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OF STATE REGULATION

У статті проаналізовано проблему формування та становлення економічного механізму дер�
жавного регулювання на регіональному рівні в період надзвичайних ситуацій. Визначено, що
характерною рисою будь�якої НС є її територіальна прив'язка, тому комплексне здійснення за�
ходів щодо попередження нещасть і подолання їх наслідків можливе лише на основі територі�
ального підходу, реалізованого за допомогою регіонального управління та якісного державно�
го фінансування. Саме регіональні органі влади найбільшою мірою мають інформацію про
місцеві умови, наближені до зон НС і мають у своєму розпорядженні місцеві ресурси, здатні
вирішувати завдання ефективного реагування всієї регіональної соціально�економічної сис�
теми на негативну зміну її параметрів і інституціональних умов у результаті виникнення НС, а
також можуть сформувати й використовувати економічний механізм державного регулювання
з попередження й подолання наслідків НС.

The problem of formation and development of the economic mechanism of public regulation of
emergencies at the regional level has been analysed in the paper. The feature of any emergency is
its territorial linkage, thus, the comprehensive implementation of the measures to prevent disasters
and overcome their consequences is possible only at the regional level implemented through regional
governance and quality public funding. It is the regional authorities that, to the greatest extent, are
informed about the local conditions close to the emergency zones and have local resources to respond
effectively to the problems of the entire regional socio�economic system and negative changes of
its parameters and institutional conditions as a result of the emergency. They also can organise and
use the economic mechanism of public regulation to prevent and overcome the consequences of
emergencies. It is the regional authorities that, to the greatest extent, are informed about the local
conditions close to the emergency zones and have local resources to respond effectively to the
problems of the entire regional socio�economic system and negative changes of its parameters and
institutional conditions as a result of the emergency. They also can organise and use the economic
mechanism of public regulation to prevent and overcome the consequences of emergencies.

On the basis of the analysis of the organizational and legal constituents of the economic mechanism
for the emergencies prevention in Ukraine, their impact on the current state of emergencies, the
expediency of introducing the leading international experience in Ukraine concerning the
development of public administration of the components of the economic mechanism for the
emergencies prevention is substantiated.

During the implementation of the goals and objectives of the study, we used the works of domestic
and foreign scientists in public administration, the theory of risks of modern socio�economic systems,
the functioning of the economy of the meso— and macrolevels, and also in the problems of modeling
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Екстремальні явища, маючи високий ступінь нега�

тивного впливу на суспільство, змушують його адекват�

но реагувати й боротися з наслідками стихійних лих,

аварій, катастроф і соціально� політичних конфліктів.

Для організації ефективної боротьби з надзвичайними

ситуаціями (далі НС) важливе значення має визначення

основних факторів подібного впливу й правильне розу�

міння механізмів їх прояву в економічному житті. У цих

цілях розпочато спробу їх теоретичного аналізу й розг�

ляду способів вираження в конкретних економічних

показниках. Слід зазначити, що оскільки в цей час в

наявній науковій літературі досить широко досліджені

фізичні аспекти руйнівного впливу стихійного лиха,

аварій і катастроф, причому загальноприйнятими стали

терміни "вражаючі фактори" і "фактори поразки", то

стосовно характеру нашого дослідження їх необхідно

відрізняти від того, що вводиться нами, терміна "фак�

тор впливу на економіку", який стосується тільки еко�

номічного аспекту НС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ступінь розробленості проблеми характеризується

різноманіттям досліджень різних аспектів державного

регулювання економічного механізму запобігання НС.

Зокрема для формування авторської позиції під час

написання цієї статі, про закономірності економічного

розвитку в контексті варіативності впливів різноманітних

нещасть і необхідності реагування суспільства на екст�

ремальні зміни в економіці використані праці [1—6].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасних проблем формуван�

ня та становлення економічного механізму державного

регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для розгляду основних механізмів державного ре�

гулювання з впливу екстремальних явищ на економіку

та їх наслідків доцільно підрозділити на такі категорії:

— факторів, що утворювалися в результаті впливу

на окремі будинки, спорудження, промислові й сільсько�

господарські об'єкти, а також окремі ділянки доріг і

комунікацій;

— негативні наслідки від НС у невеликих населених

пунктах і прилягаючих до них територій, на яких немає

великих промислових і сільськогосподарських об'єктів.

