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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Сучасне суспільство характеризується завершенням

переходу від етапу індустріального до інформаційного.

Інформація — невід'ємний його атрибут, а, відтак, один

із головних ресурсів регіонального розвитку. На регіо/

нальну та всю державноуправлінську систему все більше

й більше впливає (власне, поступово змінює) значна

кількість зовнішніх факторів і процесів, зокрема глоба/
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Обгрунтовано застосування методології синергетики до державного управління розвитком
регіонів як складних територіальних систем. Доведено, що вона становить підгрунтя для но�
вих парадигмальних державноуправлінських засад регіональної безпеки.

Application of synergy methodology to state administration of the regions' development as
complex territorial systems is defined. It is the basis for the new state regulation paradigm of
regional safety.

лізація, фінансово/економічна криза, військово/по/

літичні конфлікти тощо. Тому актуальним є обгрунту/

вання методології управління цими факторами та про/

цесами, що передбачає визначення їх характеру, при/

чин і можливих наслідків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Виділення не вирішених раніше частин загальної

проблеми, яким присвячується означена стаття. Дослі/

дження вітчизняної державноуправлінської та регіо/
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нальної систем дозволяє стверджувати, що застосуван/

ня до них класичних підходів (функціонального, проце/

суального, суб'єктно/об'єктного та ін.) не завжди спра/

цьовує. Важливо, щоб були напрацьовані новаційні дер/

жавноуправлінські форми й методи, які б визначали па/

радигмальні основи, тобто створювали оновлену базу

знань і концепцій, особливо з регіонального управлін/

ня та розвитку в умовах невизначеності та нестабіль/

ності. Уважаємо, що вказаним методологічним підхо/

дом може служити синергетика.

Як відомо, вона з'явилася у 80/х роках ХХ ст. у ме/

жах термодинаміки з метою дослідження функціонуван/

ня нелінійних складних систем, і згодом набула поши/

рення в значній кількості галузей науки: у філософії,

політології, соціології, економічних науках. Так, вивчен/

ням особливостей розвитку суспільства із викорис/

танням синергетичного підходу займалися Л. Бевзенко,

Л. Бойко/Бойчук, В. Вайдліх, Г. Гакен, А. Гідденс, С. Ка/

піца, О. Князєва, С. Курдюмова, Г. Малинецький, І. При/

гожин, О. Якубенко та ін. Більшість із них під синерге/

тикою розуміє певну об'єднавчу платформу для методів

пізнання складності та самоорганізації в системах до/

вільної природи.

У науці "Державне управління" питання синергети/

ки досліджували В. Бакуменко, В. Дзюндзюк, В. Єлагін,

В. Корженко, В. Мартиненко, П. Надолишній, Н. Ниж/

ник, І. Письменний, О. Радченко, С. Серьогін, В. Соло/

вих, Ю. Сурмін та ін. При цьому І. Черленяк запропону/

вав синергетико/системологічний підхід, необхідний для

опису та проектування складної системи державного

управління, що включає можливість вивчення та враху/

вання складності її самоорганізації [14, с. 8].

Методологію синергетики до розвитку регіонів,

підприємств та інших складних систем застосували такі

вчені/економісти, як І. Алафузов, Л. Бухаріна, Ю. Во/

линчук, О. Груніна, О. Єрохіна, Б. Кузнецов, М. Петру/

шенко, О. Прокопенко, Н. Пшиканокова, В. Реген, Р. Ти/

мофеєв, В. Царьов та ін.

Щодо проблематики державного регіонального

управління, то вона є сферою наукових розвідок С. Бі/

лої, З. Варналія, В. Воротіна, І. Дегтярьової, М. Доліш/

нього, Л. Дідківської, Я. Жаліла, О. Коротич, В. Кравців,

О. Лебединської, В. Малікова, В. Мамонової, Л. Хашиє/

вої, І. Шкрабак та ін.

Водночас синергетика як методологічний принцип

аналізу складних соціально/економічних систем, до яких

відноситься й регіон, у державному управлінні територі/

альним розвитком використовується недостатньо.

