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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Питання, концепція і проблематика регулювання ма+

ють тривалу історію становлення. Більше того, процес
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Використання методології системного аналізу дало змогу впорядкувати міждисциплінарну
полеміку навколо концептів регулювання. Обумовлено принципові елементи дієвого регулю�
вання: наявності конкретної цілі управління; моніторингу відхилення від цільового стану в будь�
який момент часу управління; наявності підсистеми регулювання в складі суб'єкта; негайного
регулюючого впливу у випадку відхилень.

Запропоновано цілісне уявлення системного механізму стратегічного регулювання сталого
розвитку регіонів. Аналіз нормативного, ресурсного та інституційного забезпечення виявив існу�
вання комплексної проблеми, яка ставить під сумнів досяжності стратегічних цілей розвитку
регіонів, опираючись на управлінський потенціал регуляторів. Зазначене доводить потребу
модернізації блоку цілеформування національних та регіональних цілей розвитку в напрямі їх
конкретизації та узгодженості. Наступним етапом повинно бути забезпечення адекватного та
вчасного контролю проходження соціально�економічною системою обумовлених цільових то�
чок її сталого розвитку.

The use of the systematic analysis methodology has made it possible to streamline interdisciplinary
controversy around regulatory concepts. The basic elements of effective regulation are stipulated:
the presence of a specific management purpose; monitoring deviation from the target state at any
time of management; presence of the subsystem of regulation within the subject; immediate
regulatory influence in the event of a rejection.

The integral representation of the strategic regulation systemic mechanism of regions' sustainable
development is proposed. An analysis of normative, resource and institutional support has revealed
the existence of a complex problem that challenges the attainment of strategic goals for regional
development, building on the managerial capacity of regulators. The said proves the need for
modernization of the unit for the purpose of national and regional development goals in the direction
of their concretization and coherence. The next step should be to ensure adequate timely control of
the social and economic system of the specified targets for its sustainable development.
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регулювання знаходить своє відображення у багатьох

галузях діяльності людини, зокрема, бізнесі та економіці,

політичній діяльності та публічному управлінні, законо+

творчій діяльності та правознавстві, соціології тощо.

Загострення уваги до проблем регулювання

світовими науково+практичними колами володіє по+
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мітною циклічної тенденцією прив'язаною до появи

криз, відхилень і необхідністю розв'язання гострих

соціально+економічних, екологічних, суспільних та

інших проблем розвитку людства. Але, як свідчить

світовий досвід, виважене і науково+обгрунтоване

переосмислення підходів і методів регулювання доз+

воляло ефективно і швидко (у стратегічній перспек+

тиві) подолати наслідки криз і, більше того, заклало

потужні передумови для тривалого розвитку багать+

ох країн.

Україна не повинна стати винятком окресленої тен+

денції. Необхідність торувати унікальний шлях протис+

тояння зовнішнім комплексним агресіям, завершити за+

тяжну трансформацію всіх сфер суспільної життє+

діяльності, реформувати систему публічного управління

та врешті забезпечити національний сталий розвиток виз+

начає гостру актуальність теми. Останнє посилює не+

обхідність напрацювання практичних рекомендацій у

сфері регулювання і стратегічного управління прив'яза+

них до вітчизняних реалій сталого розвитку, з одного

боку, та базованих на об'єктивних закономірностях пе+

ребігу соціально+економічних процесів — з іншого.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Розв'язанням проблем регулювання в управлінській

діяльності займається багато провідних вчених світу та

України. Найбільш відомі останні дослідження і публі+

кації належать Ч. Коопу та М. Лоджу, М. Морану, П. Сел+

зніку, Р. Нолу, Д. Леві+Фауру, С. Степаненку, В. Карсе+

кіну, І. Михасюку, Д. Стеченку та іншим. Зазначене дає

підстави стверджувати про сформованість вагомої ме+

тодологічної бази вирішення проблем регулювання.

Багато публікацій опираються на емпіричний аналіз,

пропонують власний методичний інструментарій регу+

лювання багатьма сферами.

