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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Інтеграційні процеси у національному і 

міжнародному середовищі постають потенційно потужними та динамічними 
факторами впливу на економічне зростання і розвиток промисловості країни. 
Постійні трансформаційні процеси та зміна стратегічний орієнтирів у 
національному макроекономічному середовищі зумовлюють необхідність 
вдосконалення теорії та методології регулювання розвитку промисловості 
країни, яка матиме інноваційно-інвестиційну спрямованість. 

Інноваційно-інвестиційні орієнтири національної економіки у контексті її 
ефективного функціонування потребують розробки концептуального підходу 
до регулювання розвитку промисловості країни. Промисловість є провідною 
галуззю  виробничої сфери, яка здатна забезпечити стабільність та динамічний 
розвиток національної економіки за рахунок індустріалізації господарського 
комплексу країни, що дозволить забезпечити подальше стале та інтенсивне 
підвищення соціально-економічних стандартів та безпеки макроекономічного 
середовища України. Темпи зростання промислового виробництва мають 
позитивну динаміку за 2016-2018 роки, але 1,1 %, за останній період, 
недостатній для національної економіки. Сформовані у національній економіці 
структурні диспропорції збільшують ризики зниження темпів зростання 
показників промислового виробництва.  

Регулювання розвитку промисловості охоплює нормативно-правові, 
організаційно-виробничі, інноваційно-інвестиційні та соціально-економічні 
аспекти. Стратегічною метою регулювання розвитку промисловості в 
трансформаційних умовах та агресивної політики зовнішнього оточення є 
забезпечення сталого економічного зростання, підвищення соціально-
економічних стандартів та забезпечення національної безпеки України. З 
урахуванням визначених аспектів, дослідження теоретико-методологічних 
питань регулювання розвитку промисловості національної економіки є 
актуальним та необхідним завданням. 

Питанням регулювання розвитку національної економіки та її 
структурних елементів присвячені праці українських та зарубіжних учених:    
О. Амоші, Б. Андрушківа, Х. Амстронга, Ю. Бажала, Б. Біренберага,                 
С. Васькова, О. Веклич, О. Вовчак, О. Гальцової, Л. Дідківської, П. Друкера, 
В. Геєця, М. Коваленка, А. Єпіфанової, Е. Лібанової, Г. Григор’єва,                   
А. Кругляка, Л. Швайки, А. Маддісона, В. Маргасової, В. Мунтіяна, 
І. Михасюка, А. Никифорова, І. Розпутенко, Ю. Сафонова, Є. Масленнікова, 
Дж. Стігліца, Н. Нижника, М. Тимчука, Р. Фатхундінова, К. Шапошнікова, 
Р. Хейлбронера, С. Філиппової та інших.  

Деякі теоретико-методологічні аспекти фундаменту системи регулювання 
трансформаційних процесів у національному макроекономічному середовища 
відображені у працях: В. Апопія, М. Барни, Б. Буркинського, М. Долішнього,   
А. Гальчинського, О. Кузьміна, Е. Кузнєцова, О. Коваленко, М. Меркулова,     
Б. Мізюка, Б. Семака, О. Побережець та інших.  

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, присвячених 
питанням державного регулювання розвитку промисловості національної 
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економіки та її сегментів, практично відсутні розробки щодо методологічних та 
практичних засад регулювання розвитку промисловості національної економіки 
в інтеграційних умовах. Наукове дослідження спрямоване на розв’язання 
науково-прикладної проблеми, яка полягає у відсутності системного підходу у 
регулюванні розвитку промисловості національної економіки в 
трансформаційних умовах, що обумовило вибір теми дисертації, її мету, 
завдання, об’єкт, предмет, методи,структуру та основні напрями дослідження. 

Зв’язок наукової роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри 
теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного 
університету «Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації» 
(номер державної реєстрації 0118U000032, 2017-2021 р.р.),  запропоновано 
формування інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії для  розвитку 
промисловості в умовах глобалізації; відповідно до плану наукових досліджень 
кафедри макроекономіки і державного управління Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» «Модернізація державного антикризового управління 
національною економікою» (номер державної реєстрації 0116U001426,  
2016-2020 pp.), – запропоновано методологічне забезпечення стратегічного 
регулювання економічної динаміки у промисловому секторі національної 
економіки; «Антикризове управління публічним сектором в умовах 
макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (номер 
державної реєстрації 0117U001196, 2016-2019 рр.), – сформовані концептуальні 
підходи до формування промислової політики в контексті модернізації 
національної економіки; та відповідно до плану наукових досліджень 
Міністерства освіти і науки України у процесі виконання держбюджетної теми 
«Макроекономічне моделювання системної динаміки планування та управління 
системою вищої освіти: філософія і методологія» (номер державної реєстрації 
теми 0117U002531, 2017-2019 р.), – запропоновано концептуальне забезпечення 
пріоритетного розширеного відтворення людського капіталу у промисловості.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
та обґрунтування теоретико-методологічних положень та практичних 
рекомендацій щодо регулювання розвитку промисловості у національній 
економіці  в умовах посилених інтеграційних процесів. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність постановки та вирішення 
таких основних завдань: 

–    узагальнити теоретико-методологічні підходи до визначення сутності 
розвитку промисловості національної економіки, уточнити понятійно-
категоріальний апарат та аргументувати теоретичний базис; 

– обґрунтувати потенціал розвитку конкурентоспроможності у 
промисловості національної економіки;  

–  сформувати інноваційно-інвестиційну інтеграційну стратегію для  
розвитку промисловості в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції; 

–   дослідити забезпечення транспарентності в формуванні інформаційно-
аналітичних потоків  у промисловій галузі; 
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–   запропонувати наукові підходи до формування промислової політики 
в контексті модернізації національної економіки; 

– удосконалити концептуальні засади діагностичного аналізу у 
промисловій галузі національної економіки; 

– розробити  інтегровану систему індикативного регулювання, 
стратегічного прогнозування та планування у промисловості;  

–  запропонувати  концептуальну основу формування людського капіталу 
у промисловому секторі національної економіки; 

– розробити методологічне забезпечення стратегічного регулювання 
економічної динаміки у промисловому секторі національної економіки; 

–  сформувати методичні підходи до застосування форсайт-технології у  
розвитку промисловості; 

–  запропонувати науково-методичне забезпечення сценарного підходу  
до впровадження стратегії розвитку промисловості у макроекономічному 
середовищі; 

– обґрунтувати механізм державного регулювання розвитку 
промисловості та розробити відповідну концептуальну модель. 

Об’єктом дослідження є процеси регулювання розвитку промисловості у 
національній економіці. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та методичні засади 
регулювання розвитку промисловості у національній економіці та прикладні 
аспекти його запровадження.   

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу наукового 
дослідження становлять положення сучасних економічних концепцій  
регулювання розвитку промисловості та загальної  теорії систем. Для розв’язання 
поставлених завдань було застосовано такі загальнонаукові та спеціальні методи 
та підходи: морфологічного аналізу – при уточненні понятійно-категоріального 
апарату дослідження; системно-структурний підхід – при дослідженні теоретико-
методологічних аспектів регулювання розвитку промисловості у національній 
економіці та для формування системи аналітичних інструментів; діагностичний 
підхід – для формування концептуальних засад діагностичного аналізу у 
промисловій галузі національної економіки та дослідженню макроекономічного 
стану промислової галузі; логіко-порівняльний метод – для обґрунтування 
понятійно-категоріального апарату системи регулювання розвитку промисловості 
у національній економіці; емпіричний метод – для розроблення теоретико-
методичних положень щодо системи індикативного регулювання, стратегічного 
прогнозування та планування у промисловості. У роботі було використано 
абстрактно-логічний метод, функціональний, інтеграційний підходи, метод логіко-
змістовного моделювання – при обґрунтуванні методичних підходів до 
інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії для  розвитку промисловості 
в умовах глобалізації; класифікаційно-аналітичний – для виявлення факторів 
впливу при застосуванні сценарного підходу у впровадженні стратегії розвитку 
промисловості; функціональний синтез – при конструюванні концептуальної 
моделі механізму державного регулювання розвитку промисловості. У 
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досліджені використано графічний метод для наочного відображення 
теоретичних, методологічних та практичних аспектів дисертаційної роботи. 

Статистичну і фактологічну основу дослідження становлять чинні 
законодавчі акти та нормативно-правові документи центральних і місцевих 
органів влади, офіційна статистична інформація Державної служби статистики 
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 
інфраструктури України, Державної аудиторської служби, України 
Міністерства фінансів України, наукові роботи та розробки провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених і фахівців-практиків із питань державного 
регулювання та промисловості, результати власних наукових та аналітичних 
досліджень і розрахунків, офіційні публікації міжнародних організацій, 
Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному 
вирішенні та науковому обґрунтуванні теоретико-методологічного базису, 
методичних положень та рекомендацій щодо регулювання розвитку 
промисловості у національній економіці, які забезпечать підвищення її 
конкурентоспроможності та інноваційно-інвестиційної привабливості в умовах 
посилених інтеграційних процесів. Дослідження спрямоване на вирішення 
актуальних наукових проблем, пов’язаних з регулюванням розвитку 
промисловості через концепти еволюційної парадигми стратегічних орієнтирів 
національного макроекономічного середовища в умовах глобалізації. 

