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PRODUCTIVE FORCES DEVELOPMENT AND REGIONAL ECONOMY

УДК 330. 101

Територіальна реформа в системі стратегічного управління
енергоекономічною та інформаційною сферами держави

Анотація. У статті представлено результати наукового аналізу проблеми формування нової енергоекономічної системи
управління розвитком реального сектору економіки в контексті досягнення високого рівня економічної безпеки держа-
ви. Авторами зроблено наголос на дослідженні методологічних і прикладних засад розробки та імплементації тери-
торіальної реформи в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави. Логічно
структуровано, ієрархічно впорядковано та ідентифіковано кореляцію між етапами визначення цільової орієнтації, при-
роди та складу прикладного інструментарію стратегічного набору управління інформатизацією економіки України за
конститутивно-ключовими ознаками активізації нової територіальної реформи в державі. 
Ключові слова: територіальна реформа; стратегічне управління; енергоекономічний сектор; інформаційна сфера;
регіональна економіка. 
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1. Постановка проблеми. Виключної актуальності в
сучасних умовах набуває необхідність визначення опти-
мальної для України моделі реформування адміністра-
тивно-територіального устрою розвитку продуктивних
сил, що, безперечно, вимагає розробки специфічної тех-
нології управління забезпеченням енергоефективності
функціонування як національного господарства в цілому,
так і регіональних промислових комплексів, зокрема, в
контексті підвищення рівнів енергетичної, інформаційної
та економічної безпеки держави. Розв’язання цього на-
уково-прикладного завдання в контексті розбудови в
державі економіки інформаційного типу є можливим ли-
ше у разі реструктуризації реального сектору економіки
задля формалізації такої єдиної форми продуктивних сил
як каскадні форми організації міжгалузевої та міжрегіо-
нальної взаємодії різного цільового спрямування вироб-
ничо-господарської, зовнішньоекономічної та суспільно-
політичної діяльності. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос-
лідженню проблематики, пов’язаної із забезпеченням
енергоефективності функціонування національного госпо-
дарства та високої результативності управління інфор-
маційною сферою діяльності, а також нарощення стра-
тегічного потенціалу промисловості, присвячені праці
українських учених О. Алимова [1; 4; 10], Б. Данилишина
[11], В. Микитенко [2-3; 11], О. Суходолі [12] та інших
фахівців. Результати емпіричних досліджень результатив-
ності реалізації та інтенсифікації провадження на практиці
інформаційної, інноваційної, енергетичної та екологічної
політики висвітлювали у своїх наукових роботах Бондарь
К. Л. [5], Мельник В. П. [5], Андреєв Д. А. [6], Худолей В. Ю.
[7; 9], Долішній М. І. [8]. Досліджувана проблематика пере-
буває в центрі уваги також іноземних учених, зокрема:
Гідденса М. (Giddens M., 1999) [15], Кастельса М. (Cas-
tells M., 2000) [16] та ін. Ці проблеми активно досліджують-
ся в галузевих наукових установах, інститутах НАН Ук-
раїни, вищих навчальних закладах. Проте недостатньо
опрацьованими залишилися питання щодо формування
нової енергоекономічної системи управління розвитком
реального сектору економіки держави в контексті досяг-
нення високого рівня економічної безпеки держави. 

3. Метою даної статті є розробка та обґрунтування
методологічних і прикладних основ вирішення проблем,
пов’язаних із впровадженням стратегії цілеорієнтованої
синхронної трансформації енергоекономічної та інфор-
маційної систем управління розвитком національного гос-
подарства за використання положень теорій забезпечен-
ня енергоефективності промислового виробництва;
алокаційного управління розвитком складних систем; уп-
равління розвитком стратегічного потенціалу економіки;
структурно-інформаційної теорії надійності систем; стра-
тегічного управління розвитком складних систем. 

4. Основні результати дослідження. Об’єктивно
визнаним є той факт, що для України характерною озна-
кою розвитку економічної системи є нерівномірність
функціонування та незбалансованість промислового зрос-
тання, у тому числі за характеристиками соціально-еко-
номічного розвитку регіонів. Важливим є і той факт, що
нерівномірність розвитку притаманна й окремим тери-
торіям, як і регіональним промисловим комплексам (РПК).
Причому територіальні диспропорції у соціально-еко-
номічному розвитку регіонів спостерігаються незалежно
від їхніх розмірів, наявного масштабу стратегічного по-
тенціалу та здатностей суб’єктів різного рівня управління
до прийняття належних управлінських рішень та відпо-
відальності за їхнє практичне впровадження. 

