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У статті розкрито сутність теорій інституціоналізму та їхню роль у сучасній економіці. З'ясо�
вано економічний зміст фінансового регулювання інноваційної діяльності. Обгрунтовано мето�
дологічні засади фінансового регулювання, принципи його реалізації, наукові підходи до фор�
мування сучасної системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Виділе�
но принципи фінансового регулювання: наукової обгрунтованості, національного самовиражен�
ня, нормативно�правової урегульованості, комплексності, стратегічної орієнтації, інституцій�
ного характеру регулювання, пріоритетності, узгодженості й гнучкості, результативності, доц�
ільності, захисту національних інтересів. Розглянуто інституційні основи фінансового регулю�
вання, виокремлено формалізовані та неформалізовані інститути. Як формалізовані інститути
фінансового регулювання інноваційних процесів в Україні розглянуто нормативно�правову базу
у цій сфері, органи державної влади і управління, з�поміж неформалізованих інститутів — інно�
ваційну культуру, психологію, традиції в країні.

In the article essence of theories of institutionalism and its role in a modern economy are exposed.
Economic maintenance of the financial regulation of innovative activity is found out. Methodological
principles of the financial regulation, principles of its realization, scientific approaches to forming of
the modern system of the financial regulation of innovative activity in Ukraine are reasonabled.
Principles of the financial regulation are distinguished: scientific validity, national self�expression,
normatively�legal regulation, complexity, strategic orientation, institutional character of adjusting,
priority, co�ordination and flexibility, effectiveness, expediency, defence of national interests.
Institutional bases of the financial regulation are considered, the formalized and unformalized
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одночасного загострення політичних конфліктів та зов�

нішньої агресії потребує врахування у ній необхідності

побудови інноваційної моделі національної економіки
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на основі оптимізації механізмів державного стимулю�

вання й підтримки. Тому удосконалення системи фінан�

сового регулювання інноваційної діяльності актуалізує

потребу поглиблення методологічних основ її органі�

зації та удосконалення інституційних аспектів функціо�

нування у сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Роль інститутів у фінансовому регулюванні іннова�

ційної активності та його методологічні засади в цілому

вивчали такі українські та іноземні вчені, як: Б'юке�

нен Дж., Масгрейв Р., Веблен Т., Данько М., Алимов О.,

Даниленко А., Трегобчук В., Кокурин Д., Кривак А.,

Манцуров І., Нонака И., Такеучи Х., Тарушкин А. та

ін. Попри це складність забезпечення позитивної ди�

наміки інновацій, прорахунки у державній політиці

та методологічні помилки у процесі прийняття важ�

ливих рішень на загальнодержавному та регіональ�

ному рівнях зумовлюють подальшу актуальність по�

рушених проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — поглиблення методологічних за�

сад організації фінансового регулювання інновацій�

ної діяльності в Україні та обгрунтування інститу�

ційних аспектів його реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансове регулювання інноваційної діяльності,

на наш погляд, — це узгоджений комплексний вплив

держави на функціонування національної інновацій�

ної системи, обумовлений інноваційним потенціалом

та рівнем інноваційної безпеки в країні, спрямова�

ний на зміцнення конкурентоспроможності та утвер�

дження інноваційної моделі сталого соціально�еко�

номічного розвитку. Враховуючи те, що фінансове

регулювання розглядається з позицій державного

регулювання, необхідно зазначити, що напрями ос�

таннього безпосередньо визначаються у законо�

давсті. Так, державне регулювання у сфері іннова�

ційної діяльності в Україні здійснюється шляхом [5]:

визначення і підтримки пріоритетних напрямів інно�

ваційної діяльності, формування і реалізації держав�

них, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних

програм, створення нормативно�правової бази та

економічних механізмів для підтримки і стимулюван�

ня інноваційної діяльності та ін.

При цьому фінансове регулювання відповідно до

пропонованого його тлумачення повинно здійснюва�

тись з урахуванням певних принципів й інституційних

основ, що є підгрунтям забезпечення ефективної

його реалізації, а також наукових підходів до фор�

мування сучасної системи фінансового регулюван�

ня інноваційної діяльності в Україні. Усе зазначене

в комплексі і формує методологічні основи органі�

зації цієї системи, що розглянемо детальніше.