Найбільш значні наукові результати, що виносяться на захист: 
вперше: 
– сформовано концептуальний базис та методологічне забезпечення 

стратегічного регулювання економічної динаміки у промисловому секторі 
національної економіки, яке передбачає комплексне дослідження 
конструктивного або деструктивного впливу факторів на систему стратегічного 
регулювання економічної динаміки у промисловому секторі в перспективі, з 
метою формування раціональної стратегії регулювання та реалізації 
пріоритетних завдань кількісної орієнтації щодо концепції динамічного 
зростання та ефективного розвитку промислового сектору національної 
економіки; 

– запрезентовано методичні підходи до застосування форсайт-технології 
у розвитку промисловості у національному макроекономічному середовищі, які  
забезпечать  візуалізацію ймовірної тенденції розвитку промисловості та її 
елементів через соціально-економічну і технологічного складову, з орієнтацією 
на майбутні періоди функціонування, досягнення пріоритетної узгодженості і 
розуміння між відповідними інституціями, національним і міжнародним 
суспільством, підприємницьким середовищем зі стратегічних напрямів 
національного промислового розвитку; 

– запропоновано науково-методичне забезпечення сценарного підходу  до 
впровадження інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії розвитку 
промисловості національного макроекономічного середовища, яке базується на  
багатоваріантності сценаріїв розвитку промисловості, що  дозволяє в динаміці 
прослідкувати зміни техніко-економічних індикаторів та їх взаємозв’язок під 
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впливом інтеграційних процесів, а також співставити із запланованими  
параметричними показниками;  

– розроблено концептуальну модель механізму державного регулювання 
розвитку промисловості, яка формує мультикомпонентну систему 
цілеспрямованої взаємодії між відповідними сегментами, що забезпечить 
стабільне економічне зростання та розвиток промислового сектору 
національної економіки та збалансованість макроекономічних індикаторів; 

удосконалено: 
– наукові підходи до формування промислової політики в контексті 

модернізації національної економіки, які, на відміну від існуючих, направлені 
на соціально-економічний ефективний розвиток промислової галузі в процесі  
використання інноваційного прогресивного теоретико-методологічного базису, 
принципів, моделей і механізмів, на основі системного та семантичного 
підходів впливу державних інституцій на розвиток промисловості, що 
дозволить сформувати парадигму сучасної стратегії національної промислової 
політики; 

– концептуальні засади  та методологічні положення діагностичного 
аналізу у промисловій галузі національної економіки, які, на відміну від 
існуючих, доповнюються компонентами взаємопов’язаних елементів 
інтегрованої  системи прогресивних способів діагностичного аналізу, які 
відокремлюють причинно-наслідкові зміни, що відбуваються в галузі у 
кількісному й якісному вимірі впливу факторів або процесів на визначені зміни 
та розвиток промислової галузі національної економіки, для  забезпечення 
процесу отримання  інформаційно-аналітичного об’єктивного підґрунтя з 
метою прийняття ефективних рішень щодо поточного та стратегічного 
розвитку промисловості в умовах глобалізації та інтеграції у міжнародне 
макроекономічне середовище;  

– інтегровану систему індикативного регулювання, стратегічного 
прогнозування та планування у промисловості національної економіки, яка 
сприяє методологічній підтримці системного управління динамічним 
розвитком галузі з використанням програмно-цільового методу, особливо в 
частині впровадження процедур оцінки ефективності стратегічних проектів і 
програм, що забезпечить розвиток промисловості з урахуванням раціональної 
стратегії регулювання економічних процесів та завдань забезпечення 
стабільного росту національної економіки; 

– концептуальну основу формування людського капіталу у промисловому 
секторі національної економіки, яка передбачає систему  цілеспрямованих дій, 
пов’язаних з регулюванням та управлінням трудовими ресурсами, задіяних у 
промисловому виробництві, які здатні вирішувати стратегічні завдання 
розвитку промислового сектору та забезпечувати підвищення його 
конкурентоспроможності з урахуванням глобалізаційних факторів впливу й 
соціально-економічної ефективності, що забезпечить  відтворення людського 
капіталу у промисловості; 
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набули подальшого розвитку: 
– понятійно-категоріальний апарат доповнено категорією «розвиток 

промисловості», що означає її здатність у національному макроекономічному 
середовищі тривалий період перебувати у стані відносної статичної рівноваги, 
створювати динамічні імпульси та підтримувати високі темпи зростання 
результатів господарської діяльності у промисловій галузі; 

– обґрунтування можливостей забезпечення транспарентності в 
формуванні інформаційно-аналітичних потоків у промисловій галузі, які 
відрізняються застосуванням стратифікованих моделей, що враховують 
відповідну відкритість, внутрішню прозорість господарських процесів у 
промисловій галузі, що має системоутворююче значення для ефективного 
функціонування суб’єктів промисловості національної економіки; 

– теоретико-методичні засади формування інноваційно-інвестиційної 
інтеграційної стратегії для  розвитку промисловості в умовах глобалізації та 
міжнародної інтеграції, що, на противагу існуючим, передбачає декомпозицію 
основної мети інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії для  
промисловості, тобто розвиток її потенціалу,  за рахунок агрегованого, 
диференційованого, адресного, деталізованого та інтеграційного підходів, що 
забезпечить взаємоузгодженість тактичних та стратегічних завдань і засоби їх 
реалізації за кожною структурною одиницею промислової галузі, враховуючи 
при цьому пріоритетний рівень її стратегічних орієнтирів за рахунок 
координації інноваційної й інвестиційної активності у розвитку потенціалу  
промисловості  національної економіки; 

– обґрунтування та методичне забезпечення  потенціалу розвитку 
конкурентоспроможності у промисловості національної економіки, яке, на 
відміну від існуючих, спрямоване  на застосування багатопараметричного та 
функціонального інструментарію оцінки конкурентоспроможності у 
промисловості,  що забезпечить прогресивну динаміку сегментних структурних 
змін у взаємозв’язку зі стійким економічним та соціальним розвитком галузі у 
національному макроекономічному середовищі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
теоретичні та методологічні положення дисертаційної роботи доведено до рівня 
конкретних методик та рекомендацій щодо регулювання розвитку 
промисловості у національній економіці в трансформаційних умовах. 

Найбільш суттєву практичну цінність мають такі науково-прикладні 
розробки та рекомендації: методологічне забезпечення стратегічного 
регулювання економічної динаміки у промисловому секторі національної 
економіки; запропонована форсайт-технологія у розвитку промисловості 
національної економіки; методичне забезпечення стратегічного планування у 
промисловому секторі національної економіки; концептуальна модель 
механізму державного регулювання розвитку промисловості. 

Окремі авторські рекомендації реалізовані на загальнонаціональному та 
регіональному рівнях. Матеріали дисертаційної роботи прийняті до 
використання: 
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– Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (довідка 
№ 01/25/2 від 29.01.2019 р.) результати наукового дослідження застосовуються 
у аналітичній роботі Державного науково-дослідного інституту інформатизації 
і моделювання економіки);  

– Южненською міською радою (довідка № 302/17-05-31 від 22.04.2019 р.), 
результати дослідження використані при аналізі результатів діяльності  
суб’єктів господарського комплексу  регіону;  

– Основні результати розробленої інноваційно-інвестиційної 
інтеграційної стратегії для розвитку промисловості в умовах глобалізації та 
міжнародної інтеграції впроваджено у роботу суб’єктів господарського 
комплексу національної економіки: ПрАТ «Церіал компанія юг» (довідка 
№18/2-4 від 18.02.2019 р.); 

– Всеукраїнською професійною громадською організацією «Спілка 
аудиторів України» (довідка № 18 від 12.02.2019 р.), пропозиції дослідження 
використані при проведенні методичних семінарів із питань здійснення 
державного фінансового контролю та аудиту суб’єктів національної економіки; 

– Результати дисертаційного дослідження використовуються у 
навчальному процесі вищих навчальних закладів України (довідка МОН 
України №180/8-39 від 14.02.2019 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розробки 
методологічних і методико-прикладних положень щодо регулювання розвитку 
промисловості у національній економіці. Наукові результати, що викладені в 
дисертації, розроблені автором особисто. З наукових публікацій, виданих у 
співавторстві, у роботі використані лише ті положення, які становлять 
індивідуальний внесок автора, про що зазначено в переліку публікацій, 
вказаних в авторефераті.  

Матеріали та висновки кандидатської дисертації при підготовці цієї 
роботи не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного 
дослідження апробовано у державних програмах розвитку, методичних 
розробках, рекомендаціях і пропозиціях, викладено у монографіях, статтях, 
впроваджено у навчальний процес. Основні наукові теоретичні та практичні 
результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 
міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, зокрема: 
«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки 
України» (м. Одеса, 2018 р.); «Трансформація національної економіки в 
контексті реалізації євроінтеграційної стратегії» (м. Миколаїв, 2018 р.);  
«78 наукова конференції викладачів академії» (м. Одеса, 2018 р.); «Економічні 
та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття» (м. Одеса, 
2017 р.); «Економіка: реалії часу і перспективи» (м. Одеса, 2014 р.). 
«Fundamentals of Dynamic Social Systems» (Bergen, Norway, 2017). 

Публікації. Найсуттєвіші теоретичні та практичні результати 
дослідження відображено у 36 наукових працях, з яких: 1 одноосібна 
монографія, 5 публікацій у колективних монографіях; 23 статті – у наукових 
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фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав; 1 
публікація – в інших наукових періодичних виданнях, 6 публікацій за 
матеріалами наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 41,12 друк. 
арк., з яких 37,81 друк. арк. належить особисто автору. 