З огляду на зазначене, доцільним вбачається відміти-
ти, що ключовим інструментарієм реалізації економічної
стратегії окремого типу промислово-інформаційної політи-
ки, механізм якої передбачає застосування специфічних
заходів і важелів впливу суб’єктів регіонального уп-
равління щодо забезпечення найбільш сприятливих умов
цілеспрямованого промислового зростання окремих видів
економічної діяльності, враховуючи специфічність типу

їхнього господарювання, наявні та залучені резерви, ре-
сурси і можливості різної природи. Поряд із цим, вирішен-
ня завдання щодо підвищення рівня енергоефективності
функціонування національного господарства та активної
інформатизації промислового виробництва слід здійсню-
вати із урахуванням темпів економічної динаміки в межах
кожного виду економічної діяльності [7]. 

Оскільки виміри енергоефективності залежать від
умов і термінів реалізації регіональної енергетичної стра-
тегії, то формалізована у її межах стратегія управління за-
безпеченням енергоефективності (і, одночасно, як еконо-
мічної, так і інформаційної безпеки) повинна враховувати
цільові орієнтири базового стратегічного інструментарію
та властивості реалізації її цільових функціоналів задля їх
синхронного застосування в управлінні енергоеконо-
мічною сферою реального сектору. Застосування доско-
налого прикладного інструментарію дозволить: а) розро-
бити процедури формалізації та добору оптимізаційного
складу заходів із коригування рівнів енергоефективності
та результативності управління процесами інформатизації
виробництва; б) запровадити у практику господарювання
в межах реального сектору економіки відповідний ме-
ханізм управління для певного (базового для окремого
регіону) виду економічної діяльності; в) генерувати пози-
тивні структурно-функціональні зрушення та суспільні
трансформації у споріднених взаємопов’язаних в межах
окремого РПК видах економічної діяльності. 

Відповідно до зазначеного, надалі доцільно здійснити:
пошук оптимального співвідношення поділу/перероз-
поділу як наявних ресурсів, так і функцій управління між
різними рівнями [8-9]; добір дієвих цільових функціоналів
для убезпечення надійності функціонування РПК; фор-
малізацію об’єктивних модельних вирішень задля визна-
чення фазової траєкторії розвитку РПК (при розбудові
каскадів РПК і кластерних округів) для підвищення енер-
гоефективності функціонування в умовах нестабільного
економічного середовища [10]. 

За результатами проведеного економіко-статистично-
го дослідження [7] доведено доцільність формування де-
сяти каскадів, створених за результатами поєднання декі-
лькох РПК у єдину макроструктуру, розмежування яких
запропоновано авторами статті здійснювати з урахуван-
ням сучасних умов ринкової економіки та ресурсних обме-
жень, які існують наразі в державі. Тобто, вважаємо, що
слід визнати наступне: а) ринкові міжгалузеві та міжсу-
б’єктні відносини самі по собі не забезпечують оптималь-
ний розподіл промислового виробництва та раціональне
розміщення продуктивних сил за регіонами України;
б) промислово-інформаційна політика (у тому числі, в її ме-
жах стратегічний інструментарій забезпечення енергое-
фективності функціонування) наразі не може підмінити
ключові положення глобальних економічних змін, а також
запобігти або компенсувати недоліки й помилки націона-
льної промислової політики [16]; в) промислово-інформа-
ційна політика є частиною структурної промислової політи-
ки та адміністративно-територіальної політики України,
що визначає її оптимальні характеристики, а також серед-
ньо- і довгостроковий характер. 

Звернімо увагу на те, що природа реалізації технології
управління забезпеченням енергоефективності та проце-
сами розбудови економіки інформаційного типу повинна
мати чітку цільову орієнтацію та установку щодо розбудо-
ви за паритетом максимізації ефективності функціонуван-
ня національного господарства за умов мінімізації витрат
на її досягнення з урахуванням наявних резервів і можли-
востей до сталого розвитку сукупності РПК держави (або
базових видів економічної діяльності) при формалізації но-
вих форм територіальної організації промислового вироб-
ництва та стратегічного управління. При цьому, зміст стра-
тегічних домінант задля забезпечення результативності
реалізації промислово-інформаційної політики слід розроб-
ляти з урахуванням наступних чинників забезпечення ре-
зультативності використання технологій стратегічного уп-
равління: 
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1) ролі та змісту діяльності з управління забезпечен-
ням енергоефективності функціонування національного
господарства та результативності реалізації процесів роз-
будови економіки інформаційного типу відповідно до пе-
реліку специфічних функцій (планування і прогнозування;
контролювання; організовування; коригування і регулю-
вання; діагностики й аналізу; структурної оптимізації; ре-
сурсно-функціонального та інформаційно-методичного за-
безпечення); 