Надзвичайні ситуації, сформовані в результаті влу�

чення в зону впливу факторів поразки середніх і вели�

socio�economic processes. In addition, theoretical studies of the economic mechanism and tools
for managing regional systems and the factors of their socio�economic development in emergency
situations were used.

Ключові слова: державне регулювання, економічний механізм запобігання надзвичайним ситуаціям в

Україні, механізм державного управління.
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ких населених пунктів із прилягаючими до них територій,

що відрізняються наявністю на них промислових і

сільськогосподарських об'єктів, транспортних магістра�

лей, трубопроводів і інших комунікацій, а також

сільськогосподарських угідь районного або обласного

значення.

Водночас для кожної наступної категорії НС, у міру

зростання її масштабів, стає актуальним більша кількість

факторів прояву в економіці регіонів, з яких характер�

ним для всіх трьох категорій НС є вибуття основних за�

собів у результаті безпосереднього впливу вражаючих

факторів [6].

Загалом у складі наслідків НС, які впливають на ре�

гіональну економіку, може бути виділено такі їхні види:

— явні наслідки, що оцінюються як збиток, що й

піддаються безпосередньому кількісному підрахун�

ку;

— неявні наслідки, які неможливо безпосередньо

оцінити як збиток або втрату, яка непіддається безпо�

середній кількісній оцінці.

У числі подібних неявних факторів, насамперед,

можна відзначити: бюджетний дефіцит і різке падіння

курсу національних валют, стресовий стан населення й

посилення міграційних процесів, політична нестабіль�

ність і нездатність надбудовних структур. Сценарний

характер впливу факторів поразки й економічних фак�

торів у загальному виді можна представити в такий

спосіб:

— вражаючі фактори, безпосередньо, своїм фізич�

ним впливом приводять до втрат суспільного багатства

й вибуттю виробничих потужностей;

— у результаті дестабілізації обстановки й руйну�

вання господарських зв'язків порушується нормальний

ритм роботи значної кількості підприємств, частина з

яких безпосередньому впливу не піддалися;

— для проведення робіт з ліквідації НС і компен�

сації понесених втрат доводиться відволікати від нор�

мальної виробничої діяльності значні трудові, мате�

ріальні й фінансові ресурси;

— постійна небезпека виникнення НС вимагає по�

стійного відволікання певної частки продуктивних сил

і різних ресурсів на проведення заходів щодо проф�

ілактики НС, на створення відповідних резервів і зміст

відповідних суспільних структур, покликаних забезпе�

чити стійкість економіки перед екстремальними яви�

щами.

Виходячи з цього, реакція регіональних соціально�

економічних систем на катастрофічні зміни макро�,

мезо� і мікроекономічних параметрів може бути класи�

фікована на [3]:
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— оперативну, пов'язану із забезпеченням припи�

нення дії вражаючих факторів і проведенням рятуваль�

них і невідкладних аварійно� відбудовних робіт;

— пролонговану економічну реабілітацію, що бу�

дується на стратегічній основі, й забезпечує постраж�

далі об'єкти на всіх рівнях регіональної або державної

соціально� економічної системи.

Причому пролонгована реакція за стратегічним ха�

рактером також може бути додатково класифікована

за такими видами:

— радикальна реконструкція регіонального госпо�

дарства на основі нової виробничої бази, передових тех�

нологій, створення систем нових економічних відносин

і перспективної кон'юнктури ринку;

— модернізований розвиток, шляхом переважного

використання існуючої виробничої бази з обліком її ча�

сткового вдосконалювання й введення нових окремих

ключових елементів, що задають нову якість усієї від�

новлюваної й реабілітованої соціально� економічної

системи;

— стагнаційний розвиток, що означає просте від�

новлення постраждалих об'єктів і традиційних ринко�

вих позицій;

— ліквідаційний розвиток, спрямований на скоро�

чення числа й масштабів економічних об'єктів, обсягів

використання ресурсів і виробництва продукції.