Обсяг і структура дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 432 
сторінки, її основний зміст викладений на 336 сторінках основного тексту, який 
складається зі вступу, п’яти розділів і висновків. Дослідження містить 14 
таблиць на 8 сторінках, 34 рисунки на 20 сторінках, перелік використаних 
джерел із 432 найменувань на 48 сторінках та 7 додатків на 17 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми та 
розкрито її зв’язок з науковими концепціями, сформульовано мету та основні 
завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, висвітлено наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості 
щодо їх апробації. 

У першому розділі – «Теорія та методологія регулювання розвитку 
промисловості у національній економіці» – досліджено теоретико-
методологічні  основи  розвитку у промисловому секторі  національної 
економіки, розглянуто концептуальні орієнтири розвитку системи регулювання 
промисловості, запропоновано державне інституційне забезпечення 
економічного зростання та розвитку  національного макроекономічного 
середовища. 

Економічне зростання національної економіки – це явище стійке у 
часовому просторі, має кількісні та якісні орієнтири збільшення та (або) 
сучасного вдосконалення результатів діяльності пропорційно за всіма 
складовими національної економіки та опирається на оптимізацію 
відтворювальних процесів у внутрішньому середовищі країни. Якісні орієнтири 
економічної динаміки найчастіше розглядаються при дослідженні іншої 
категорії  – економічний розвиток у макроекономічному середовищі. 

Дослідження генезису парадигм і теорій економічного зростання та 
розвитку дозволило визначити, що у рамках системного підходу розвиток – це 
процес і результат формування раніше не існуючої системної цілісності, 
довготривалого чітко вираженого якісного ускладнення такої цілісності, або ж 
такого невипадкового розпаду однієї цілісності, яка одночасно є передумовою 
та процесом становлення на її місце іншої цілісності. Розвиток промисловості 
означає її здатність у національному макроекономічному середовищі тривалий 
період перебувати у стані відносної статичної рівноваги, створювати динамічні 
імпульси та підтримувати високі темпи зростання результатів господарської 
діяльності у промисловій галузі. 

Поєднання категорій «економічного розвитку» та «стратегії» дозволяє  
виділити базові характеристик категорії стратегічного економічного розвитку 
промислового сектору національної економіки в умовах сьогодення: змістовні 
орієнтири стратегічних змін – суспільне відтворення; принципові орієнтири, які 
забезпечать досягнення пріоритетних результатів; механізм забезпечення 
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взаємодія факторів стратегічного економічного розвитку – інновацій, 
людського капіталу, засобів промислового виробництва, природно-
географічного середовища та ресурсів; параметричні зміни кількісної та якісної 
спрямованості, які характеризують результати господарювання; соціально-
економічна орієнтація – підвищення добробуту у національному суспільстві; 
зовнішньоекономічні наслідки змін – збільшення результатів від експортно-
імпортних операцій;  умови процесів перетворень; обмеження процесів 
перетворень – пов’язані з необхідністю враховувати стан відповідного 
потенціалу: людського, інноваційного, галузевого, міжгалузевого, виробничого,  
ресурсного та ін.; часові орієнтири змін, як правило, мають довгостроковий 
характер; екологічна орієнтація – зміна стану навколишнього середовища; 
сегментний розподіл процесів перетворень у географічному просторі – 
прив’язка параметрів і регулюючих механізмів до відповідного географічного 
сегменту.  

Стратегічні орієнтири економічного розвитку промислового сегменту 
національної економіки визначені на рис. 1 

 

 
Рис. 1. Стратегічні орієнтири економічного розвитку промислового сегменту 

національної економіки (Джерело: розроблено автором) 
 
З’ясовано, що людський капітал є основною рушійною силою 

інноваційних перетворень, які необхідні для досягнення стратегічного успіху. 
Людський капітал характеризується певною сукупністю сформованих або 
розвинених якісних характеристик (стан здоров’я, компетенції, знання, вміння, 
здібності, досвід, комунікабельність, розважливість тощо) та цілеспрямовано 
використовується у макроекономічному середовищі з метою створення доданої 
вартості. Людський капітал сприяє зростанню продуктивності праці, яка 
впливає на результативні ефекти. 

Визначено, що економічний розвиток  це цілеспрямований 
мультиплановий процес перетворень соціально-економічної спрямованості, 
який забезпечує прискорення економічного зростання у макроекономічному 
середовищі. Стратегічний економічний розвиток промислового сектору 
національної економіки – це позитивна динаміка результуючих параметрів 
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розвитку промислової галузі та її сегментних складових, що забезпечується 
цілеспрямованим процесом розширеного суспільного відтворення за рахунок 
ефективної взаємодії факторів розвитку, з метою досягнення пріоритетних 
фінансово-економічних, соціально-економічних та екологічних результатів у 
теперішній час, так і в довгостроковій перспективі, при дотриманні відповідних 
обмежень розвитку, мінімізації негативних та максимізації позитивних 
наслідків розвитку. 

Досліджуючи систему державного регулювання в Україні, необхідно 
підкреслити, що на сучасному етапі слід суттєво підвищити ефективність 
діяльності державних інституцій у розрізі всіх його класичних суспільних 
функцій: якісного нормативно-правового забезпечення; регулювання сфери 
економічних внутрішніх та зовнішніх відносин; адекватного оподаткування та 
фінансового контролю тощо. Зазначені якісні зміни пропонується досягти через 
впровадження концепції сервісної держави з урахування національних аспектів 
на всі сегменти національного макроекономічного середовища, особливо 
промислового, у тому числі забезпечення якісного зворотного зв’язку в роботі 
державних і суспільних інститутів. Стратегічну роль, яку відіграє держава у 
регулюванні промисловості, реалізується через її функції (рис. 2). 

 
Рис. 2. Внутрішні та зовнішні функції державних інституцій  

(Джерело: розроблено автором) 
Сучасна ефективна держава має забезпечити гармонізацію відносин: 

«людина – суспільство – природа». У визначеному контексті здійснення 
економічного державного регулювання повинно забезпечувати не тільки 
досягнення економічних орієнтирів (зростання виробництва, підвищення 
продуктивності праці та доданої вартості), але і дотримання фінансових, 
соціальних та екологічних встановлених критеріїв. Економічна суспільна 
функція держави має забезпечити розвиток підприємництва у національному 
макроекономічному середовищі з орієнтацією на зовнішньоекономічну 
діяльність. На рис. 3 відображено взаємодію державних інституцій, 
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підприємницьких структур та суспільства у процесі регулювання розвитку  
внутрішнього середовища. 

 
Рис. 3. Взаємодія державних інституцій, підприємницьких структур та 

суспільства у процесі регулювання розвитку  внутрішнього середовища 
(Джерело: розроблено автором) 

Доведено, що державні інституції повинні забезпечити економічне 
зростання та розвиток  національного макроекономічного середовища за 
рахунок повного виконання своїх суспільних функцій з урахуванням 
встановлених принципів. Державні інституції мають бути допоміжним 
регулятором економічних процесів у національній економіці та забезпечити 
значний стратегічний ривок у зростанні національної економіки та розвитку 
промисловості. 

У другому розділі – «Аналітичне дослідження розвитку промислової 
галузі  національної економіки» сформовані концептуальні засади 
діагностичного аналізу у промисловій галузі національної економіки,  

ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ 

Функціональне забезпечення 

Економічне 

Фінансове 

Правоохоронне 

Екологічне 

Соціальне 

Політичне 

П
ІД

П
РИ

Є
М

Н
И

Ц
ЬК

Е 
С

ЕР
ЕД

О
ВИ

Щ
Е

 
 

С
У

С
П

ІЛ
ЬС

ТВО
 

 
 

Кількісні та 
якісні орієнтири 

Кількісні та 
якісні орієнтири 

С
ти

му
лю

ва
нн

я 
   

 С
тр

им
ув

ан
ня

 
За

бе
зп

еч
ен

ня
   

   
   

  О
бм

еж
ен

ня
 

Бе
зп

ек
а 

   
   

   
   

   
   

   
  К

он
тр

ол
ь 

С
тимулю

вання     С
тримування 

Забезпечення           О
бмеж

ення 
Безпека                        К

онтроль 

Перерозподіл результатів діяльності 
на користь соціально-незахищених груп  

Пошук компромісів та розв’язання 
соціально-економічних конфліктів  

Забезпечення дотримання прав і свобод 
людини,  мінімальних соціальних 

стандартів  та професійного розвитку 

Моніторинг та контроль за виконанням  
функцій державних інституцій 



 
 

12

запропоновано забезпечення пріоритетного розширеного відтворення 
людського капіталу у промисловості, наведена характеристика 
макроекономічних показників промислової галузі національної економіки,  
досліджено напрями забезпечення захисту національних інтересів в умовах 
глобалізації. 

Запропоновані концептуальні засади діагностичного аналізу у 
промисловій галузі національної економіки відображені на  рис. 4. 