Однак, спільною ознакою таких наукових розвідок

залишається жорстка прив'язка до об'єкту регулюван+

ня та управління. Так більшість праць описують пробле+

ми регулювання вузькодисциплінарними об'єктами, як

виняток відображається галузевий аспект. Широко уни+

каються проблеми регулювання розвитком міждисцип+

лінарних процесів (зокрема соціально+економічних, ста+

лого розвитку тощо) та конкретизації часового горизон+

ту його досяжності.

Зазначене вказує на недостатність аналізу складо+

вих та механізмів регулювання сталим розвитком нашої

держави. Помітною є зростаюча гострота відсутності

дієвих регуляторів виконання стратегій та програм роз+

витку України, основою яких є їх регіональна реаліза+

ція.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз та синтез концептів держав+

ного регулювання як головного механізму забезпечен+

ня стратегічних цілей сталого національного та регіо+

нального розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Комплексне розкриття цілей статті потребує ревізії

концепту регулювання в галузі публічного управління.

Незважаючи на вагомі теоретичні здобутки в методо+

логії регулювання єдиної позиції теоретиків і практиків

тут немає.

Цілком розділюємо думку із Ч. Коопом та М. Лод+

жом, які проаналізували найбільш цитовані праці з пи+

тань регулювання відомих наукометричних баз даних:

"…концепт регулювання зазнає недостатку в спільно+

му розумінні… З іншого боку, регулювання є

міждисциплінарним, а не специфічним для кожної га+

лузі феноменом" [1]. Виключно призма міждисциплі+

нарності дає змогу регульованого розв'язання склад+

них суспільних та економічних проблем, зокрема про+

блем сталого розвитку, міждисциплінарного за своєю

онтологією.

Повертаючись до концепції державного регулюван+

ня приведемо його тлумачення з Енциклопедії держав+

Джерело: [5].

Рис. 1. Регулювання цільової траєкторії параметру
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ного управління: "Державне регулювання — це су+

купність інструментів, за допомогою яких держава

встановлює вимоги до підприємств і громадян" [2, с.

153]. В такому тлумаченні визнаємо правоту П. Селзні+

ка, який зауважує про існування великої спокуси неприй+

нятно пов'язати із регулюванням увесь спектр правово+

го, публічно+управлінського і соціального контролю [3].

З іншого боку, регулювання є повноцінним методом

державного управління [4, с. 14], який вимагає відпові+

дних підходів аналізу і синтезу. Аспект міждисциплінар+

ності, необхідність поєднання широкого спектру методів

управління в єдиний механізм державного регулюван+

ня залишають безальтернативною необхідність засто+

сування методології системного аналізу.

У теорії системного аналізу поняття регулювання

має своє однозначне тлумачення прив'язане до конк+

ретних ситуацій управління проблемним об'єктом. Од+

нією із таких ситуацій є наявність чіткої цілі управління

(позначимо Y*), і більше — цільової траєкторії поведі+

нки керованого параметру у часі (Y*(t)). У випадку відхи+

лення показників керованого параметру (Y(t)) від ба+

жаних виникає необхідність застосувати регулюючий

вплив, для його повернення в цільовий діапазон. Най+

більш вдала спрощена схема регулювання наводиться

Ф. Тарасенком (рис. 1).

Ключовою умовою реалізації концепту регулюван+

ня зображеного на рисунку 1 є вимога, щоб система

відхилялася від опорної траєкторії "не дуже швидко і

не надто далеко" — так, щоб за рахунок зміни пара+

метрів можна було б її повернути на цільову траєкторію

Y*(t). У математичної теорії регулювання ця умова на+

зивається "малим" відхиленням [5].

Таким чином, для побудови дієвого механізму ре+

гулювання системний аналіз вимагає наявності:

— конкретної цілі управління;

— моніторингу відхилення від цільового стану в

будь+який момент часу управління;

— наявності підсистеми регулювання в складі су+

б'єкта;

— негайного регулюючого впливу у випадку відхи+

лення.