Найбільш показовим прикладом радикальної рекон�

струкції господарства після НС може служити таш�

кентський землетрус (1966 р.), коли м. Ташкент одер�

жало значні руйнування переважно старих глинобитних

будівель. Для цього було розроблено генеральний план,

згідно з яким під знос пішли практично всі глинобитні

спорудження міста (найчастіше навіть не зруйновані),

на місці яких було побудовано сучасні будинки й ство�

рено сучасну інфраструктуру.

Загалом вплив факторів НС на економіку соціо�еко�

номічних систем може бути презентовано у вигляді збит�

ку.

Кількісна оцінка впливу НС на регіональну еконо�

міку сполучена зі значними складностями в силу знач�

ного розкиду даних про подібний вплив. Тому вона по�

винна проводитися з обліком науково обгрунтованих

методів і підходів, в їхнім числі:

— здійснення трендового аналізу, що дозволяє ви�

явити розвиток загальних закономірностей як у сфері

розвитку НС, так і в сфері розвитку питань фінансуван�

ня попередження НС і подолання їх наслідків;

— науково обгрунтоване угрупування періодів, що

характеризують тенденції впливу НС на економіку в різні

періоди часую [4].

Знаючи, що тривалий строк основні засоби, що про�

стоюють, як правило, розукомплектовуються або по�

вністю розкрадаються, можна взагалі висловити припу�

щення, що даних, що простоювання основних засобів

уже просто не існує. По країні прокотився бум утилізації

металу, який захопив, устаткування, що було раніше на

підприємствах. Можливо, проходячи по обліковим й

фігуруючи в статистикі, на ділі воно могло бути здане в

переплавлення. Зниження ступеня контролю й інтенсив�

на зміна власників основних засобів, що має місце за�

раз у країні, не просто сприяють подібному розвитку

подій, але навіть обумовлюють його.

Таким чином, виникає зовсім новий стан справ. Не�

безпека техногенних НС поки що знизилася, але різко

скоротився й економічний потенціал країни, погіршили�

ся можливості сталого розвитку, скоротилася база за�

безпечення мітігаційних заходів. Тобто зниження без�

пеки НС буде лише тимчасовим. Попереду нова хвиля

їх зростання. Але ця хвиля може стати якісно більш важ�

кою в силу більш низького рівня стійкості економіки,

якщо існуючі тенденції збережуться.

Іншої примітною тенденцією сучасного стану роз�

витку НС в Україні є положення в області біолого� соці�

альних НС. Їхня частка не велика, але цей вид НС може

служити індикатором загального стану економіки й со�

ціальної сфери в країні. У нормальному суспільстві, коли

належним чином функціонують усі структури, факти

епідемій, епізоотій, епіфітотій і навал шкідників, повинні

бути відсутні. Сучасні заходи профілактики для цього

досить ефективні. Однак у нашій країні, як видно, спра�

ви йдуть далеко не належним чином. Стає зрозумілим

це саме той рівень, який відбиває об'єктивний баланс

між санітарними умовами і загрозами біологічного ха�

рактеру, що встановився у країні.

Багато в чому схожа зі зростанням кількості НС з'яв�

ляється графічна картина й у випадку обробки статис�

тичних даних по кількості потерпілих і загиблих. У ході

цього аналізу особливо важливим є те, що на його ос�

нові може бути визначений ряд показників, що дозво�

ляють прогнозувати розвиток положення з НС на перс�

пективу, з урахуванням визначення якісних характери�

стик подібних прогнозів, тобто дисперсії відхилень мож�

ливих емпіричних даних від розрахованих середніх

трендів.

Наступним досить важливим аспектом, який знач�

ною мірою може бути прояснений завдяки статистич�

ному аналізу є розгляд ефективності використання бюд�

жетних коштів, виділюваних на протидію НС, з форму�

ванням ряду висновків, принципово важливих для по�

дальшого дослідження.