 
Рис. 4. Концептуальні засади діагностичного аналізу у промисловій галузі 

національної економіки (Джерело: розроблено автором) 
Дослідження сучасних умов господарювання у промисловому сегменті 

країни обумовлює необхідність застосування методології діагностичного 
аналізу, яка забезпечить інструментальну підтримку вирішення сучасних та 
майбутніх проблем розвитку промисловості національної економіки, 
досягнення значних темпів галузевого фінансово-економічного зростання та 
соціально-економічного розвитку у національному суспільстві. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У 
ПРОМИСЛОВІЙ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Методологія діагностичного аналізу у промисловій галузі 
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Автором розроблено концептуальну основу формування людського 
капіталу у промисловому секторі національної економіки, яка передбачає 
систему  цілеспрямованих дій, пов’язаних з регулюванням та управлінням 
трудовими ресурсами, задіяних у промисловому виробництві, які здатні 
вирішувати стратегічні завдання розвитку промислового сектору та 
забезпечувати підвищення його конкурентоспроможністі з урахуванням  
глобалізаційних факторів впливу й соціально-економічної ефективності, що 
забезпечить  відтворення людського капіталу у промисловості. Формування та 
використання людського капіталу у промисловому секторі національної 
економіки  у сучасних трансформаційних умовах не можливе без інноваційно-
інвестиційної підтримки, яка виступає рушійною силою для отримання  
високопрофесійного компетентстного людського капіталу, який забезпечить 
стратегічний розвиток промисловості національної економіки. Забезпечення 
пріоритетного розширеного відтворення людського капіталу у промисловості  є 
комплексним завданням, яке може бути вирішене спільними зусиллями 
державних, регіональних та місцевих інституцій. 

Дослідження підтвердило, що узагальнюючою макроекономічною 
проблемою у промисловості є макроекономічна нестабільність та її циклічність 
у  ринковому середовищі країни. Основні індекси промислової продукції за 
видами діяльності  сформовані в табл. 1.  

Таблиця 1 
Основні індекси промислової продукції за видами діяльності 

за  2010-2018 рр. 
Найменування Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Промисловість 112,0 108,0 99,5 95,7 89,9 87,0 102,8 100,4 101,6 
Добувна та переробна 
промисловість 112,3 108,8 99,1 95,2 89,3 86,9 102,9 101,6 101,5 

Добування сирої нафти та 
природного газу 92,5 97,3 101,2 96,3 98,3 95,0 97,4 100,2 103,1 

Добування металевих руд 113,8 103,2 101,2 104,6 93,4 95,0 97,9 93,7 102,5 
Переробна промисловість 116,2 109,6 98,0 92,7 90,7 87,4 104,3 104,8 101,1 
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 

111,0 107,0 100,9 102,7 96,0 88,9 102,0 105,8 102,5 

Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 102,7 96,4 81,6 89,2 78,7 80,9 108,7 85,2 103,5 

Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 121,5 123,7 96,2 80,7 85,8 84,8 101,1 118,4 117,4 

Металургійне виробництво 113,8 109,9 95,9 94,4 85,3 83,0 106,3 96,5 100,2 
Виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції 106,1 102,6 90,5 86,0 77,9 71,3 124,2 109,2 99,7 

Виробництво електричного 
устаткування 160,0 128,6 87,7 91,1 100,9 89,8 100,9 97,5 82,5 

(Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики України) 
 
Індекси споживчих цін та індекси цін виробників промислової продукції 

за 2010-2018 рр.  (рис. 5.), свідчать про позитивну динаміку зміни в часі цін у 
сфері промислового виробництва.  
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 Рис. 5. Індекси споживчих цін та індекси цін виробників промислової 

продукції за 2010-2018 рр. (Джерело: розроблено автором на основі даних Державної 
служби статистики України) 

 
Промисловий сектор – найважливіший сегмент макроекономічного 

середовища країни, який створює національний продукт для задоволення 
потреб суспільства на внутрішньому та зовнішньому ринках. Сучасний період 
розвитку промислового сегменту національної економіки можна 
охарактеризувати як нестабільний, тому що він пов’язаний зі значними 
факторами ризику, постійними змінами, втратами та кризами.  

У третьому розділі – «Забезпечення транспарентності та формування 
інструментальної підтримки в системі регулювання розвитку 
промисловості національної економіки» запропоновані та обґрунтовані 
наукові підходи до забезпечення транспарентності у формуванні інформаційно-
аналітичних потоків, запропоновано формування системи індикативного 
регулювання, обґрунтовано застосування форсайт-технології у розвитку 
промисловості національної економіки. 

Суттєва особливість процесу регулювання розвитку промисловості у 
національній економіці полягає в її інформаційній природі. Це відбувається на 
основі обґрунтованого синтезу та цілісності дослідження інформації про 
принципи, функції й завдання, які постають перед суб’єктом національної 
економіки, про стан промислового об’єкта, тенденції його динамічного 
розвитку, про джерела формування інвестиційних ресурсів, інноваційні 
розробки тощо. У керуючій системі створюється інформаційно-аналітична  
модель стану промислового об’єкта у майбутніх стратегічних періодах та 
обґрунтовуються варіанти, умови й етапи її впровадження, що забезпечує 
прийняття рішень щодо перетворення об’єкта національної економіки. 

У дослідженні доведено, що інформаційно-аналітичні потоки, як елемент 
регулювання та управління, повинні забезпечити якісне і кількісне уявлення 
про принципи, завдання та стан керованої та керуючої системи, забезпечити 
розробку стратегічних моделей бажаного їх стану в нестабільних умовах 
функціонування. Процес формування інформаційно-аналітичного забезпечення 
у промисловій галузі запропоновано на рис. 6. 
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Система інформаційно-аналітичного забезпечення – це сукупність 
взаємопов’язаних  даних про стан та напрями стратегічного розвитку об’єкта 
промислової галузі і навколишнього його середовища, яка сформована у 
взаємозалежних інформаційних потоках. Визначена система охоплює сучасні 
способи й методи отримання, зберігання, пошуку, обробки та передачі даних і 
надання їх зацікавленим особам внутрішнього та зовнішнього середовища 
галузі. Для дослідження принципове значення має вибір способів, методів, 
механізмів та індикаторів, які характеризують  стан промислової галузі країни.  

Оцінка інформаційно-аналітичного забезпечення у промисловій галузі 
здійснюється з позицій його пріоритетного завдання – максимальне 
задоволення потреб керуючої системи і керованого промислового об’єкта у 
аналітичній інформації, яка дозволяє сформувати, обґрунтувати,  прийняти і 
застосувати виконання раціональних рішень, які забезпечать динамічний 
розвиток промислової галузі національної економіки. 

 
Рис. 6. Етапи формування інформаційно-аналітичного забезпечення у 

промисловій галузі (Джерело: розроблено автором) 
Інформаційну відкритість у промисловій галузі країни забезпечує 

транспарентність інформаційно-аналітичних потоків. Транспарентність у 
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формуванні інформаційно-аналітичних потоків представляє собою відкритість і 
внутрішню прозорість господарських процесів у промисловій галузі 
національної економіки для всіх зацікавлених осіб, а також для відповідних 
інституцій, на які покладені повноваження регулювання, управління або 
контролю. 

Наукові дослідження підтверджують необхідність пріоритетного 
відтворення у національному макроекономічному середовищі на сучасному 
рівні механізмів та моделей індикативного регулювання, довгострокового 
прогнозування та стратегічного планування у промисловій галузі країни. 
Визначені механізми і прийоми у сукупності покликані сформувати цілісну 
систему стратегічного регулювання розвитку промисловості у національній 
економіці. 

Необхідно відмітити, що за останні роки створена значна кількість 
державних інституцій, які повинні сприяти розвитку національної економіки, 
зокрема промисловій галузі, але у більшості вони мають латентну ознаку. 
Промисловий сектор національної економіки потребує: національної стратегії 
розвитку макроекономічного середовища країни; стратегії розвитку 
національної промисловості та її сегментних складових; стратегічних 
орієнтирів національної промислової політики (галузевих секторальних 
програм, стратегічних програм розвитку державно-приватного партнерства 
тощо); стратегічні науково-технічні дослідження та впровадження інновацій 
для підвищення конкурентоспроможності суб’єктів промислової галузі; 
структурних перетворень у національному промисловому комплексі, які 
забезпечать динамічне зростання продуктивності та доданої вартості. На 
сучасному етапі трансформаційних перетворень, в якості основи для 
формування системи стратегічного прогнозування та планування потрібно 
використовувати наявні пріоритети міжнародного розвитку, які можна 
адаптувати до національних інтересів нашої країни. 

На рис. 7 сформована схема процесу стратегічного регулювання та 
управління соціально-економічним розвитком промисловості у національному 
макроекономічному середовищі. 

 
Рис. 7. Схема процесу стратегічного регулювання та управління соціально-

економічним розвитком промисловості у національному макроекономічному 
середовищі (Джерело: розроблено автором) 
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реалізації стратегічних планів розвитку промислової галузі з врахуванням 
відповідного стану національного макроекономічного середовища. 
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Індикативний план розвитку у промисловості включає концептуальну,  
прогнозну і  планово-регулюючу складову. Індикативне регулювання й 
планування є необхідними складовими взаємопов’язаного дослідження. 
Складність проблеми пояснюється теоретико-методологічними розбіжностями 
у розв’язанні  питань про співвідношення регулювання і планування у розвитку 
промислової галузі національного макроекономічного середовища, а також 
можливістю і реальністю реалізації даної проблеми механізмом економіко-
математичного моделювання.  

Сутність індикативного планування спрямовує державний інституційний 
вплив на розвиток промислової галузі більшою мірою за допомогою функції 
координації та інформування, ніж шляхом надання директивних вказівок. 