МЕТА СТАТТІ
Отже, метою статті є дослідження особливостей

синергетичного аналізу регіонів як територіальних со/

ціально/економічних систем і визначення принципів за/

стосування методології синергетики до державного

управління цими системами та регіональною безпекою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Синергетика з'явилася як симбіоз теорії хаосу та

нелінійної динаміки. Перша теорія (хаосу) досліджує

особливості хаосу та його вплив на функціонування

складних систем. Логічно, що друга теорія (нелінійна

динаміка) детермінує причини та етапи розвитку саме

нелінійних складних систем [16, с. 4]. Разом із цим, си/

нергетика, базуючись на механістичному баченні та/

кого розвитку, дозволяє визначити не тільки відповідні

кількісно/якісні зміни в складних нелінійних системах,

а й урахувати нестабільність і непередбачуваність, що

є частиною буття та середовища, в якому функціону/

ють зазначені системи. Проте хаос має неоднаковий

вплив на них; у термодинаміці його класифікують на

рівноважний і нерівноважний [9, с. 225—252]. Зрозу/

міло, що рівноважний хаос указує на стан рівноваги

(спокою) аналізованих систем, а другий вид хаосу, на/

впаки, — на їх нестабільність. Крім того, на відміну від

рівноважного хаосу, характеристики нерівноважного

більш явні, тому здається, що складна система хаотич/

ніша за структурою та у своєму розвитку. Це зумов/

лює іще більшу її (системи) складність і непередбачу/

ваність, у т. ч. під час здійснення на неї управлінського

впливу.

Згідно з теоріями систем та управління [3, с. 561—

565; 12; 14, с. 12—13], системи взаємодіють із зовнішнім

середовищем, підтримуючи при цьому внутрішні взає/

мозв'язки власних елементів. Останні представляють со/

бою комплекс окремо взятих підсистем, дія яких може

мати непередбачуваний характер і результат для самої

системи. Науковці П. Надолишній, Ю. Сурмін, І. Черле/

няк та ін. констатують, що самоорганізація потребує

існування таких атрибутів: 1) середовища; 2) кіберне/

тичної будови циклу часового розвитку системи та зв'яз/

ку макро/, мезо/ та мікрорівнів її структури; 3) колив/

ного руху станів зовнішнього середовища та системи;

4) стійкості її стану до коливань середовища; 5) стоків

та джерел тощо [3, с. 3, с. 556—559; 14, с. 14—15].

Отже, складні системи так чи інакше перебува/

ють під впливом внутрішніх і зовнішніх дій, які отри/

мали назву флуктуацій і можуть набувати вигляду

значних або незначних, випадкових або невипадко/

вих, а також зумовлювати синусоїдний рух складної

системи.

Варто відзначити, що система має здатність до

самоорганізації. Власне кажучи, вона пристосо/

вується до флуктуацій, що зумовлює поступову чи

спонтанну їх структурну перебудову. Таку здатність,

насамперед, мають в ідкриті складні системи.

"Відкритість" останніх є необхідною умовою для їх

функціонування, однак не єдиною [5, с. 8]. Процес

самоорганізації складної системи залежить від її

внутрішнього та будови, здатності та можливості

взаємодіяти, джерел і стоків. Останні особливості

полягають у тому, що складна система має локалі/

зоване джерело, стимул до руху, і кожна її частина

— вихідний елемент, відправна точка, із якої вона

ніби бере свій початок. Щодо стоку, то він походить

від англійського слова "stock", що перекладається

як накопичення, запас, акумулювання тощо [2]. Це

означає, що процеси обміну, які відбуваються в

складних системах, мають причину (тобто джерело

виникнення та канали поширення) і наслідок, який

передбачає залучення до такого обміну всіх або

більшості елементів системи.
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Установити характер цих процесів і зрозуміти їх

сутність видається можливим за умови представлення

складної системи та зовнішнього середовища якісно

різними сферами, які мають спільні точки дотику. Слід

підкреслити, що в зазначених точках узаємодії проце/

си, якими відзначається зовнішнє середовище, піджив/

люють складні системи, становлячи при цьому їх базис.