Так, аналіз організації функціонування органів

регулювання у сфері інноваційної діяльності, в ціло�

му дає змогу стверджувати про відсутність систем�

ного характеру як на рівні формування нормативно�

правової бази, так і діяльності безпосередньо інсти�

тутів регулювання, зокрема в частині використання

фінансових інструментів. Тому методологічні підхо�

ди до формування системи фінансового регулюван�

ня інноваційних процесів в Україні потребують удос�

коналення. Перш за все, необхідно обгрунтувати

принципи фінансового регулювання інноваційної

діяльності в Україні, а уже на основі них повинні

формуватись інституційні основи його здійснення,

зокрема розроблятись нормативно�правова база, а

також організовуватись діяльність інститутів регулю�

вання. При цьому під принципами розуміємо норми і

правила, які мають бути в основі фінансового регу�

лювання у зазначеній сфері.

Відтак, вважаємо, що фінансове регулювання

інноваційної діяльності в Україні має здійснюватись

на основі таких принципів:

— наукової обгрунтованості — передбачає вра�

хування об'єктивних економічних законів, соціаль�

но�економічних та політичних особливостей;

— національного самовираження — у процесі

фінансового регулювання повинні враховуватись

особливості функціонування національної інновац�

ійної системи в державі, інноваційна культура, особ�

ливості інноваційного мислення;

— нормативно�правової врегульованості, який

полягає у регламентації застосування інструментів

фінансового регулювання, чіткості процедур їх зас�

тосування, що потребує сформованості законодав�

чої бази та її перманентного удосконалення з ура�

хуванням вимог часу;

— комплексності — фінансове регулювання має

реалізовуватись шляхом комплексного застосуван�

ня інструментів бюджетного та податкового регулю�

вання з метою досягнення максимальної ефектив�

ності впливу на інноваційні процеси;

— стратегічної орієнтації — діяльність держави

з фінансового регулювання інноваційної активності

повинна здійснюватись у відповідності до національ�

ної стратегії соціально�економічного розвитку краї�

ни з урахуванням аспектів забезпечення сталості ос�

таннього на основі інноваційної моделі;

— інституційного характеру регулювання — важ�

ливо, щоб останнє відбувалося з урахуванням клю�

чової ролі інститутів, зокрема органів державної вла�

ди і управління у процесі регулювання;

— пріоритетності — у процесі фінансового ре�

гулювання мають бути чіткі акценти на ті чи інші ас�

пекти інноваційної діяльності, у відповідності до

потреб суспільства та поточних вимог ділового жит�

тя в країні;

— узгодженості й гнучкості — інструменти ре�

гулюванні можуть бути ефективними лише за умов

кореляції їх застосування із економічними процеса�

ми в державі, наявності гнучкого механізму їхньої

дії;

— результативності — перспективи застосуван�

ня інструментів фінансового регулювання повинні

співставлятись із очікуваними результатами із відпо�

відними висновками щодо їх використання;

— доцільності — потенціал фінансового регулю�

вання повинен задіюватись лише у випадку необхід�

ності у цьому з метою, зокрема, обмеження негатив�
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ного впливу на конкурентні засади розвитку еконо�

міки;

— захисту національних інтересів — передбачає

врахування аспектів інноваційної безпеки держави

у глобалізованому економічному просторі під час ви�

бору тих чи інших фінансових інструментів.

Необхідність поглибленого аналізу інституційних

основ фінансового регулювання інноваційної діяль�

ності зумовлена формування у межах економічних

системи кожної країни самобутньої національної

інноваційної системи. Враховуючи специфіку влас�

не національного аспекту доцільно розглядати не

лише вплив на інноваційні процеси нормативної бази,

законодавства, системи права, але й національних

звичаїв, традицій, інноваційної культури, історично�

го досвіду у сфері реалізації інновацій тощо.

Зазначимо, що поняття "інституціоналізм" (англ.

institutionalism від лат. institutio — звичай, напрям,

вказівка) був використаний У. Гамільтоном для по�

значення системи поглядів на суспільство й економ�

іку, в основі якої лежить "інститут" [12, с. 8]. Понят�

тя "інститут" є основою інституціональної концепції,

однак вченими�економістами було запозичене з со�

ціальних наук [1].

