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Сьогодні зовнішнє середовище регуляторних ор'
ганів характеризується складністю, невизначеністю,
багатоваріантністю розвитку, динамізмом і мінливістю,
внаслідок чого стратегічні рішення приймаються в умо'
вах неповноти інформації про зовнішнє середовище.
У зв'язку з цим діагностика і прогнозування зовнішнь'
ого середовища повинні посідати важливе місце у фор'
муванні регуляторної політики. Особливо це стосуєть'
ся макросередовища, до якого відноситься моніторинг
громадської думки при здійсненні регуляторної по'
літики.

Взаємодія органів виконавчої влади з інститутами
громадянського суспільства у процесі здійснення регу'
ляторної діяльності в Україні здійснюється в різних
формах залежно від цілей і характеру виконуваної ро'
боти, обсягу повноважень суб'єктів, масштабу взаємодії
(загальнодержавний, регіональний, місцевий рівень).
Активно використовуються, зокрема, такі форми взає'
модії: участь зазначених інститутів у розробленні та
обговоренні проектів нормативно'правових актів з пи'
тань, що стосуються суспільно'економічного розвитку
держави, інтересів широких верств населення, прав і
свобод людини та громадянина; здійснення інститута'
ми громадського контролю за діяльністю органів вико'
навчої влади щодо розв'язання проблем, що мають важ'
ливе суспільне значення, у формі громадського моні'
торингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх
ефективності, подання органам виконавчої влади екс'
пертних пропозицій.

Питання теоретичного та методичного забезпечен'
ня регуляторної політики знайшли висвітлення в Законі
України "Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р., а
також у працях М. І. Долішнього, А.О. Морозова та інших
дослідників [1—5].

Використання такої форми як діалог державних
органів з громадськістю у сфері регуляторної діяльності
потребує вдосконалення інформаційного забезпечен'
ня, зокрема, під час аналізу моніторингу результатив'
ності регуляторного впливу нормативних актів. Цьому
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сприяє застосування методів економічного аналізу для
пошуку оптимального варіанта формування інформа'
ційної бази та впровадження сучасного програмного за'
безпечення.

Метою статті є дослідження застосування PEST'ана'
лізу при проектуванні інформаційного забезпечення
моніторингу регуляторної політики регіону.

На думку Р. Дональдсона, будь'яка організація існує
для задоволення певних соціальних інтересів. Мораль'
на оцінка організації виходить за межі політичної оцін'
ки. З погляду суспільства, основна функція подібних
організацій — розширення суспільного добробуту че'
рез задоволення інтересів клієнтів і співробітників у
межах справедливості. Якщо організація не відповіда'
тиме цим очікуванням, вона не заслуговує морального
схвалення [6, с. 57]. Якщо ця точка зору буде прийнята,
то це означатиме, що будь'які методи збору, аналізу і
розкриття даних, які дають змогу суспільству оцінюва'
ти виконання організаціями побажань суспільства, ста'
нуть не тільки законними, але і бажаними. Це створить
передумови для розвитку взаємин з різними групами заі'
нтересованих сторін, за допомогою якого контролюєть'
ся виконання вимог закону і суспільства.

Поняття законності організації, досліджене П. Лінд'
бломом, передбачає, що апарат управління організації
може впливати на відношення до неї широкої громадсь'
кості. Організації намагаються досягти узгодженості
між соціальними цінностями, пов'язаними з їх діями (або
їх діями, що маються на увазі) і нормами прийнятної по'
ведінки великої соціальної системи, частиною якої вони
є. Якщо ці дві системи цінностей узгоджені, можна го'
ворити про законність організації, інакше вона викли'
кає сумніви [7, с. 15—16]. Поняття моральної законності
організації будується на соціальних нормах і цінностях,
воно не є абсолютним і постійним, тому що організації
значно розрізняються тим, як їх сприймає суспільство в
цілому, а деякі з них більшою мірою залежать від соці'
альної і політичної підтримки. П. Ліндблом таким чином
характеризує моральну законність організації: вона

— не тотожна економічному успіху або дотриман'
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Таблиця 2. PEST	аналіз тенденцій, що мають істотне значення для
регуляторної діяльності
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ню правових норм;
— визначається для знаходження відповідності

цілей організації, методів і результатів її діяльності соці'
альним нормам і цінностям;

— залежить від масштабів діяльності організації і
одержуваних нею обсягів соціальної і політичної
підтримки;

— може бути обмежена юридичними, політичними
або соціальними санкціями [6, с. 20—21].