2) щільності взаємозв’язку та змістовної спрямовано-
сті цілеорієнтованого управління за рахунок розбудови но-
вого механізму управління, залучення якого дозволить
врахувати кожну з конкретних функцій (регламентуючої,
мобілізаційної, методологічної, організаційної, координу-
вання-коригування, алокаційно-інверсійної, прогностичної)
для досягнення об’єктивних цілей у сфері забезпечення
високої результативності управління процесами розбудо-
ви інформаційної економіки за рахунок суттєвого підви-
щення енергоефективності національного господарства в
цілому за наслідками реалізації нової територіальної
реформи (при формуванні десяти каскадів РПК різної
спрямованості здійснення виробничо-господарської, тех-
ніко-технологічної, організаційно-економічної та зовніш-
ньоекономічної діяльності). 

У контексті виконання зазначеного в даній статті за-
вдання доцільним є встановити: 

1) порогові межі впливу цільових функціоналів та сфе-
ри «перехресних інтересів» кожного РПК (ТВК і РПК; РПК
і промисловості в цілому) – їх можна ідентифікувати за ра-
хунок об’єктивізації переваг і недоліків існування/фор-
малізації окремих функціоналів стратегічного управління з
урахуванням сильних/слабких місць у їхній взаємодії; 

2) причини існування/відсутності «вузько функціональ-
ного» підходу до реалізації оптимізаційного складу функ-
ціонального стратегічного набору, конфліктів у розв’я-
занні загальних проблем промислового зростання регіонів; 

3) умови та вимоги щодо рівня збалансованості між те-
нденціями розвитку кожного РПК/каскадів РПК та компе-
тенцією корелянтів. 

Урахування вищенаведених чинників та вимог щодо
системи управління забезпеченням енергоефективності
функціонування РПК/каскадів РПК чи кластерних округів
каскадів РПК дозволяє при розробці й доборі певного на-
бору стратегій алокаційного типу сформувати високое-
фективний функціональний потенціал, завдяки викорис-
танню якого відбувається генерування системних ознак
РПК до сталого розвитку [10; 11]. 

Обґрунтування того чи іншого змісту й характеру, про-
понованої до запровадження алокаційної поліфункціо-
нальної стратегії щодо розбудови інформаційної економіки
при суттєвому підвищення рівня енергоефективності
національного господарства, а також певного стратегічно-
го набору для окремого каскаду РПК, авторами здійснено
за результатами реалізації кваліметричних і управлінських
процедур за п’ятьма основними етапами замкненого типу
їхньої реалізації (рис.). Ідентифікація складу алокаційного
набору управління для коригування специфічної спрямо-
ваності стратегічного управління базується на принципах
розбудови кластерних форм в інституційній економіці, які
обґрунтовано й перевірено на адекватність дослідниками
у публікаціях [12; 13]. 

Таким чином, визначення цільової орієнтації, змістовно
та когнітивно-інформаційної якості механізму реалізації дії
і, відповідно, стратегічного інструментарію здійснено за
п’ятьма фазами реалізації економіко-організаційного
аналізу й структурування фазових векторів розвитку
інформаційного типу економіки при перебудові організа-
ційної структури управління енергоекономічною й інфор-
маційною діяльністю кожного РПК за умов імовірності
їхньої інкорпорації до специфічної природи каскадів за ви-
користання методу структурних матриць. 

Зокрема це стосується: 1) обґрунтування вимог до ре-
зультативності провадження функціональної стратегії
інформатизації економіки та аналіз існуючого в межах пе-
вної держави співвідношення «енергоекономічні й інфор-
маційні потреби – масштаби розвиненості стратегічного (а
в його межах потенціалу енергоефективності) й інформа-
ційного потенціалу» [16]; 
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Рис. Етапи визначення цільової орієнтації, природи та складу прикладного інструментарію стратегічного набору управління
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2) визначення природи загальної стратегії управління
інформатизацією економіки енергоефективності її функ-
ціонування (у тому числі, як для РПК, так і для певного ка-
скаду РПК, до яких їх зараховано);

3) формування оптимізаційного комплексу функціона-
льних стратегій «management efficiency in an industrial cas-
cade» («стратегічного набору» алокаційного управління
інформатизацією економіки, а в її межах певного типу кас-
каду РПК чи кластерного округу); 

4) побудова/уточнення архітектури системи порівняль-
них показників-індикаторів інформаційного та стратегічно-
го потенціалу й енергоефективності функціонування еко-
номіки та обчислення рівнів енергоефективності як
окремо за кожним РПК, так і для каскаду РПК; 