Загалом погляди на теорію інституціоналізму є

достатньо неоднозначні й суперечливі. По�суті перші

грунтовні положення цієї теорії були викладені у

праці Т. Веблена "Теорія дозвільного класу: еконо�

мічне дослідження інституцій" у 1899 р., в якій було

наведено таку дефініцію: "Інститути — це, по суті,

поширений спосіб мислення, який стосується окре�

мих відносин поміж суспільством і особистістю, а

також окремих функцій, які вони виконують; звич�

ний спосіб мислення людей, який має тривати невиз�

начено довго; і система життя суспільства, яка…мо�

же з психологічного боку бути охарактеризована у

загальних рисах як превалюючи духовна позиція або

поширене уявлення про спосіб життя в суспільстві"

[2, c. 201—202]. При цьому науковець стверджував,

що за своєю природою інститути є консервативни�

ми утвореннями, факторами соціальної психологіч�

ної інертності, однак зміна способу мислення як ру�

шійної сили інституціональних змін може бути спри�

чинена еволюцією самих інститутів [2, c. 201—202].

Тобто соціальні інститути є не лише результатом

процесу відбору та пристосування, а й формою існу�

вання суспільства, будучи водночас результатом

минулих процесів, відтак не відображають су�

часність.

Також Дж. Гелбрейт та У. Мітчел, вважали, що

трансформації, зокрема економічної сфери пов'я�

зані із розвитком технологічних структур [15, 14].

А згідно положень нормативної інституціональної

теорії Дж. Марча та Дж. Олсена інститути є резуль�

татом завжди соціальних конструкцій, а інституці�

ональні зміни засновані на нормах і цінностях у

суспільстві. При цьому еволюційні зміни інститутів

відбуваються за рахунок поступової модернізації

організаційної структури. Тобто, інститути, хоча і

обумовлюються системою правил не є повністю

статичними, і не можуть бути зміненими довільно

[13].

Новий інституціоналізм був започаткована Д.

Нортом, який тлумачив інститути як " правила, меха�

нізми, що забезпечують їх виконання, і норми пове�

дінки, які структурують взаємодії, що повторюють�

ся, між людьми" [10, c. 73]. У грунтовній праці "Інсти�

туції, інституційна зміна та функціонування еконо�

міки" у 1990 р. вчений трактував інститути як "пра�

вила гри в суспільстві... будь�які види обмежень, при�

думані для спрямування людської взаємодії", зазна�

чаючи, що вони "зменшують невизначеність за до�

помогою структурування повсякденного життя..."

[11, c. 11—12]. Норт Д. також вважав також, що над�

то різкі зміни є неможливими, бо існують такі інсти�

тути, як звичаї, традиції у кожній державі, вплинути

на які значно важче, тобто вчений розглядав інсти�

тути, які за своєю суттю є неформалізовані.

Також у контексті нового інституціоналізму роз�

вивались підходи, згідно з якими одними із основ�

них інститутів розглядалося законодавче регулюван�

ня. Тобто інститути є не спонтанно сформованими

системами з певною формою інституціональної

організації, а результатом прийняття правових актів.

Представники соціологічного інституціоналізму

(Ф. Селзнік, Р. Фрідленд, Б. Пітерс), проводячи

аналіз соціальних перетворень, використовували

якісні критерії, зокрема продуктивності, підвищен�

ня конкурентоспроможності та інші [17]. Харакетр�

ною особливістю теорій неоінституціоналізму є роз�

гляд організацій та інститутів як таких, оформлення

і функціонування яких значною мірою залежить від

інституціонального середовища, відтак, інституціо�

нальні зміни відбуваються як результат взаємодії

середовища й інститутів [16]. Під інститутами розу�

міються в тому числі органи державної влади й за�

конодавсто в певній країні, тобто формалізовані

інститути.