Індикативне регулювання й планування засновані на системі розроблених 
індикаторів, які характеризують розвиток промисловості у національному 
макроекономічному середовищі, та включають: стратегічні  
загальнонаціональні орієнтири;  прогнозування, планування, адаптацію та інші 
процедури погодження рішень на всіх рівнях; фіскальні, бюджетні та 
інвестиційні заходи інституційної підтримки суб’єктів промислової галузі 
країни. Сформовано та запропоновано методичні підходи до застосування 
форсайт-технології у розвитку промисловості у національному 
макроекономічному середовищі. Форсайт-технологія – це методологічний 
інструмент для залучення суб’єктів макроекономічного середовища у процес 
розробки та запровадження стратегічної структурованої модернізації у 
національній промисловості через транспарентний діалог. Форсайт-технологія є 
сучасним засобом для активізації комунікаційного діалогу у промисловості між 
відповідними інституціями, інвесторами, інноваторами, партнерами та іншими 
стейкхолдерами. Сучасна форсайт-технологія забезпечує демократизацію 
процесу регулювання та управління. 

Форсайт-технологія представляє та візуалізує ймовірні тенденції розвитку 
промисловості та її складових через соціально-економічну і технологічну 
складову, з орієнтацією на майбутні періоди функціонування,   досягнення 
пріоритетної узгодженості і розуміння між відповідними інституціями, 
національним і міжнародним суспільством, підприємницьким середовищем зі 
стратегічних напрямів національного промислового розвитку, який забезпечує 
ефективну конкурентоспроможність національних промислових виробників і 
вирішення пріоритетних соціально-економічних та екологічних завдань. 

На рис. 8 представлено інструментальне забезпечення форсайт-технології 
у розвитку промисловості національної економіки. Форсайт-технологія 
орієнтована на визначення найбільш пріоритетних альтернативних напрямів 
розвитку промисловості у національній економіці. Форсайт-технологія у 
національній промисловості повинна бути організована як систематичний 
цілеспрямований процес, який націлений на виявлення, вимірювання та 
інтеграцію знань значної кількості експертів-промисловців, представників 
різних інституцій та підприємницького середовища, формування їх 
взаємоузгодженого уявлення про майбутні довгострокові пріоритети розвитку 
науки, промислових-технологій та інновацій. 
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Рис. 8. Інструментальне забезпечення форсайт-технології у розвитку 
промисловості національної економіки (Джерело: розроблено автором) 
Форсайт-проекти  промислової галузі, у тому числі, корпоративні, 

націлені на виокремлення промислово-технологічних пріоритетів, 
обґрунтування факторів, які здатні суттєво вплинути на зміну ринкового 
середовища, оцінки промислової продукції, яка має перспективи значного 
попиту у суспільстві, виявлення промислово-технологічного потенціалу 
суб’єктів національної економіки, вибір пріоритетних заходів, необхідних для 
ефективного розвитку існуючих і досягнення нових конкурентних переваг 
національної промисловості у глобальному міжнародному середовищі. 
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У четвертому розділі – «Пріоритетні напрями макроекономічного 
розвитку промисловості» – сформовано інноваційно-інвестиційна 
інтеграційна стратегія для  розвитку промисловості в умовах глобалізації,  
запропоновано застосування сценарного підходу до впровадження стратегії 
розвитку промисловості, досліджено векторну спрямованість цільових програм 
у національному макроекономічному середовищі, представлено обґрунтування 
потенціалу розвитку конкурентоспроможності у промисловості національної 
економіки. 

Сформовані теоретико-методичні засади формування інноваційно-
інвестиційної інтеграційної стратегії для розвитку промисловості в умовах 
глобалізації та міжнародної інтеграції, які передбачають декомпозицію 
основної мети інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії для  
промисловості, тобто розвиток її потенціалу, за рахунок агрегованого, 
диференційованого, адресного, деталізованого та інтеграційного підходів, що 
забезпечить взаємноузгодженість тактичних та стратегічних завдань і засоби їх 
реалізації за кожною структурною одиницею промислової галузі, враховуючи 
при цьому пріоритетний рівень її стратегічних орієнтирів за рахунок 
координації інноваційної й інвестиційної активності у розвитку потенціалу  
промисловості  національної економіки. На рис. 9 визначені умови формування 
інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії для  розвитку промисловості 
в умовах глобалізації. 

 
Рис. 9. Умови формування інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії 

для  розвитку промисловості в умовах глобалізації (Джерело: розроблено автором) 
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Інноваційно-інвестиційна інтеграційна стратегія – це стратегічний 
документ пріоритетного розвитку промислового сектору національної 
економіки. Це джерело акумуляції стратегічної інформації та методів 
управлінського впливу на майбутнє стійке становище промислового сектору 
країни. 

Для вирішення стратегічних завдань розвитку промисловості 
пропонується застосовувати сценарний підхід, який є перспективним методом 
підвищення ефективності регулювання та управління пріоритетним розвитком 
промислового сектору національної економіки. 

Застосовуючи сценарний підхід при розробці алгоритму впровадження 
інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії розвитку промисловості 
істотне значення має застосування спеціального методичного інструментарію. 
Алгоритм впровадження інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії 
розвитку промисловості національної економіки представлено на рис. 10. 
 

 
Рис. 10. Алгоритм впровадження інноваційно-інвестиційної інтеграційної 

стратегії розвитку промисловості (Джерело: розроблено автором) 
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На рис. 11 визначені орієнтири глобальної стратегії розвитку 
промислового сегменту національної економіки.  

 
Рис. 11. Орієнтири глобальної стратегії розвитку промислового сегменту 

національної економіки (Джерело: розроблено автором) 
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до спільного європейського  конкурентоспроможного ринкового середовища. 
За результатами 2018 року, як очікується, частка Євросоюзу у структурі 
українського експорту зросте понад 42 %, а темпи його зростання від 2017 
року, складуть понад 16 %. Європейське конкурентоспроможне ринкове 
середовище  остаточно постає базовим сектором  національного експорту 
країни. Вільна міжнародна торгівля з країнами Європейського союзу 
забезпечила проведення та завершення переговорів про зону вільної торгівлі з 
іншими країнами міжнародного макроекономічного середовища: Ізраїль, 
Канада, Туреччина, Китай та інші. 

Обґрунтовано та сформовано методичне забезпечення  потенціалу 
розвитку конкурентоспроможності у промисловості національної економіки, 
яке спрямоване  на застосування багатопараметричного та функціонального 
інструментарію оцінки конкурентоспроможності у промисловості,  що 
забезпечить прогресивну динаміку сегментних структурних змін у 
взаємозв’язку зі стійким економічним та соціальним розвитком галузі у 
національному макроекономічному середовищі.  

Запропоновано визначати вимоги до еталонних результатів у промисловій 
галузі та виокремлювати необхідні параметри оцінки результатів промислової 
діяльності у національному макроекономічному середовищі. Особливу уваги 
необхідно приділяти параметрам якісної орієнтації промислової діяльності. З 
метою оцінки рівня нормативних параметрів запропоновано використовувати 
індикатор, який дорівнюється одиниці або нулю. Якщо результати промислової 
діяльності  відповідають встановленим стандартам або параметрам, то 
індикатор дорівнює одиниці, якщо ні, то нулю. Загальний  індикатор за 
нормативними параметрами розраховується як добуток індикаторів за кожним 
параметром: 

      (1) 
де,   – індикатор за нормативним параметром відповідного сегменту;  

 – кількість нормативних параметрів, яка підлягає оцінці. 
Результати промислової діяльності у національній економіці вважаються 

конкурентоспроможними, коли загальний індикатор дорівнює одиниці або 
більше. 

Для системної та перманентної оцінки ефективності регулювання 
розвитку промисловості у національній економіці запропоновано застосувати 
індикатор  ефективності регулювання розвитку галузі, який базується на методі 
головного критерію та розраховується наступним чином: 

 

                     (2) 
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де,  – індикатор ефективності регулювання розвитку промисловості у 
національній економіці;  – результативність процесів операційної 
діяльності у промисловості, млн. грн.;  – результативність процесів 
інвестиційної діяльності у промисловості, млн. грн.;  – результативність 
процесів фінансової діяльності у промисловості, млн. грн.;  

 – результативність процесів інноваційної діяльності у промисловості, 
млн. грн.;  – витрати операційної діяльності у промисловості, млн. грн.; 

 – витрати інвестиційної діяльності у промисловості, млн. грн.; 
 – витрати фінансової діяльності у промисловості, млн. грн.;  
 – витрати інноваційної діяльності у промисловості, млн. грн. 
Головний критерій представляє собою виокремлений параметр 

регулювання розвитку промислової галузі національного макроекономічного  
середовища, який характеризується векторіальною спрямованістю та 
забезпечує формалізацію стратегічної мети процесу регулювання у сегментній 
складовій національній економіки. 

Доведено, що застосування концептуально-методологічних принципів 
оцінки конкурентоспроможності промисловості та її сегментних результатів  
забезпечує отримання достовірних даних та виступає неодмінною умовою 
якісного вирішення тактичних та стратегічних завдань розвитку промисловості 
національної економіки. Конкурентоспроможність промислової галузі 
національної економіки  характеризує стратегічні можливості і позитивну 
динаміку пристосування суб’єктів промисловості  до мінливих умов 
конкуренції у ринковому середовищі. 

У п’ятому розділі – «Концепція стратегічного регулювання  розвитку 
промисловості в трансформаційних та інтеграційних умовах» – розроблено 
та запропоновано методологічне забезпечення стратегічного регулювання 
економічної динаміки у промисловому секторі національної економіки, 
обґрунтовано механізм державного регулювання розвитку промисловості та 
розроблено відповідну концептуальну модель, запропоновано формування 
промислової політики в контексті модернізації національної економіки.  