5) експериментальна перевірка адекватності сформо-
ваного складу функціональних стратегій (стратегічного
набору), визначення об’єктів локалізації зусиль із оцінкою
доцільного залучення масштабів стратегічного й інфор-
маційного потенціалів (а також внутрішніх резервів, ре-
сурсів і можливостей певної природи – у випадку, коли за
останнім п’ятим етапом не буде убезпечено визначеної
умови, тобто виконання вимог, передбачених вихідними
обґрунтуваннями; відсутня можливість досягнення визна-
ченого пріоритету, результату за наслідками експеримен-
тальної перевірки стратегічного набору; потреби на поета-
пну реалізацію алокаційної стратегії чи набору стратегій
для кожного рівня управління розвитком інформаційної
економіки, які перевищують масштаби розвиненості стра-
тегічного потенціалу певного об’єкта дослідження (еко-
номіки, а в її межах – кластерного округу, каскаду РПК
певної спрямованості чи окремого РПК). 

Відповідно до вищевикладеного, актуальними вияв-
ляються наступні рекомендації: здійснити процедури з
уточнення вимог до виміру результативності управління
процесами інформатизації економіки та забезпеченням
енергоефективності її функціонування; обґрунтувати прин-
ципи кластерізації РПК, що існують у межах різних регіонів,
при їхній інкорпорації до каскаду певної природи спрямо-
ваності міжгалузевих і міжрегіональних зв’язків; з’ясувати
природу і склад необхідної технології управління розбудо-
вою економіки інформаційного типу в умовах ресурсних
обмежень; окреслити паритет розподілу/перерозподілу
між РПК ресурсів, резервів і можливостей (визнано до-
цільним застосовувати технологію управління алокаційно-
го типу з детермінантами інверсійної природи); виконати
подальшу розбудову енергоекономічної та когнітивно-
інформаційної системи управління розвитком економіки
України за замкненим циклом при врахуванні вже досягну-
тих системно-універсальних вимірів. 

Варто зазначити, що опрацьований (або визнаний в
якості пріоритетного) зміст алокаційної функціональної
стратегії у сфері формування економіки інформаційного
типу при підвищенні рівня енергоефективності має дві на-
ступні домінанти: а) врахувати, що інформаційні та енерго-
економічні потреби певного каскаду РПК для забезпечен-
ня збалансованого розвитку реального сектору та високої
енергоефективності функціонування як окремого РПК,
так і територіально поєднаного кластеру РПК (каскаду);
б) необхідно передбачити те, що обсяг наявного в межах
певної території чи залученого енергетичного потенціалу
до процесів розбудови інформаційної економіки повинні
враховувати параметри вже сформованого/нарощеного/
розвинутого (тобто, інваріантність системно-універсальних
засад функціонування) масштабу стратегічного потенціалу
як певного регіону, так і національного господарства в
цілому. Зазначимо й підкреслимо, що співвідношення да-
них складових дозволяє суб’єктам регіонального уп-
равління заповнювати «стратегічну прогалину» як викори-
стання відновлювальних джерел енергії, так і за рахунок
трансферу та адаптації/розробки і форсованого впровад-
ження прогресивних технологій та обладнання [14]. 

5. Висновки. Таким чином, структурування тери-
торіальної виробничо-господарської системи держави за
каскадами (враховуючи кількість сучасних РПК, що є пев-

ною мірою не визначена у зв’язку з подіями, які відбу-
вають в державі протягом 2013-2014 рр.) у відповідності
до обґрунтованих положень промислово-інформаційної
політики допомагає: а) створювати (за рахунок реалізації
визнаної «стратегії широкого поширення і розповсюджен-
ня серед більшості регіонів алокаційної технології уп-
равління інформатизацією та забезпеченням високої
енергоефективності функціонування національного госпо-
дарства»); б) поширювати нові системні якості (за рахунок
реалізації «стратегії активізації процесів інформатизації та
підвищення енергоефективності функціонування еко-
номіки, а в її межах РПК/каскадів РПК») на інші види еко-
номічної діяльності або на локалізовані в межах окремих
каскадів РПК, сполучених із ними РПК-донорами та ре-
ципієнтами міжрегіональними й міжгалузевими зв’язками.
Звідси, можна стверджувати, що вибір певної стратегії або
ж формування специфічного типу набору стратегій уп-
равління інформатизацією економіки стає можливим лише
за результатами виконання специфічної функції з уп-
равління забезпеченням енергоефективності її функціону-
вання, що зумовлено доцільністю запровадження у прак-
тику нової територіальної реформи по створенню в межах
національної економічної системи десяти каскадів РПК
(згрупованих у три кластерні округи) в контексті ущільнен-
ня міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії, які реп-
резентовано авторами даної статті в якості нової форми
організації та раціоналізації виробничо-господарської, тех-
ніко-технологічної, організаційно-економічної та зов-
нішньоекономічної діяльності. 
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