У вітчизняній науці під інститутом розуміють зак�

ріплену (формально або неформально) окрему нор�

му, а також сукупність таких норм в певному секторі,

і організації чи установи ("фінансові інститути",

"інститути державного управління") [4, с. 16]. Вітчиз�

няні науковці перевагою інституціональної концепції

вважають те, що економічні процеси пояснюються

не тільки економічними, але і соціально�політични�

ми, правовими, соціально�психологічними, етичними

умовами життя, а також звичаями, традиціями і звич�

ками, що існують як в житті окремої людини, так і

суспільства в цілому [3, с. 192]. Також окремі вчені

стверджують про сукупність різнорівневих інсти�

тутів, що розглядається як інституційна матриця

формальних правил і неформальних обмежень [8, с.

26]. Інші вважають, що інституціональне середови�

ще потрібно вивчати в контексті систем відносин

"економіка�політика", "економіка�право", "еконо�

міка�мораль", "економіка�ідеологія", "економіка�

культура", бо у кожній з перелічених систем відно�

син функціонують власні інструменти, при чому як

формальні, так і неформальні, що на загал і форму�

ють інституціональне середовище конкретного соці�

уму [7].

Зауважимо, що як неформалізовані інститути,

вплив яких на ефективність регулювання інновацій�



19

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

них процесів є суттєвим, іноземні вчені також розг�

лядають [9]: престижність інноваційної діяльності;

відношення до національних інновацій у порівнянні

із інноваціями з�за кордону; можливості поширення

інформації стосовно винаходів від винахідників до

підприємців.

Отже, інституційні основи фінансового регулю�

вання інноваційної діяльності складають формалізо�

вані та неформалізовані інститути. Доцільно розгля�

нути при цьому характер впливу й особливості без�

посередньої дії цих інститутів у процесі здійснення

фінансового регулювання.

На наш погляд, формалізовані інститути є без�

посередньою складовою системи фінансового регу�

лювання інноваційних процесів. Це обгрунтовуєть�

ся тим, що нормативно�правова база та безпосеред�

ньо інститути регулювання є основою регулюючого

впливу на національну інноваційну систему. Адже ви�

користання інструментів фінансового регулювання

відбувається у строгій відповідності до передбаче�

них законодавством правил та процедур, визначено�

го порядку їх застосування. У свою чергу інститути

регулювання (конкретні органи влади і управління),

дотримуючись положень чинного законодавства та

в межах покладених на них завдань і функцій реалі�

зують регулюючий вплив використовуючи відповідні

інструменти фінансового регулювання у своїй ро�

боті.

Як формалізовані інститути фінансового регулю�

вання інноваційної діяльності в Україні будемо роз�

глядати:

— законодавство України та нормативно�право�

ва база в цілому у цій сфері;

— інститути регулювання, тобто органи держав�

ної влади і управління, які тою чи іншою мірою впли�

вають на інноваційні процеси та їхнє фінансове ре�

гулювання.

Інститутами регулювання інноваційної діяльності

в Україні є органи державної влади і управління

різних рівнів, зокрема: Міністерство освіти і науки

України (центральний орган з 2014 р.); Міністерство

економічного розвитку і торгівлі України; Міністер�

ство фінансів України; Міністерство інфраструкту�

ри України; Державна служба інтелектуальної влас�

ності України; Комісія з організації діяльності тех�

нологічних парків та інноваційних структур інших

типів; Офіс підтримки і супроводу інвестицій (утво�

рений у 2016 р.) та інші.

Зауважимо, що законодавство та нормативно�

правова база в цілому, як складова формалізованих

інститутів фінансового регулювання інноваційної

діяльності упродовж останніх двох десятиліть в Ук�

раїні динамічно змінювались. Ключовою проблемою

нормативно�правових актів було те, що кожен з них

визначав діяльність певної частини учасників інно�

ваційного процесу, однак не було належної узгод�

женості в їхній діяльності.

Також аналіз методологічних основ дає змогу

сформулювати такі наукові підходи до формування

сучасної системи фінансового регулювання в Україні

у частині зміцнення інституційних її засад (функціо�

нування формалізованих інститутів):

— необхідно виробити цілісну стратегію фінан�

сового регулювання інноваційної діяльності з виз�

наченням її місця у загальній стратегії соціально�еко�

номічного розвитку держави;

— завершити формування стабільної норматив�

но�правової бази, узгодженої із світовими нормами

права та, зокрема, європейським законодавство,

зважаючи на обраний Україною вектор інтеграції;

— сформувати цілісну систему інститутів регу�

лювання, чітко визначити роль, завдання та функцій

окремих органів у ній;

— забезпечити процес координації дій та меха�

нізми комплексного впливу інститутів регулювання

у межах законодавчо встановлених повноважень на

національну інноваційну систему.