Тільки за дотримання таких вимог, є можливим ви+

користання усіх решти інструментів системного аналі+

зу, що історично підтвердили свою міждисциплінарну

ефективність.

Варто зауважити, що багато дослідників зазнача+

ють необхідність тільки окремих з вищенаведених ви+

мог. Так, М. Моран виокремлює негайність втручання в

управління проблемним процесом як головну характе+

ристику регулювання [6, с.13]. Д. Леві+Фаур обгрунто+

вує необхідність формування трьох систем правил для

забезпечення дієвого регулювання:

— правил формальної і неформальної поведінки;

— правил моніторингу;

— правил впливу [7, с. 30].

Худ К. визначає в якості цілісної системи регулю+

вання три підсистеми:

— підсистема стандартів (визначення цілей управ+

ління);

— підсистема збору інформації (набір засобів для

виявлення можливих відхилень від цільової траєкторії);

— підсистема коригувань (інструменти впливу на

цільову траєкторію об'єкту управління) [8].

Вітчизняні дослідники, переважно виділяють цільо+

вий аспект регулювання. Зокрема, С. Степаненко: "Дер+

жавне регулювання економіки — це цілеспрямований

активний вплив державних і наддержавних органів уп+

равління на функціонування та розвиток цілісної еко+

номічної системи країни, а отже, і на її розширене

відтворення шляхом використання економічних законів

і вирішення економічних суперечностей" [9]. В. Кар+

секін: "Механізм державного регулювання діяльності

суб'єктів ринку — це сукупність форм, методів, засобів

впливу на економіку, що охоплюють економічні відно+

сини, які склалися між суб'єктами та об'єктами регу+

лювання в процесі визначення та реалізації мети" [10].

І. Михасюк: "Державне регулювання — це комплекс за+

ходів держави, спрямованих на скерування суб'єктів

Рис. 2. Системний механізм стратегічного регулювання сталого розвитку регіонів
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економічної діяльності в напрямі, необхідному для до+

сягнення поставлених органами державної влади й уп+

равління цілей" [11, с. 8]. Д. Стеченко "…державне ре+

гулювання — це вплив держави на відтворювальні про+

цеси в економіці відповідними засобами з метою зоріє+

нтувати суб'єктів господарювання та окремих громадян

на досягнення цілей та пріоритетів державної політики

суспільного розвитку" [12, с. 5].

Згідно з Національною доповіддю "Цілі сталого роз+

витку: Україна" (від 15 вересня 2017 р.) в Україні роз+

роблено національну систему Цілей сталого розвитку,

основу якої складають 86 завдань розвитку та 172 по+

казники для моніторингу їх виконання. Зазначене ви+

магає впровадження цілісної та дієвої системи держав+

ного регулювання, яка б базувалась на врахуванні усіх

об'єктивних системних закономірностей функціонуван+

ня систем управління, а не тільки їх окремих аспектів як

то мета, підсистема регулювання чи порядковість впли+

ву і т.д.

Безперечно, дієвість регулювання залежатиме від

рівня конкретизації цілей управління на кожному етапі.

Тому досить перспективною є розбудова механізмів

регулювання саме регіонального рівня, який більш кон+

кретний з позицій формування стратегічних і програм+

них цілей. З іншого боку, просторова визначеність ре+

сурсної бази, еколого+природного потенціалу робить

регіони головними гравцями забезпечення сталого

розвитку держави. Зазначене обумовлює необхідність

впорядкування складових системного механізму стра+

тегічного регулювання сталого розвитку регіонів (рис.

2).

Розглянемо цілеформуючі складові (рис. 2). На сьо+

годні в Україні Цілі сталого розвитку визначені до

2030 року в чітких конкретних показниках. Однак кон+

трольні точки зростання показників з періодом 5 років,

їх лінійна динаміка за кількома часовими координата+

ми ставлять під сумнів пряму адаптивність Цілей стало+

го розвитку до потреб механізмів стратегічного регу+

лювання сталого розвитку регіонів.