Запропоновані та обґрунтовані наукові підходи до формування 
промислової політики в контексті модернізації національної економіки, які 
орієнтуються на соціально-економічний ефективний розвиток промислової 
галузі в процесі  використання інноваційного прогресивного теоретико-
методологічного базису, принципів, моделей і механізмів, на основі системного 
та семантичного підходів впливу державних інституцій на розвиток 
промисловості, що дозволить сформувати парадигму сучасної стратегії 
національної промислової політики (рис. 12).  

У структурі комплексної програми сучасної стратегії національної 
промислової політики необхідно обов’язково включити розділи модернізації 
інфраструктури промислової галузі, особливо, яка забезпечує просування 
промислової продукції на ринки внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Цінність запропонованої промислової політики буде значно вище, якщо будуть 
застосовані контрольовані параметри кількісної та якісної орієнтації. 
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Рис. 12. Парадигма сучасної стратегії національної промислової політики 

(Джерело: розроблено автором) 
   
Сучасна концепції національної промислової політики повинна 

формуватися при безпосередній участі не тільки державних і регіональних  
інституцій, але і асоційованих структур підприємницького середовища, а також 
експертно-аналітичного співтовариства науковців і високопрофесійних 
фахівців-практиків. Необхідно найближчим часом затвердити «Стратегію 
розвитку промислового комплексу України» та план заходів щодо її реалізації. 
В умовах посилення глобалізаційних процесів та міжнародної конкуренції, на 
ринку промислової продукції, необхідно розробити сучасну концепцію 
національної промислової політики, яка має інноваційно-інвестиційні 
орієнтири. Основні компоненти стратегії національної промислової політики 
визначені на рис. 13-14. 
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Рис. 13. Основний компонент стратегії національної промислової 

політики (Джерело: розроблено автором) 

 
Рис. 14. Задачі стратегії національної промислової політики  

(Джерело: розроблено автором) 
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Розроблено концептуальну модель механізму державного регулювання 
розвитку промисловості (рис. 15). 

 
Рис. 15. Концептуальна модель механізму державного регулювання 

розвитку промисловості (Джерело: розроблено автором) 
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Концептуальна модель механізму державного регулювання розвитку 
промисловості, яка продукує мультикомпонентну систему цілеспрямованої 
взаємодії між відповідними сегментами, що забезпечить стабільне економічне 
зростання та розвиток промислового сектору національної економіки та 
збалансованість макроекономічних індикаторів. При формуванні та 
функціонуванні запропонованого механізму державного регулювання розвитку 
промисловості, суттєвим аспектом є можливість застосування окремих його 
компонентів під впливом зміни багатоваріативних чинників. 

Визначені компоненти загального синтезованого механізму державного 
регулювання розвитку промисловості складаються з взаємопов’язаних  
функціональних підсистем, які формуються на основі стратегічної промислової 
політики країни та залежать від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів 
впливу. 

Інтеграційні процесу у національному і міжнародному просторі постають 
потенційно потужними та динамічними факторами впливу на  економічне 
зростання і розвиток промислового сектору макроекономічного середовища 
країни. В постійних трансформаційних умовах та подальшого посилення 
інноваційно-інвестиційної взаємозалежності у міжнародному середовищі, 
мінімального та нестійкого економічного росту результатів господарювання, 
високих цін на сировинні товари та енергоресурси, нестабільність  фінансово-
економічної, соціальної та природоохоронної системи, ускладнюють 
промисловому сегменту національної економіки отримати потенційні вигоди 
від процесу інтеграції й глобалізації. Таким чином, особливо актуальним 
постають питання  стратегічного регулювання економічної динаміки у 
промисловому секторі національної економіки в умовах інтеграції під впливом 
факторів глобалізації.  

Сформовано методологічне забезпечення, компоненти та аналітичні 
інструменти, які застосовуються  для стратегічного регулювання економічної 
динаміки у промисловому секторі національної економіки. Розроблено 
концептуальний базис, який передбачає комплексне дослідження 
конструктивного або деструктивного впливу факторів на систему стратегічного 
регулювання економічної динаміки у промисловому секторі країни в 
перспективі, з метою формування раціональної стратегії регулювання та 
реалізації пріоритетних завдань кількісної орієнтації щодо концепції 
динамічного зростання та ефективного розвитку промислового сектору 
національної економіки. 

Проблема методологічного забезпечення стратегічного регулювання 
економічної динаміки у промисловому секторі національної економіки полягає 
у визначенні невід’ємних ознак: сутності стратегічного регулювання;  його 
об’єкта й суб’єктів; концептуально-методичних принципів; предмета, мети та 
визначених завдань; системи термінів, визначень та інструментів, які формують 
мову методологічного забезпечення. Систематизація форм системи 
стратегічного регулювання економічної динаміки у промисловому секторі 
базується на виокремленні відповідних критеріїв (рис. 16).  
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Рис. 16. Систематизація форм системи стратегічного регулювання 

економічної динаміки у промисловому секторі (Джерело: розроблено автором) 
 

Міжнародний досвід показує, що стратегічний вибір поєднання ринкових 
і планових підходів до інституційного регулювання забезпечить  досягнення 
ефективних результатів у відносно короткі терміни і вихід на новий рівень 
динамічного розвитку. Необхідно констатувати, що для національної економіки 
подальше проходження ліберальних теорій неефективно, тому що за період 
незалежності країни істотно зросла частка олігархічного капіталу, який не 
завжди підкоряється законам вільного  конкурентного середовища. У 
національному макроекономічному середовищі порушено ефективні 
диспропорції по забезпеченню економічного розвитку між державними 
інституціями, суб’єктами господарювання та суспільством. У цих умовах 
неможливо говорити про належну якість економічного розвитку у 
макроекономічному середовищі країни, за забезпечення якого, власне, і несуть 
відповідальність державні інституції. Необхідно також відмітити, що ситуація 
ускладнюється також у зв’язку з тим, що інституційний регулюючий вплив 

ФОРМИ СТРАТЕГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

За способом 
регулювання 

Комплексне 
планування 

Цільове 
програмування 
планування 

Економічне 
програмування 

За моделлю 
регулювання 

Змішане 
регулювання 

Пріоритетне  
регулювання 

Самостійне 
регулювання 

За характером  
впливу 

Цілеспрямоване 
регулювання 

Опосередковане  
регулювання 

Антициклічне 
регулювання 



 
 

29

достатньо часто здійснюється безсистемно, без будь-якої стратегії регулювання 
економічного розвитку національної економіки та її сегментів. Визначені 
обставини призводять до того, що результати зростання, як у кількісній, так і у 
якісній орієнтації не задовольняють пріоритетні потреби в розвитку. Автором 
пропонується розробити і запровадити стратегію державного інституційного 
регулювання, що спирається на базові принципи регулювання  економічної 
динаміки, які забезпечать відповідність мети, завдань, механізмів та отриманих 
результатів стратегічного регулювання економічної динаміки розвитку 
національної економіки та її сегментів в умовах сьогодення.  Для цього 
необхідно, в першу чергу, вирішити питання компетенції державних 
інституцій, запровадження внутрішнього державного інституційного 
контролінгу, що забезпечить підвищення якості стратегічного  регулювання 
економічного розвитку національної економіки і промисловості зокрема. 

Базовими аспектами  розробки методологічного забезпечення 
стратегічного регулювання економічної динаміки у промисловому секторі 
національної економіки є пріоритет національних інтересів суб’єктів 
промислової галузі, суспільства  і фінансово-економічна безпека країни. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 
запропоновано вирішення важливої науково-прикладної проблеми, що полягає 
у розробці концептуальних, теоретико-методологічних та методико-прикладних 
положень регулювання розвитку промисловості національної економіки в 
трансформаційних умовах. Отримані наукові результати сприятимуть 
формуванню та ефективній реалізації системи регулювання розвитку 
промисловості через концепти еволюційної парадигми стратегічних орієнтирів 
національного макроекономічного середовища в умовах глобалізації. 

За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки 
та рекомендації: 

1. З’ясовано, що стратегічним орієнтиром у дослідженні 
національного макроекономічного середовища є якість економічного розвитку 
його сегментних складових. Регулювання розвитку промисловості охоплює 
нормативно-правові, організаційно-виробничі, інноваційно-інвестиційні та 
соціально-економічні аспекти. Стратегічною метою регулювання розвитку 
промисловості в трансформаційних умовах та агресивної політики зовнішнього 
оточення є забезпечення сталого економічного зростання, підвищення 
соціально-економічних стандартів та забезпечення національної безпеки 
України. За підсумками досліджень, визначено, що розвиток промисловості  – 
це її здатність у національному макроекономічному середовищі тривалий 
період перебувати у стані відносної статичної рівноваги, створювати динамічні 
імпульси та підтримувати високі темпи зростання результатів господарської 
діяльності у промисловій галузі Дослідження генезису парадигм та теорій 
регулювання дозволило визначити, що процес регулювання розвитку 
промисловості у національній економіці  представляє собою сегментний 
цілеспрямований інституційний вплив  на діяльність суб’єктів промислової 
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галузі макроекономічного середовища, який забезпечує довгострокові 
стратегічні зміни реального обсягу результатів діяльності у промисловій галузі, 
які взаємопов’язані з розвитком продуктивних сил у майбутніх періодах. 
Стратегічний економічний розвиток промислового сектору національної 
економіки – це позитивна динаміка результуючих параметрів розвитку 
промислової галузі та її сегментних складових, що забезпечується 
цілеспрямованим процесом розширеного суспільного відтворення за рахунок 
ефективної взаємодії факторів розвитку, з метою досягнення пріоритетних 
фінансово-економічних, соціально-економічних та екологічних результатів у 
теперішній час, так і в довгостроковій перспективі, при дотриманні відповідних 
обмежень розвитку, мінімізації негативних та максимізації позитивних 
наслідків розвитку. 