Закумулювавши інформацію від середовища, система

реагує таким чином: серед її елементів відбуваються

обмін цією інформацією, а також відповідні процеси

впорядкування та змін.

Уважаємо, що подібною складною системою є ре/

гіон, який повинен мати розвинену інфраструктуру (со/

ціальну, транспортну, екологічну, зв'язку тощо), покли/

кану забезпечувати оптимальний стан сфер життєдіяль/

ності суспільства (рис. 1). Детальніше про регіон як

складну територіальну соціально/економічну систему

йдеться в інших наукових розробках [8]. Зауважимо

лише, що регіон характеризується здатністю до само/

організації, яка також залежить від внутрішньої будови

регіону як системи.

Учена О. Князєва уточнює, що з позиції синергети/

ки структура є локалізацією флуктуаційних процесів, яка

має певну геометричну форму, причому за різних об/

ставин ця форма також може відрізнятися [5, с. 9].

Підтримаємо позицію О. Князєвої та І. Пригожина,

що за умови врівноваженості будови складної систе/

ми врегульованою є дія вхідних і вихідних факторів, а

тому її структура стійкою [5; 9]. Йдеться про те, що уне/

можливлюється як збільшення / зменшення кількості,

так і зміна якості елементів складної системи. Звісно,

спроби таких змін завжди можливі, але вони без ре/

зультативні — не позначаються на функціонуванні цих

систем.

Окрім позитивного боку, структурно стійкі складні

системи мають і негативний, що полягає в такому: вони

організувалися на початку свого формування, але по/

дальший їх розвиток вимагає вдосконалення шляхом

оновлення, інакше, система перетворюється в закриту

із застиглими процесами обміну. Це може призвести до

її відторгнення зовнішнім середовищем і зникнення то/

чок узаємодії. Відтак, регіони не сприятливі для флук/

туацій набувають вигляду консервативних складних си/

стем, у яких неможливі інновації.

Разом із тим, небажаною є ситуація перетину рівня

сприятливості, за якої флуктуаційні процеси посилюють/

ся, зумовлюючи дисбаланс у середині складних систем.

Флуктуації заволодівають ними, останні стають залеж/

ними, а в найгіршому випадку руйнуються та зникають.

Очевидно, що рівень сприятливості у врівноважених

складних системах є вищим, порівняно із нестабільни/

ми системами. Для регіонів такий поріг становить рівень

безпеки (соціальної, інформаційної, економічної, еко/

логічної, політичної, фінансової та ін.). Завдяки цій

якості видається можливим проводити оцінювання ста/

ну регіонів як складних територіальних систем.

Отже, для флуктуацій оптимальний варіант — той,

за якого вони можуть сприяти самоорганізації дослід/

жуваних систем. Останні мають неодмінно відзначати/

ся відкритістю та готовністю до структурних змін, що

передбачає стан системи, відповідно до якої вона

дійшла свого піку, наростивши значну (власне, критич/

ну) кількість неоднорідностей та суперечностей, і вже

неминучою є її зміна. Зважаючи на вказане, зауважи/

мо, що трансформація регіонів неможлива за умов їх

сталого розвитку. Він законодавчо визнаний в якості

принципу державної регіональної політики [10, п. 10 ч.

1 ст. 3]. Проте під сталістю ми розуміємо прагнення три/
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Рис. 1. Синергетична модель розвитку регіону як складної територіальної
соціально�економічної системи
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валої стабільності. Остання, дійсно, необхідна, але ха/

рактерна для іншого етапу еволюціонування регіону як

складної територіальної соціально/економічної систе/

ми.

Згідно з концептом синергетики ідентифікації по/

требують напрямки розвитку системи та джерела його

перенаправлення. Щодо напрямів регіонального роз/

витку, визначення їх великої кількості може призвести

до неузгодження орієнтирів між собою, помилкової

ідентифікації серед них пріоритетних, збільшення

конфліктів інтересів і створення нерівноважного (на/

віть кризового) стану. Усе це супроводжується спон/

танними процесами самоорганізації регіону та необхі/

дністю вдосконалення регіонального управління. Тоб/

то розвиток складних систем може відбуватися в дек/

ількох напрямках, через що зазначені системи набу/

вають ознак нелінійності, і регіони не є винятком із

цього правила.

