðезюме
Пî ðåзóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ ìèðîâîãî îïыòà îбîñíîâàíà íåîбхîäèìîñòü âíåñåíèÿ îïðåäåëåííых èзìå-
íåíèé â ìîäåëè èíñòèòóöèîíàëüíîé àðхèòåêòîíèêè ðåãèîíàëüíîé ïðîìышëåííîé ïîëèòèêè Êàðïàòñêîãî 
эêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíà ñ ïîзèöèé óìåíüшåíèÿ âåðòèêàëüíîé íàïðàâëåííîñòè óïðàâëåí÷åñêîé èåðàðхèè. 
Îïðåäåëåíî, ÷òî îбîñíîâàíèå öåëåé â íàïðàâëåíèè ðàзâèòèÿ ïðîìышëåííîãî êîìïëåêñà äîëæíî ïðîèñхî-
äèòü ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè îòðàñëåâых ïðîìышëåííых ñîюзîâ è îбъåäèíåíèé è ó÷èòыâàòü èх îñíîâíыå 
ïðåäëîæåíèÿ. Âàæíî, ÷òîбы ñфîðìóëèðîâàííыå öåëè быëè íàïðàâëåíы íå òîëüêî íà ðåшåíèå òåêóщèх 
ïðîбëåì ðàзâèòèÿ êîìïëåêñà è îòíîñèëèñü íå òîëüêî ê ñòèìóëèðîâàíèю äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíых ïðî-
ìышëåííых ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà.
Êлючевые слова: Êàðïàòñêèé эêîíîìè÷åñêèé ðàéîí, ðåãèîíàëüíàÿ ïðîìышëåííàÿ ïîëèòèêà, öåíòð ðàзâèòèÿ.
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ORGANIZATIONAL PROVISION  
OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL INDUSTRIAL POLICY  
OF THE CARPATHIAN ECONOMIC REGION AREAS

Summary
According to the results of the study of world experience, the necessity of making certain changes to  
the model of institutional architecture of the regional industrial policy of the Carpathian economic region 
has been substantiated from the point of view of reducing the vertical orientation of the management hier-
archy. It is determined that the substantiation of goals for the directions of development of the industrial 
complex should be carried out with the active participation of industry industrial unions and associations and 
take into account their main proposals. It is important that the stated goals are not only related to solving  
the current problems of the development of the complex and do not concern only the stimulation of the activi-
ties of individual industrial enterprises in the region.
Key words: Carpathian economic region, regional industrial policy, development center.