2. Сформовані теоретико-методичні засади формування інноваційно-
інвестиційної інтеграційної стратегії для розвитку промисловості в умовах 
глобалізації та міжнародної інтеграції, які передбачають декомпозицію 
основної мети інноваційно-інвестиційної інтеграційної стратегії для  
промисловості, тобто розвиток її потенціалу,  за рахунок агрегованого, 
диференційованого, адресного, деталізованого та інтеграційного підходів, що 
забезпечить взаємноузгодженість тактичних та стратегічних завдань і засоби їх 
реалізації за кожною структурною одиницею промислової галузі, враховуючи 
при цьому пріоритетний рівень її стратегічних орієнтирів за рахунок 
координації інноваційної й інвестиційної активності у розвитку потенціалу  
промисловості  національної економіки. Доведено, що інноваційно-
інвестиційний інтеграційний процес – це комплексне поєднання інновацій та 
інвестицій з цілеспрямованою взаємодією між господарськими одиницями 
макроекономічного середовища. Інноваційно-інвестиційна стратегія є 
специфічним інструментом забезпечення стратегії зростання промислового 
сектору економіки або стабілізації шляхом вкладання інвестиційного капіталу у 
ефективний розвиток господарських промислових одиниць, розширене 
відтворення необоротних активів, створення інновацій, що у майбутніх 
періодах забезпечить формування конкурентних переваг у галузі.  

3. Ефективне та раціональне управління у промисловій галузі 
неможливе без повної, достовірної, обґрунтованої та актуальної аналітичної 
інформації про фактичне становище у даному сегменті національної економіки, 
тому запропоноване обґрунтування можливостей забезпечення 
транспарентності в формуванні інформаційно-аналітичних потоків  у 
промисловій галузі, яке відрізняється  застосуванням стратифікованих моделей, 
які враховують відповідну відкритість  і внутрішню прозорість господарських 
процесів у промисловій галузі, що має системоутворююче значення для 
ефективного функціонування суб’єктів промисловості національної економіки. 
Інформаційно-аналітичні потоки, як елемент регулювання та управління, 
повинні забезпечити якісне і кількісне уявлення про принципи, завдання та стан 
керованої та керуючої системи, забезпечити розробку стратегічних моделей 
бажаного їх стану в нестабільних умовах функціонування. 
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4. Обґрунтовано та сформовано методичне забезпечення  потенціалу 
розвитку конкурентоспроможності у промисловості національної економіки, 
яке спрямоване  на застосування багатопараметричного та функціонального 
інструментарію оцінки конкурентоспроможності у промисловості,  що 
забезпечить прогресивну динаміку сегментних структурних змін у 
взаємозв’язку зі стійким економічним та соціальним розвитком галузі у 
національному макроекономічному середовищі. Застосування концептуально-
методологічних принципів оцінки конкурентоспроможності промисловості та її 
сегментних результатів  забезпечує отримання достовірних результатів та 
виступає неодмінною умовою якісного вирішення тактичних та стратегічних 
завдань розвитку промисловості національної економіки. 
Конкурентоспроможність промислової галузі національної економіки  
характеризує стратегічні можливості і позитивну динаміку пристосування 
суб’єктів промисловості до мінливих умов конкуренції у ринковому 
середовищі.  

5. Сформовано методологічне забезпечення, компоненти та аналітичні 
інструменти, які застосовуються  для стратегічного регулювання економічної 
динаміки у промисловому секторі національної економіки. Розроблено 
концептуальний базис, який передбачає комплексне дослідження 
конструктивного або деструктивного впливу факторів на систему стратегічного 
регулювання економічної динаміки у промисловому секторі країни в 
перспективі, з метою формування раціональної стратегії регулювання та 
реалізації пріоритетних завдань кількісної орієнтації щодо концепції 
динамічного зростання та ефективного розвитку промислового сектору 
національної економіки.  

6. Для вирішення стратегічних завдань розвитку промисловості 
пропонується застосовувати сценарний підхід, який є перспективним методом 
підвищення ефективності регулювання та управління пріоритетним розвитком 
промислового сектору національної економіки.  Розроблене науково-методичне 
забезпечення сценарного підходу  до впровадження інноваційно-інвестиційної 
інтеграційної стратегії розвитку промисловості національного 
макроекономічного середовища базується на багатоваріантності сценаріїв 
розвитку промисловості, що  дозволяє в динаміці простежити зміни техніко-
економічних індикаторів і їх взаємозв’язок під впливом інтеграційних процесів, 
а також співставити із запланованими  параметричними показниками. 
Сценарний підхід опирається на відповідну гіпотезу стратегічної 
спрямованості. При зіставленні різних сценаріїв інноваційно-інвестиційної 
інтеграційної стратегії розвитку з’являється якісна орієнтація їх відмінностей. 
Гіпотеза стратегічної спрямованості містить всі компоненти: напрямки 
розвитку, ранжування пріоритетів, черговість реакції будь-яких 
функціональних стратегій,  вибір засобів та інструментів, які забезпечать  
досягнення визначених орієнтирів. Будь-який сценарій може бути застосований 
на основі багатоваріантних засад. Застосування сценарного підходу надає 
можливість заздалегідь  розпізнати потенціал майбутнього розвитку 
промислового сегменту країни. Робота з різними сценаріями дозволяє за 
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допомогою багатоступеневого креативного процесу розробити та верифікувати 
стан суб’єктів промислової галузі у майбутніх періодах. 

7. Сформовано та запропоновано методичні підходи до застосування 
форсайт-технології у розвитку промисловості у національному 
макроекономічному середовищі. Використання форсайт-технології у розвитку 
промисловості забезпечить  візуалізацію ймовірної тенденції розвитку 
промисловості та її елементів, через соціально-економічну і технологічну 
складову, з орієнтацією на майбутні періоди функціонування,   досягнення 
пріоритетної узгодженості і розуміння між відповідними інституціями, 
національним і міжнародним суспільством, підприємницьким середовищем зі 
стратегічних напрямів національного промислового розвитку. Застосування 
форсайт-технології забезпечує ефективну конкурентоспроможність 
національних промислових виробників і вирішення пріоритетних соціально-
економічних та екологічних завдань. Форсайт-технологія активізує  
комунікаційний діалог у промисловості між відповідними інституціями, 
інвесторами, інноваторами, партнерами та іншими стейкхолдерами. Сучасна 
форсайт-технологія орієнтована на демократизацію процесу регулювання та 
управління у промисловості.  

8.   Забезпечення ефективного державного регулювання розвитку 
промисловості є важливим стратегічним завданням для національного 
макроекономічного середовища та його суб’єктів, які повинні враховувати 
необхідність використання системного та комплексного  підходів до 
сформованого завдання, що дозволяє забезпечити його оптимальне вирішення, 
враховуючи всі фактори впливу. Визначені обставини спонукали до розробки 
концептуальної моделі механізму державного регулювання розвитку 
промисловості, яка продукує мультикомпонентну систему цілеспрямованої 
взаємодії між відповідними сегментами, що забезпечить стабільне економічне 
зростання та розвиток промислового сектору національної економіки та 
збалансованість макроекономічних індикаторів. При формуванні та 
функціонуванні запропонованого механізму державного регулювання розвитку 
промисловості, суттєвим аспектом є можливість застосування окремих його 
компонентів під впливом зміни багатоваріативних чинників. 

9. Запропоновані та обґрунтовані наукові підходи до формування 
промислової політики в контексті модернізації національної економіки, які 
орієнтуються на соціально-економічний ефективний розвиток промислової 
галузі в процесі  використання інноваційного прогресивного теоретико-
методологічного базису, принципів, моделей і механізмів, на основі системного 
та семантичного підходів впливу державних інституцій на розвиток 
промисловості, що дозволить сформувати парадигму сучасної стратегії 
національної промислової політики. Науково-обґрунтована національна 
промислова політика повинна стати програмою-орієнтиром й інструментом 
переходу національної економіки від нинішнього стану з гіпертрофовано-
розвиненими сировинними сферами та не конкурентоздатними переробними 
галузями до макроекономіки, де мають місце наукомісткі, високотехнологічні 
та експортно-орієнтовні галузі, які спираються на вже наявні потужні, але 
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підлягаючі модернізації інфраструктурні елементи добувної галузі,  
металургійного та машинобудівного комплексів макроекономічного 
середовища країни. У структурі комплексної програми сучасної стратегії 
національної промислової політики необхідно обов’язково включити розділи 
модернізації інфраструктури промислової галузі, особливо, яка забезпечує 
просування промислової продукції на ринки внутрішнього та зовнішнього 
середовища. Цінність запропонованої промислової політики буде значно вище, 
якщо будуть застосовані контрольовані параметри кількісної та якісної 
орієнтації. 