Перед органами виконавчої влади стоїть завдання
налагодження взаємин з цивільним суспільством, з од'
ночасним підвищенням керованості і мінімізацією ри'
зиків діяльності, зокрема ризику репутації. Це обумов'
лює необхідність реорганізації і перемасштабування їх
діяльності. Одним з невід'ємних елементів такої реор'
ганізації процесів бізнесу в організації є впровадження
інформаційних CRM'систем (Customer Relationship
Management).

 Наявність CRM'системи повинна сприяти органу
виконавчої влади у досягненні його стратегічної серед'
ньострокової і довгострокової мети. Тому конфігура'
ція упроваджуваної CRM'системи безпосередньо виз'
начається структурою стратегічних цілей організації, які
необхідно ідентифікувати, кількісно і якісно оцінити
стратегічні цілі організації, а також запропонувати та'
кий варіант впровадження CRM'системи, який цілком уз'
годжується із стратегічною метою організації, і пред'
ставити динамічну модель впровадження CRM'системи,
що відповідає моделі стратегічного розвитку органі'
зації.

До розробки проектів регуляторних актів та відсте'
ження результативності їх дії на регіональному рівні
залучаються суб'єкти підприємницької діяльності, фа'

хівці, громадські та профспілкові
об'єднання підприємців, зокрема,
спілка підприємців області, асоці'
ація підприємств промисловості,
торгівлі та громадського харчу'
вання в області, пропозиції і зау'
важення яких враховуються у ре'
гуляторному процесі.

Всіх заінтересованих суб'єктів
можна розділити на наступні кате'
горії:

— рівень 1 — суб'єкти госпо'
дарювання ;

— рівень 2 — суспільні об'єд'
нання;

— рівень 3 — наукові суспіль'
ства;

— рівень 4 — громадськість.
Рівень кожної групи суб'єктів

повинен враховуватися при плану'
ванні заходів щодо інформаційно'

го забезпечення моніторингу регуляторної політики.
Будь'яка організація знаходиться і функціонує в

рамках зовнішнього і внутрішнього середовищ, вони
зумовлюють успішність її функціонування і в той же час
накладають певні обмеження на оперативну діяльність,
оскільки кожна дія організації є можливою лише в тому
випадку, якщо середовище допускає його здійснення.

Завдання стратегічного управління полягає в забез'
печенні такої взаємодії організації із зовнішнім середо'
вищем, яке дозволило б їй підтримувати стійкість на
рівні, необхідному для досягнення поставленої мети в
довгостроковій перспективі. Єдиноправильним варіан'
том поведінки організації для досягнення ефективного
довгострокового функціонування і успішного розвитку
є підвищена увага до здійснення аналізу зовнішнього
середовища.

Аналіз зовнішнього середовища є процесом, за до'
помогою якого розробники стратегічного плану конт'
ролюють зовнішні щодо організації чинники, щоб виз'
начити можливі погрози і можливості. У теорії менедж'
менту розроблені методи аналізу зовнішнього середо'
вища організації, зокрема SWOT'аналіз, PEST'аналіз та
інші [8—10].

SWOT'аналіз передбачає виявлення сильних і слаб'
ких сторін організації, а також погроз і можливостей
зовнішнього середовища, встановлення ланцюжків
зв'язку між ними, які надалі можуть бути використані
для формулювання стратегії організації;

Можливості — це позитивні тенденції і явища зов'
нішнього середовища. Впровадження CRM'технологій
сприятиме підвищенню репутації і забезпеченню вимог
законодавства відносно обліку громадської думки.