По�перше, висновок, який можна зробити на основі

вивчення статистики, витрати бюджетних коштів на за�

хист населення й боротьбу із природними й техноген�

ними нещастями в рамках даного аналізу — це досить

інтенсивне щорічне збільшення засобів, що направля�

ються на ці цілі.

По�друге, існує загроза переходу впливу НС на еко�

номіку країни на новий якісно більш важкий рівень. Зни�

ження числа НС може бути лише початком нового пері�

оду, коли вітчизняна економіка знизила свій реальний

потенціал до максимально можливого рівня, починаю�

чи з якого її можливості адекватного реагування на НС,

також різко знизилися.

По�третє, за існуючого стану справ у сфері забез�

печення попередження НС і подолання їх наслідків у

країні добитися прийнятних показників безпеки насе�

лення й економічної стійкості регіональних соціально—

економічних систем практично неможливо. Потрібно

серйозна якісна реорганізація всієї даної системи, здат�

на підняти її на принципово новий рівень функціонуван�

ня [2]. Потрібний новий концептуальний підхід, що доз�

воляє перейти від стратегії "латанія дір" до створення

ефективно діючого механізму, що споконвічно націлює

всіх членів суспільства на функціонування із гранично
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можливим ступенем безпеки населення й економічної

стійкості регіональних соціально�економічних систем.

Основним принциповим аспектом подібної нової

концепції повинен з'явитися економічний, що забезпе�

чує розвиток економіки країни як високоефективної

системи з високим ступенем підготовки й граничною

адекватністю реагування на виникнення будь�який НС.

Причому основним елементом подібної системи пови�

нен з'явитися чинний економічний механізм державно�

го регулювання, що забезпечує компроміс інтересів усіх

учасників ринку, реалізацію найбільш прийнятних імпе�

ративів економічного розвитку, формування резервів

необхідних ресурсів, а також успішне проведення зав�

часних і оперативних заходів.

Таким чином, можна відзначити наявність дев'яти

принципових факторів економічного механізму держав�

ного регулювання з попередження НС і подолання їх

наслідків. Але водночас виникає проблема вибору того

з цих рівнів, який відіграє найбільш істотну роль і сто�

совно якого слід акцентувати захід щодо розвитку й

удосконаленню всієї системи попередження НС і подо�

лання їх наслідків, із вхідними до її складу підсистема�

ми.

Розглядаючи структуру інтересів об'єктів різного

рівня глобальної економіки, чиї інтересу були б най�

більш кращі у реалізації всього кола мітігаціонних за�

ходів було визначено рівень підприємства. У тій класи�

фікації це виправдане в силу того, що такий комплекс

інтересів легко персоніфікувати із власниками цих

підприємств. Але у визначенні ключової ланки в складі

різних рівнів економічного механізму державного ре�

гулювання з попередження НС і подолання їх наслідків

слід виходити з інших позицій. Тут за основу вибору слід

брати структуру комісій з надзвичайних ситуацій адмі�

ністративно�територіальних утворєнь відповідного

рівня. А сам подібний вибір здійснювати, виходячи зі

складу трьох рівнів існуючої в Україні системи адміні�

стративно�територіального управління [1, с.90].

ВИСНОВКИ
Таким чином, небезпека техногенних НС поки що

знизилася, але різко скоротився й економічний потен�

ціал країни, погіршилися можливості сталого розвитку,

скоротилася база забезпечення мітігаційних заходів.

Але ця хвиля може стати якісно більш важкою в силу

більш низького рівня стійкості економіки, якщо існуючі

тенденції збережуться.

Іншої примітною тенденцією сучасного стану роз�

витку НС в Україні є положення в області біолого�со�

ціальних НС. Їхня частка не велика, але цей вид НС може

служити індикатором загального стану економіки й со�

ціальної сфери в країні. У нормальному суспільстві, коли

належним чином функціонують усі структури, факти

епідемій, епізоотій, епіфітотій і навал шкідників, повинні

бути відсутні. Сучасні заходи профілактики для цього

досить ефективні.
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