Нелінійність системи описується відповідними

рівняннями, рішень яких може бути декілька, що доз/

воляє детермінізувати шляхи її (системи) еволюціону/

вання. Вибір таких шляхів завжди здійснюється альтер/

нативно, адже кожна нелінійна складна система має

певну кількість атракторів — векторів, які в точці біфур/

кації (критичний момент розвитку системи) розгалужу/

ються. Складна система, обираючи той чи той шлях,

структурується по/новому та згодом підпадає під дію

інших флуктуацій. Акплікуючи цю ситуацію на регіон як

складну територіальну систему, слід пам'ятати, що його

розвиток визначається рівнем безпеки.

Безперечно, нелінійні складні системи можуть

змінювати напрямки свого розвитку, що знову ж таки

позначається на їх самоорганізації. Відтак, можливе

повернення складної системи на той шлях, яким вона

скористалася раніше. Імовірно, що тоді синергетична

модель цієї системи на початковому етапі не буде сут/

тєво відрізнятися від тієї, яка відповідає кінцевому ета/

пу її розвитку. Загальновідомо, що більшість складних

нелінійний систем рідко повторюються у виборі актрак/

торів, оскільки за характером він є випадковим.

Серед особливостей нелінійності складних систем

варто виділити й те, що за її допомогою флуктуації мо/

жуть тільки посилювати свій вплив. Цій відмінній ознаці

нелінійності вчений Е. Лоуренц дав назву "ефект мете/

лика", аналізуючи метеорологічні процеси та моделю/

ючи їх на комп'ютері [4].

За допомогою ефекта метелика можна описати ту

ситуацію, в якій опинилася Україна: у ній і досі триває

процес формування цивілізованих ринкових відносин,

а її соціальна сфера відзначається високим рівнем не/

стабільності. Варто усвідомити, що рівень безпеки на/

пряму залежить від проблеми бідності, яка має багато/

аспектні наслідки та ознаки противаги. Тому дії й інстру/

менти щодо її нейтралізації повинні володіти місткістю.

За 20 років незалежності в Україні рівень бідності

збільшувався, а рівень безпеки знижувався. Через це

начебто незначні за характером внутрішні події набули

вигляду флуктуацій і посилилися, трансформувавшись

у загрози системі безпеки загальнодержавного масш/

табу. Вони продовжують виникати, тому зумовлюють

необхідність створення механізму державного регулю/

вання й контролю за ними, особливо на регіональному

рівні, оскільки більшість регіонів охопила довготрива/

ла повномасштабна криза. Вихід із неї вимагає грунтов/

них структурних змін. Перевагою ефекта метелика в

контексті державного управління є те, що він дає мож/

ливість за незначного впливу на регіон суттєво підви/

щити ефективність його функціонування.

Незважаючи на багатовекторність розвитку склад/

них нелінійних систем, як було вже зазначено, вибір

його напрямку може відбуватися випадково. У цьому

контексті постає ряд логічних запитань, а саме: 1) чи

можливо "побороти" випадковість дії складної системи

та чи є сенс взагалі; 2) яка користь від неї (випадковості).

На нашу думку, відповідь на питання важливості

здійснення управління складними системами криється

не в тому, чи необхідно втручатися в перебіг процесів їх

розвитку й обміну інформацією між системами та сере/

довищем, а як правильно (якими саме знаряддями)

здійснити управлінський вплив на них. Він грає роль

вхідного фактора, тому повинен носити характер регу/

лювання з елементами стимулювання та помірного кон/

тролю. Уважаємо, що головним у цьому регулюванні

має бути визначення об'єктивних передумов і загальних

тенденцій, а також прогнозування можливих наслідків

поведінки аналізованих систем, оскільки вони володі/

ють здатністю до самоорганізації.