Вважаємо за доцільне розглянути детальніше не�

формалізовані інститути фінансового регулювання

інноваційних процесів в Україні, яким у вітчизняних

наукових дослідженнях приділено однозначно недо�

статня увага:

— рівень національної самовизначеності й

підтримки інновацій як основи розвитку;

— інноваційна культура, психологія, інновацій�

не мислення;

— історичний досвід, традиції організації іннова�

ційної діяльності;

— можливості поширення інформації  у

суспільстві та рівень користування благами науко�

во�технічного прогресу тощо.

Так, рівень національної самовизначеності впли�

ває на підтримку інноваційних процесів, зокрема

інновацій, які реалізують силами вітчизняних нау�

ковців та загалом в межах національної держави.

Інноваційна культура є достатньо суб'єктивним,

однак важливим у контексті розглядуваних проблем.

Свідченням цього є і той факт, що у структурі

Міністерства освіти і науки, як центрального органу

у сфері інновацій, функціонує Департамент інновацій

та трансферу технологій, з�поміж завдань якого —

організація проведення публічних заходів з популя�

ризації інноваційної діяльності та розвитку іннова�

ційної культури в суспільстві. Інноваційна культура

як систему цінностей, норм, знань і навичок, мотивів

інноваційної  діяльності поєднує інноваційне

підприємництво і культуру в єдине ціле, є основою

інноваційного мислення, а оскільки мотивація до

інноваційної діяльності в умовах ринкової економі�

чної системи базується на певних судженнях про еко�

номічну доцільність інновацій, визначенні мети, оці�

нюванні майбутніх результатів, обранні засобів,

інноваційна культура є важливим чинником творчої,

суспільно корисної спрямованості інноваційного

мислення, котре як одна з форм підприємницького

мислення орієнтоване в першу чергу на комерційно

ефективне здійснення нововведень [6, с. 61].

Зауважимо, що у кожен конкретний період інно�

ваційна культура є результатом накопиченого істо�

ричного досвіду, сформованих традицій використан�

ня фінансових інструментів для регулювання інно�

ваційної діяльності та в цілому впливу на функціо�

нування національної інноваційної системи. Водно�

час інноваційна культура й психологія не є консер�
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вативною, вона перманентно трансформується, од�

нак не у коротко чи середньостроковому періоді,

водночас еволюціонує й інноваційне мислення, що

потрібно враховувати у процесі регулювання й ви�

бору відповідних інструментів.

У свою чергу, активність користування населен�

ням результатами новітніх розробок й поширення

про них інформації формує певне ставлення у

суспільстві до інновацій, таким чином визначаючи

політику держави й формування системи регулюван�

ня в Україні зокрема.

Водночас неформалізовані інститути, на відміну

від формалізованих, вважаємо, не є частиною сис�

теми фінансового регулювання, однак, також фор�

мують інституційні основи його здійснення. Роль не�

формалізованих інститутів доцільно розглядати

саме у контексті інституційних основ фінансового ре�

гулювання, а не у складі безпосередньо системи

фінансового регулювання, як у випадку із формалі�

зовнаими, зважаючи на наступне:

— формування неформалізованих інститутів

відбувається упродовж тривалого часу, а їхні осно�

ви закладаються по�суті історично;

— суб'єктивний характер та складність оцінки

впливу;

— неможливість досягнення результату у корот�

ко� чи середньостроковому періоді, на відміну від

формалізованих.

При цьому, якщо формалізовані інститути пря�

мо впливають на інноваційну діяльність, то між фун�

кціонування національної інноваційної системи й

дією неформалізованих інститутів є більш взаємоо�

бумовлена взаємодія. Це пояснюється тим, що, якщо

вплив органів державного регулювання й не�

обхідність дотримання законодавства мають імпера�

тивний характер, то скажімо інноваційна культура та

інші чинники впливають на інноваційні процеси, а з

іншого боку, ці процеси визначають особливості

інноваційної культури тощо. Водночас в Україні до�

цільно зважати на те, що формалізовані й неформа�

лізовані інститути у кожному суспільстві мають спе�

цифічний характер взаємодії, однак зв'язок між

ними у будь�якому випадку є тісним.