Інший блок стратегічного цілеформування — Дер+

жавна стратегія регіонального розвитку на період до

2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів

України від 6 серпня 2014 р. № 385). Ситуація дещо

краща. Цільові параметри обумовлені конкретними

числовими показниками із періодичністю календарних

років. Однак їх корегування Стратегією не обумовле+

но, як і питання продовження її дії на періоди поза 2020

роком.

Регіональні стратегії соціально+економічного роз+

витку регіонів повинні бути детальнішими програмни+

ми документами, узгодженими із проголошеними на+

ціональними цілями сталого та соціально+економіч+

ного розвитку. Однак, незважаючи на унормовану ме+

тодику розробки таких стратегій, їх кінцева форма та

закладені принципи реалізації містять багато не+

доліків в частині конкретизації цілей, передбачення

сценаріїв поведінки ключових параметрів розвитку

[13].

Іншою складовою механізму регулювання є забез+

печення моніторингу. Від його точності та вчасності

залежить успіх роботи всієї системи управління і до+

сяжності оперативних та стратегічних цілей. На жаль,

нормування принципів моніторингу показників регіо+

нального розвитку важко окреслити поняттями точ+

ності та вчасності. Так, ключовим документом інсти+

туціалізації системи моніторингу є Порядок здійснен+

ня моніторингу соціально+економічних показників

розвитку регіонів, районів та міст обласного, респуб+

ліканського в Автономній Республіці Крим значення

для визнання територій депресивними (затверджено+

го Постановою КМУ від 2 березня 2010 р. № 235).

Порівняльний характер індикаторів, річний горизонт

із суттєвим лагом підведення підсумків унеможлив+

люють пряме впровадження в систему регіонального

регулювання сталим розвитком. Не кращою є ситуа+

ція  із процесом моніторингу відповідальних

підрозділів місцевої влади, результати оцінки яких

характеризують ситуацію або пост+фактумом, або у

випадку суттєвих критичних відхилень, коли механіз+

ми регулювання безсилі.

Механізми регіонального управління соціально+еко+

номічного розвитку регіону (наступний блок рис. 2) сьо+

годні представлені широким спектром управлінського

інструментарію [14]. Незважаючи на слабку ресурсну

забезпеченість управлінських впливів констатуємо їх

достатню методологічну, нормативну і інституційну упо+

рядкованість. Однак без вирішення проблем інших

блоків механізму регулювання, навіть найдосконаліші

методи управлінського впливу будуть недієвими або

малоефективними.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Використання методології системного аналізу

дозволяє впорядкувати міждисциплінарну полеміку

навколо концептів регулювання. Зокрема обумовити

принципові елементи дієвого регулювання: наявності

конкретної цілі управління; моніторингу відхилення

від цільового стану в будь+який момент часу управлі+

ння; наявності підсистеми регулювання в складі су+

б'єкта; негайного регулюючого впливу у випадку

відхилення.

З іншого боку, системний аналіз дав змогу сфор+

мувати цілісне уявлення системного механізму страте+

гічного регулювання сталого розвитку регіонів. Однак

аналіз нормативного, ресурсного та інституційного за+

безпечення виявив існування комплексної проблеми,

яка ставить під сумнів досяжності стратегічних цілей

розвитку регіонів опираючись на управлінський потен+

ціал регуляторів. Зокрема потребує модернізації блок

цілеформування національних та регіональних цілей

розвитку в напряму їх конкретизації та узгодженості.

Наступним етапом повинно бути забезпечення адекват+

ного вчасного контролю проходження соціально+еко+

номічною системою обумовлених цільових точок її

розвитку.

Залишення поза увагою вказаних проблем нала+

годження системного механізму стратегічного регулю+

вання сталого розвитку регіонів ставить під сумнів

дієвість використання наявних механізмів регіональ+

ного управління, чому на сьогодні є численні підтвер+

дження.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Світовий досвід багаторазово і переконливо дово+

дить, що переусвідомлення і модернізація систем регу+

лювання економічною та соціальною сферою є безаль+

тернативним шляхом не тільки розв'язання кризових

явищ, але й закладання довгострокових передумов

стрімкого і стійкого розвитку.
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