Повертаючись до плану нашого дослідження,

підкреслимо, що ми маємо справу із узаємодією двох

складних нелінійних систем — держави та регіонів, дер/

жавного управління та регіонального. Кожна з означе/

них систем у своєму функціонуванні залежить від узає/

модії із зовнішнім середовищем та внутрішніх обмінних

процесів між власними елементами. Регіони є елемен/

тами складнішої системи — держави, тому необгрунто/

ване локальне втручання супроводжується загальнодер/

жавними наслідками, схожа ситуація спостерігається в

Україні. На виході ми отримати гіперскладну нелінійну

систему повністю залежну від державноуправлінсько/

го впливу, який, іншими словами, має характер вхідно/

го фактора (флуктуацій).

До речі, вплив деякі вчені (Е. Лібанова, М. Хвесик

та ін.) розглядають як довготерміновий економічний,

соціальний і екологічний ефект, який є наслідком пев/

ної діяльності (господарської, управлінської тощо)

[11, с. 23]. З цього приводу справедливим є тверджен/

ня В. Бакуменка та ін., що сутність впливу слід визна/

чати, насамперед, через дію — прийняте рішення [3,

с. 104].

Зазначимо, що найбільш підвищено чутливими до

флуктуацій є складні нелінійні системи, які перебува/

ють у стані швидкого переходу з урівноваженого в

нестабільний, що вимагає їх самоорганізації. Вона без/

посередньо залежить від різновиду флуктуацій, які

можуть бути менше або більше значними, а також та/

кими, що зумовлюють "ефект метелика". На наш по/

гляд, останній вид флуктуацій є топологічним сам по

собі — до його складу входять виклики, ризики та заг/

рози. Ураховуючи це, можемо підкреслити, що загро/

зи є найнебажанішим варіантом для складної системи,

оскільки можуть зумовлювати її руйнацію. Виклики й

ризики відрізняються від загроз тим, що мають мобі/

лізуючо/попереджувальний характер [13, с. 111—112].

Незважаючи на функціональне призначення ризиків,
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вони все одно містять потенційну можливість деструк/

ту та переходу у "фазу" загроз, тому потребують ок/

ремого детального вивчення.

Іще більшої складності додає той факт, що спільною

для обох нелінійних систем (держави та регіону) є соці/

альна складова — територіальна громада. Розібратися

в цьому питані може використання, по/перше, диферен/

ційованого підходу до визначення територіального та

регіонального розвитку. А по/друге, правила, за яким

державі та регіонам необхідно налагодити зворотний

зв'язок із суспільством, яке буде давати оцінки щодо

стану виокремлених складних систем, а саме: чи є він

стабільним, чи "ні" і що саме потребує корегування. Цей

зв'язок має бути постійним (що, зокрема, передбачає

регулярне отримання результатів суспільного оцінюван/

ня), оскільки обмінні процеси в досліджуваних склад/

них системах можуть стрімко протікати. Громадська

думка має служити джерелом еволюції вищезазначених

складних систем, а також їх рівноважності / нестабіль/

ності. Ми переконані, що громадське оцінювання фун/

кціонування держави та регіонів повинно відбуватися

за допомогою новітнього інструментрію — електрон/

ної петиції (E/petitioning) [1]. Уважаємо, що доречним є

створення відповідного Інтернет/порталу для таких пе/

тицій, щоб вони дозволяли громадянам ініціювати за/

конопроекти, що у свою чергу вимагає внесення змін

до ряду законодавчих та нормативно/правових доку/

ментів, зокрема до Конституції України [6, ст. 93]. Крім

того, слід удосконалити порядок збору підписів грома/

дян за те чи інше питання, оскільки точної кількості та

відомостей про громадян України немає. Виходів з цієї

ситуації декілька, а саме: дослідження відповідних за/

рубіжних практик і аргументування їх упровадження на

вітчизняних теренах, проведення перепису населення,

використання інформації реєстру виборців тощо.