Також, на нашу думку, враховуючи зазначене під

час організації функціонування системи фінансово�

го регулювання з метою забезпечення максималь�

ного позитивного ефекту її впливу на національну

інноваційну систему, неможна абстрагуватись від

ролі неформалізованих інститутів. Не зважаючи на

складність оцінки впливу неформалізованих інсти�

тутів порівняно із формалізованими, що є частиною

системи фінансового регулювання, на потенційний

ефект від такого впливу необхідно зважати. Зокре�

ма, аналізуючи ймовірні результати від застосуван�

ня певних фінансових інструментів доцільно прогно�

зувати їхній вплив на неформалізовані інститути, а

також зворотній контекст — як неформалізовані

інститути впливатимуть на успіхи у використанні

інструментів регулювання.

Відтак, формування інноваційної моделі стало�

го соціально�економічного розвитку в Україні, на

наш погляд, має бути спрямоване на досягнення ста�

лості у всіх аспектах такого розвитку, зокрема соц�

іальній, економічній і культурній сферах. Національ�

на ідентичність у цьому контексті створює грунтов�

ну конкурентну перевагу країни у глобальних зма�

ганнях, ключових чинником успіху в яких власне є

інноваційність. Тому врахування впливу неформалі�

зованих інститутів в умовах формування модерного

суспільства в Україні зумовлює необхідність створи�

ти дієву систему фінансового регулювання на основі

накопичених історичних здобутків, сформованих

традицій у сфері інновацій.

Наукові підходи до удосконалення інституційних

основ фінансового регулювання інноваційної діяль�

ності в Україні в частині інтенсифікації використан�

ня регулюючого потенціалу неформалізованих інсти�

тутів, на наш погляд, повинні передбачати наступне:

— інтеграція регіонів й їхнього інноваційного по�

тенціалу у єдину інноваційну систему з національною

самобутністю й чіткою визначеністю пріоритетів роз�

витку;

— формування суспільної думки щодо безаль�

тернативності побудови в Україні інноваційної мо�

делі соціально�економічного розвитку, позитивного

іміджу інновацій у громадян;

— проведення заходи з популяризації наукової

та винахідницької діяльності серед молодих учених

тощо, виховання у молоді творчого мислення та по�

зитивного ставлення до інновацій;

— сприяння поширенню інформації у суспільстві

щодо використання інновацій, появи найсучасніших

розробок, які можуть полегшити побут тощо;

— удосконалення нормативно�правової бази у

напрямі регламентації механізмів впливу на нефор�

малізовані інститути;

— вивчення іноземного досвіду з проблем досл�

ідження впливу інноваційної культури, інноваційно�

го мислення громадян на успішність регулювання

інноваційної діяльності в країні;

— використання особливостей національної

культури, психології й традицій, шляхом їхньої

трансформації в конкурентні переваги України у про�

цесі євроінтеграції.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Отже, удосконалення інституційних основ фінан�

сового регулювання інноваційної діяльності в Ук�

раїні повинно здійснюватись на основі гармонізації

використання формалізованих та неформалізованих

інститутів. У процесі побудови системи фінансового

регулювання важливо одночасно формувати відпо�

відну їй інноваційну культуру та мислення у су�

спільстві. Ефективне функціонування системи в час�

тині дії формалізованих інститутів тісно корелюєть�

ся із впливом неформалізованих. Таким чином, роз�

гляд методологічних засад фінансового регулюван�

ня у такому контексті та з урахуванням окреслених

вище принципів сприятиме виробленню комплексної

стратегії фінансового регулювання інноваційної

діяльності в Україні.

Реалізація сформульованих підходів повинна

дати змогу досягти максимального ефекту від фун�



21

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

кціонування системи фінансового регулювання, зок�

рема, нормативно�правового забезпечення та інсти�

тутів регулювання на основі їхньої оптимізації, чіткої

взаємоузгодженості завдань у контексті врахуван�

ня євроінтеграційних перспектив України із своєчас�

ним внесенням обгрунтованих коректив у цей про�

цес.
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