10. Сформовано концептуальні засади  та методологічні положення 
діагностичного аналізу у промисловій галузі національної економіки, які 
доповнюються компонентами взаємопов’язаних елементів інтегрованої  
системи прогресивних способів діагностичного аналізу, які відокремлюють 
причинно-наслідкові зміни, що відбуваються в галузі  у кількісному й якісному 
вимірі впливу факторів або процесів на визначені зміни та розвиток 
промислової галузі національної економіки. Діагностичний аналіз виявляє та 
обґрунтовує  причинно-наслідкові зв’язки господарських явищ і процесів у їх 
взаємодії. Результати діагностичного аналізу забезпечують інформаційно-
аналітичне об’єктивне підґрунтя для прийняття ефективних рішень щодо 
поточного та стратегічного розвитку промислової галузі національної 
економіки в умовах глобалізації та інтеграції у міжнародне середовище. 
Доведено, що попередньо знаючи і оцінюючи абсолютні або відносні 
відхилення у відповідних  процесах і  сегментах, знаючи причини та форми їх 
прояву, фактори впливу можливо з урахуванням вірогідності визначити 
характер, місце і період виникнення відхилень від заданих параметрів 
діяльності у промисловості країни.  

11. Розроблено інтегровану систему індикативного регулювання, 
стратегічного прогнозування та планування у промисловості національної 
економіки, яка сприяє методологічній підтримці системного управління 
динамічним розвитком галузі  з використанням програмно-цільового методу, 
особливо в частині впровадження процедур оцінки ефективності стратегічних 
проектів і програм, що забезпечить розвиток промисловості з урахуванням 
раціональної стратегії регулювання економічних процесів та завдань 
забезпечення стабільного росту національної економіки. Обґрунтовано,  що 
індикативне регулювання представляє собою взаємопов’язаний  механізм 
координації відповідних інтересів і діяльності державних та недержавних 
суб’єктів управління національною економікою та її сегментами, що поєднує 
відповідне інституційне регулювання з ринковим і неринковим процесом 
саморегулювання. Індикативне планування є базовим забезпечуючим  
інструментарієм для реалізації стратегічних планів розвитку промислової галузі 
з врахуванням відповідного стану національного макроекономічного 
середовища. Індикативний план розвитку у промисловості включає 
концептуальну,  прогнозну і  планово-регулюючу складову.  

12. Розроблено концептуальну основу формування людського капіталу 
у промисловому секторі національної економіки, яка передбачає систему  
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цілеспрямованих дій, пов’язаних з регулюванням та управлінням трудовими 
ресурсами, задіяних у промисловому виробництві, які здатні вирішувати 
стратегічні завдання розвитку промислового сектору та забезпечувати 
підвищення його конкурентоспроможності з урахуванням глобалізаційних 
факторів впливу й соціально-економічної ефективності, що забезпечить  
відтворення людського капіталу у промисловості. Формування та використання 
людського капіталу у промисловому секторі національної економіки  у 
сучасних трансформаційних умовах не можливе без інноваційно-інвестиційної 
підтримки, яка виступає рушійною силою  для отримання  високопрофесійного 
компетентністного людського капіталу, який забезпечить стратегічний 
розвиток промисловості національної економіки.  
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Дослідження присвячене розробці теоретичних, методологічних і 
практичних аспектів регулювання розвитку промисловості у національній 
економіці  в умовах посилених інтеграційних процесів.. 

У роботі здійснено концептуальне вирішення та наукове обґрунтування 
теоретико-методологічного базису, методичних положень та рекомендацій щодо 
регулювання розвитку промисловості у національній економіці, які забезпечать 
підвищення її конкурентоспроможності та інноваційно-інвестиційної 
привабливості в умовах посилених інтеграційних процесів. Дослідження 
спрямоване на вирішення актуальних наукових проблем, пов’язаних з  
регулюванням розвитку промисловості через концепти еволюційної парадигми 
стратегічних орієнтирів національного макроекономічного середовища в умовах 
глобалізації.  

Сформовано концептуальний базис та методологічне забезпечення 
стратегічного регулювання економічної динаміки у промисловому секторі 
національної економіки. Запропоновано методичні підходи до застосування 
форсайт-технології у розвитку промисловості у національному 
макроекономічному середовищі, які забезпечать візуалізацію ймовірної 
тенденції розвитку промисловості та її елементів через соціально-економічну і 
технологічного складову. Запропоновано науково-методичне забезпечення 
сценарного підходу  до впровадження інноваційно-інвестиційної інтеграційної 
стратегії розвитку промисловості національного макроекономічного 
середовища, яке базується на багатоваріантності сценаріїв розвитку 
промисловості.  

Розроблено концептуальну модель механізму державного регулювання 
розвитку промисловості, яка формує мультикомпонентну систему 
цілеспрямованої взаємодії між відповідними сегментами. Сформовані наукові 
підходи до формування промислової політики в контексті модернізації 
національної економіки.  

Ключові слова: регулювання розвитку, промисловість, національна 
економіка, макроекономічне середовище, механізм державного регулювання, 
сегмент, стратегічне планування, стратегія, діагностичний аналіз, 
транспарентність,  соціально-економічні аспекти. 
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Исследование посвящено разработке теоретических, методологических и 
практических аспектов регулирования развития промышленности в 
национальной экономике в условиях усиленных интеграционных процессов. 

В работе осуществлено концептуальное решение и научное обоснование 
теоретико-методологического базиса, методических положений и 
рекомендаций по регулированию развития промышленности в национальной 
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экономике, которые обеспечат повышение ее конкурентоспособности и 
инновационно-инвестиционной привлекательности в условиях усиленных 
интеграционных процессов. Исследование направлено на решение актуальных 
научных проблем, связанных с регулированием развития промышленности 
через концепты эволюционной парадигмы стратегических ориентиров 
национальной макроэкономической среды в условиях глобализации. 

Сформирован концептуальный базис и методологическое обеспечение 
стратегического регулирования экономической динамики в промышленном 
секторе национальной экономики. Предложены методические подходы к 
применению форсайт-технологий в развитии промышленности в национальной 
макроэкономической среде, которые обеспечат визуализацию возможной 
тенденции развития промышленности и ее элементов через социально-
экономическую и технологического составляющую. Предложено научно-
методологическое обеспечение сценарного подхода к внедрению 
инновационно-инвестиционной интеграционной стратегии развития 
промышленности национальной макроэкономической среды, которое 
базируется на многовариантности сценариев развития промышленности. 

Разработана концептуальная модель механизма государственного 
регулирования развития промышленности, которая формирует 
мультикомпонентную систему целенаправленного взаимодействия между 
соответствующими сегментами. Сформированы научные подходы к 
формированию промышленной политики в контексте модернизации 
национальной экономики.  

Ключевые слова: регулирование развития, промышленность, 
национальная экономика, макроэкономическая среда, механизм 
государственного регулирования, сегмент, стратегическое планирование, 
стратегия, диагностический анализ, транспарентность, социально-
экономические аспекты. 
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Melnyk Yurii. Regulation of the development of industry in the national 
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The research is devoted to the development of theoretical, methodological and 
practical aspects of regulation of the development of industry in the national 
economy in conditions of enhanced integration processes. 

The conceptual decision and scientific substantiation of the theoretical and 
methodological basis, methodical provisions and recommendations concerning the 
regulation of the development of industry in the national economy, which will 
increase its competitiveness and innovation and investment attractiveness in the 
conditions of strengthened integration processes, is carried out. The research is aimed 
at solving current scientific problems related to the regulation of the development of 
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industry through the concepts of the evolutionary paradigm of strategic guidelines of 
the national macroeconomic environment in a globalized world. 

The conceptual basis and methodological provision of strategic regulation of 
economic dynamics in the industrial sector of the national economy are formed. The 
methodical approaches to using foresight-technology in the development of industry 
in the national macroeconomic environment are proposed, which will provide 
visualization of the probable tendency of the development of industry and its 
elements through the socio-economic and technological component. The scientific 
and methodological support of the scenario approach to the implementation of the 
innovation and investment integration strategy for the development of industry of the 
national macroeconomic environment, which is based on the multivariate scenarios of 
industrial development, is proposed. 

The conceptual model of the mechanism of state regulation of the development 
of industry is developed, which forms a multicomponent system of purposeful 
interaction between the corresponding segments. Formed scientific approaches to the 
formation of industrial policy in the context of modernization of the national 
economy. The conceptual principles and methodological provisions of the diagnostic 
analysis in the industrial sector of the national economy are explored. An integrated 
system of indicative regulation, strategic forecasting and planning in the industry of 
the national economy is developed that promotes methodological support for 
systemic management of the dynamic development of the industry using the 
program-target method, especially as regards the implementation of procedures for 
evaluating the effectiveness of strategic projects and programs. 

The proposed justification of the possibilities of transparency in the formation 
of information-analytical flows in the industrial sector, which differs by the use of 
stratified models that take into account the appropriate openness and internal 
transparency of business processes in the industrial sector. Theoretical and 
methodical principles of formation of innovation-investment integration strategy for 
the development of industry in the conditions of globalization and international 
integration have been formed. 

The substantiation and methodological support of the competitiveness 
development potential in the national economy industry is explored. The conceptual 
basis for the formation of human capital in the industrial sector of the national 
economy is created, which provides for a system of purposeful actions related to the 
regulation and management of labor resources involved in industrial production that 
are capable of solving the strategic objectives of the development of the industrial 
sector and ensuring its competitiveness increase taking into account globalization 
factors influence and socio-economic efficiency. 

Key words: state regulation, financial and economic processes, national 
economy, macroeconomic environment, state regulation mechanism, segment, 
macroeconomic planning, modeling, diagnostics, state control, socio-economic 
aspects. 

 