Електронна петиція забезпечуватиме швидке нако/

пичення й оновлення інформації, необхідної для роз/

витку державної та регіональної систем. Він представ/

лений, з одного боку, негативними процесами в

суспільстві, про які воно поінформувало державу й ре/

гіони, що зреагували на них шляхом прийняття управ/

лінських рішень, а з другого — станом рівноваги останніх

складних систем. Якщо будь/яка реакція держави та

регіонів відсутня або вона не влаштовує суспільство, то

в ньому збільшується концентрація негативних настроїв

і настає криза. Відтак, можна провести відповідні пара/

лелі: позитивний зворотній зв'язок підвищує рівень без/

пеки в державі та регіонах і забезпечує n/тривалість їх

розвитку.

Звісно, реакція нелінійних систем на зміни є склад/

но прогнозованою, через багатовекторність відгуків

таких систем на зовнішні збудники та випадковість ви/

бору шляху розвитку. На підтвердження наведемо тезу,

яку висловив дослідник В. Нікітін [7], що основу того чи

іншого державновладного рішення в Україні становить

не раціональність, а ірраціональність. Воно — проти/

лежне тому, що мало б бути прийнято за логікою речей,

більше того, непоодинокими є випадки, коли підгрунтя

державноуправлінського рішення становить саме інтуї/

ція.

Не достатньо звести управління складними не/

лінійними системами лише до оцінювання їх поведінки;

потрібно, щоб були створенні умови для еволюційного

розвитку (дет. про це йдеться в працях П. Гудмана та Л.

Курке [15], присвячених теорії організації розвитку).

Розвиток як мета апріорі притаманний будь/яким склад/

ним системам. Проте досягнення цієї мети видається

можливим за умови побудови серед останніх систем

такої структури, яка б могла забезпечити відносну три/

валість їх стабільності до впливу зовнішніх чинників і

призупинення перехідних процесів (не плутати з припи/

ненням узагалі). Підкреслимо, що подібне призупинен/

ня не стосується обмінних процесів, що виникають усе/

редині складних нелінійних систем або під час узаємодії

їх із зовнішнім середовищем. Підпадаючи згодом під дію

нових флуктуацій, структура вказаних систем усе ж

змінюється зі стійкої на неврівноважену та починається

черговий цикл розвитку цих систем.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

У роботі доводиться, що державне управління ре/

гіонами як складними територіальними соціально/еконо/

мічними системами потребує застосування новаційно/

го підходу — синергетичного. Перевагою його викори/

стання є встановлення необхідної структури складних

нелінійних систем і атракторів — векторів їх самоорга/

нізації, а також обгрунтування здійснення виваженого

державноуправлінського впливу. Він має полягати в

регулярному оцінюванні стану функціонування регіонів,

залученні громадськості до цього процесу, виробленні

методів зміцнення нетривкої стабільності складних те/

риторіальних систем (регіонів), і зразків дієвих рішень

з урахуванням зміни їх конструктивних можливостей, які

відбуваються під час їх самоорганізації.

Установлено, що актуальним є використання ме/

тодології синергетики у вітчизняному державному уп/

равлінні з метою забезпечення регіональної безпеки,

оскільки її (синергетики) функціональне призначення

полягає в характеристиці зовнішнього середовища, ви/

значенні тенденцій і ступеня чутливості складних не/

лінійних систем до флуктуацій. Серед їх різновидів ви/

окремлені виклики, ризики та загрози, вплив яких на

регіональний розвиток є різним за характером, але по/

требує моніторингу й оцінювання. Причина цього по/

лягає в тому, що одні фактори зумовлюють пришвид/

шення настання кризового стану складних нелінійних

систем, другі ж — за своєю конфігурацією є менш заг/

розливими, але здатні справляти на них вплив з метою

їх самоорганізації. Власне, розвиток регіонів зумов/

люється зовнішніми впливами та внутрішніми аспекта/

ми, які об'єднує цілісність складних систем і їх ризи/

костійкість. Проте в одному випадку може відбувати/

ся руйнація систем, а в другому — оновлення, яке суп/

роводжується формуванням у них інших системних

якостей, підходящих до існуючих умов. На досліджен/

ня цих процесів і будуть спрямовані наші подальші роз/

відки.
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