Погрози — це негативні тенденції і явища, які мо'
жуть привести за відсутності
відповідної реакції організації
до зниження рівня репутації і по'
зиції в рейтингу.

У таблиці, приведеній ниж'
че, описані основні ризики, зни'
женню яких сприяє впроваджен'
ня CRM'системи в органах вико'
навчої влади.

PEST'аналіз — це інстру'
мент, призначений для виявлен'
ня політичних (Policy), економ'
ічних (Economy), соціальних
(Society) і технологічних (Tech'
nology) аспектів зовнішнього

Таблиця 1. Вплив змін в організації інформаційного
забезпечення  в результаті впровадження CRM	систем
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середовища, які можуть вплинути на стратегію ком'
панії. Важливі споживчі переваги визначаються за до'
помогою соціальної компоненти PEST'Аналізу. PEST'
аналіз не є загальним для всіх організацій, оскільки для
кожної з них існує свій особливий набір ключових чин'
ників.

Впровадження CRM'систем найбільшою мірою за'
чіпає соціальну компоненту зовнішнього середовища.
У таблиці 1 показані зміни в організації інформаційно'
го забезпечення в результаті впровадження CRM'сис'
тем і ризики, поява яких знижується.

Будь'яка організація знаходиться в стані постійно'
го обміну із зовнішнім середовищем. Макросередови'
ще — це чинники, з якими організація не стикається без'
посередньо, але які здійснюють серйозний вплив на її
діяльність. PEST'аналіз дозволяє враховувати тенденції,
що мають істотне значення для регуляторної діяльності.
Ці дані представлені у табл. 2.

Для узагальнення результатів роботи щодо аналізу
стратегічних чинників зовнішнього середовища може
бути використана спеціальна форма "Резюме аналізу
зовнішніх стратегічних чинників"(External Strateqic
Factors Analysis Sammary — EFAS), представлена в
табл.3. У формі відбиті можливості і погрози при моні'
торингу регуляторної політики.

Форма EFAS є методом аналізу готовності органі'
зації реагувати на стратегічні чинники зовнішнього се'
редовища з урахуванням передбачуваної значущості
цих чинників для її майбутнього.

Процедура узагальнення результатів роботи стосов'
но аналізу стратегічних чинників зовнішнього середо'
вища включає наступні етапи:

— визначення можливостей і погроз, встановлення
для кожного чинника вагового значення від одиниці
(найважливішої) до нуля (незначущої) на основі оцінки
ймовірної дії даного чинника на стратегічну позицію
організації;

— оцінка кожного чинника за 5'балльной шкалою:
"п'ять" — високий рівень, "чотири" — вищий за се'
редній, "три" — середній, "два" — нижчий за середній,
"одиниця" — низкий;

— визначення зважених оцінок кожного чинника

шляхом множення його ваги на
оцінку, а також визначення су'
марної зваженої оцінка для
організації в цілому.

Сумарна оцінка (з тією ж
градацією, що й оцінка кожного
чинника) указує на ступінь ре'
акції підприємства на поточні і
прогнозовані чинники зовнішнь'
ого середовища.

Таким чином, PEST'аналіз
може бути застосовано для об'
грунтування інформаційного
забезпечення моніторингу ре'
гуляторної політики регіону на
основі CRM'систем, що сприя'
тиме:

— посиленню комунікації з
суб'єктами підприємницької
діяльності, фахівцями, гро'
мадськістю та профспілковими
об'єднаннями підприємців та ін.;

— оптимизації взаємовід'
носин із заінтересованими осо'
бами;

— підвищенню інформацій'
ної прозорості органу виконавчої

влади для заінтересованих осіб;
— налагодженню прозорого управлінського обліку,

з виділенням відповідних центрів відповідальності і про'
ектних підрозділів та забезпечення багатопрофільної
звітності у різних просторово'часових розрізах.
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Таблиця 3. Форма EFAS (можливості та загрози)
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