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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Розвиток економічної науки постійно перебував у

визначенні проблем ефективності впливу державного

управління на економічну систему, зокрема, та еконо(

мічний добробут, в цілому. Дана проблема, будучи в

центрі уваги вітчизняних та зарубіжних вчених, є однією

з найбільш дискусійних та складних з наукової та прак(

тичної точок зору. Останнім часом підходи науковців

щодо державного управління економікою значно роз(
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ширилися, однак, не зважаючи на це, всі вони грунту(

ються на класичній та кейнсіанський теоріях. Зміни в

напрямі посилення глобалізаційних процесів світового

господарства, у наукових колах, вважають приводом

для звуження функцій держави щодо регулювання еко(

номічних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми державного управління в економіко(еко(

логічній сфері піднімалися в працях вітчизняних та за(

рубіжних науковців, зокрема: В. Бакуменка, Ю. Глад(

кого, Б. Данилишина, Є. Євсєєва, А. Качинського, Н. Кро(
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потової, О. Лазора, Ю. Лебединського, О. Мордвінова,

Н. Нижник, О. Нєсвєтова, В. Шевчука, Г. Білявського,

О. Лазора, В. Лук'янихіна, Т. Галушкіної, Н. Нижник,

В. Керецман, О. Куценко, А. Голікова, В. Лісничого,

С. Романюка, М. Томенка, В. Рехкала, В. Тертичко та ін.

Не применшуючи значення наукових розробок вчених

та віддаючи належне напрацюванням у цій сфері, слід

відзначити, що питання держави як інституту забезпе(

чення реалізації положень циркулярної економіки є не

вивчене, що актуалізує дослідження у цьому напрямі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідити інституційне значення держави в транс(

формації економічної системи до циркулярної моделі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Питання невтручання держави в економічну сферу

та саморегулювання ринку вперше піднімав батько еко(

номічної науки, представник класичної економічної

теорії — Адам Сміт. Англійський економіст вважав, що

держава повинна мати мінімальний вплив на господарсь(

ку діяльність, що полягатиме в правосудді, забезпеченні

безпеки, мінімальної заробітної плати, норми позико(

вого проценту тощо, аби не гальмувати процеси еконо(

мічного зростання (багатства). Адам Сміт наполягав на

тому, що економічна система має здатність до саморе(

гулювання ("принцип невидимої руки ринку") на основі

співвідношення попиту та пропозиції. На відміну від кла(

сичної економічної школи та пропаганди ідей обмежен(

ня державного втручання в економіки, представники

кейнсіанського напряму та його засновник Дж. Кейнс

вбачають необхідність та практичну ефективність дер(

жавного регулювання економічних систем. Такі підхо(

ди є кардинально протилежними, і не зважаючи на по(

силення ідей неоліберальної економічної школи, в час(

тині державного регулювання економічної системи, що

грунтується на засадах обмеження впливу держави та

звуження її функцій, практичний досвід розвинених

країн свідчить про відсутність моделей державного

управління у їх первинному вигляді. Це є цілком логічним,

адже, забезпечення соціально(орієнтованої економіки

неможливо здійснити без державного регулювання, в

свою чергу, об'єктивно виникає проблема визначення

меж втручання держави в економічні процеси. Схиляє(

мося до думки, що в частині трансформації економіч(

ної системи та обумовленої економіко(екологічної не(

обхідності впровадження циркулярної моделі економі(

ки, важливим є побудова ефективного механізму дер(

жавного управління циркулярною економікою. Значен(

ня державного управління економікою, підтверджує

Президент Світового банку Дж. Вульфенсон [3], що за(

значив у Звіті про світовий розвиток наступне: "Звичай(

но, розвиток, що спирається на домінуючу роль держа(

ви, зазнав невдачі. Але аналогічний результат буде

підсумком розвитку без держави — цей висновок

абсолютно випливає з агонії, яку пережив народ при ко(

лапсі таких держав, як Ліберія та Сомалі. Історія з на(

полегливістю повторює, що гарний уряд — це не розкіш,

а життєва необхідність. без ефективної держави сталий

розвиток, і економічний, і соціальний, неможливий".

Не зважаючи на тенденції посилення лібералізму в

частині втручання держави в економіку, в жодній із роз(

винених країн, не звузилися межі державного управ(

ління та не призвело до так званого "роздержавлення"

економічних процесів. В умовах трансформації еконо(

мічної системи до циркулярного типу, держава відіграє

одне із найважливіших значень, будучи, по суті ініціа(

тором та провідником визначених цілей, забезпечуючи

при цьому вирішення завдань, що сприятимуть їх реа(

лізації. Процеси транснаціоналізації економіки змінили

значення держав у регулюванні світових економічних

процесів, натомість глобалізаційні перетворення світо(

вої економіки — середовище функціонування держав(

них інститутів. Однак зміни ролі та значення держави в

економічних процесах не можна розглядати лише з

кількісних позицій та говорити про негативну тенденцію

щодо звуження її функцій. Держава як інститут дійсно

зменшила вплив на економічну систему, однак лише з

кількісних позицій, в свою чергу, підвищивши якість та(

кого "втручання". Підвищення впливу державних інсти(

тутів на економіку з позицій якості характеризується,

насамперед, застосуванням спеціальних інструментів,

здатних мінімізувати та / або усунути загрози зовніш(

нього та внутрішнього середовища, забезпечуючи на(

лежний рівень економічного зростання.

Як стверджує Д. Белл (D. Bell) [10, с. 146] "постінду(

стріальне суспільство є також і комунальним суспіль(

ством, тобто суспільством, у якому соціальною одини(

цею є швидше організована група чим індивід, і рішен(

ня повинні бути досягнуті в швидше через державний

устрій, чим ринок...". З огляду на це побудова ефектив(

ного механізму управління, в частині трансформації еко(

номіки до циркулярного типу, та здійснення ефектив(

них регулюючих державних дій щодо формування на(

прямків розвитку циркулярної економіки є важливим

елементом досягнення сталого розвитку в цілому та

отримання економіко(екологічних та соціальних вигід

як для суспільства, та окремого громадянина зокрема.

Втручання держави в побудову нової економічної сис(

теми повинно бути раціональним, адже роль держави в

даних умовах, проявлятиметься, по(перше, з організа(

ційних позицій — в частині формування цілей та зав(

дань щодо переходу до циркулярної економіки, а та(

кож визначення відповідальності за виконання таких

завдань; по(друге, з функціональних позицій — в час(

тині визначення функцій державних інститутів щодо за(

безпечення впровадження та розвитку положень цир(

кулярної економіки, а також здійснення господарської

діяльності суб'єктів господарювання державної форми

власності у встановлених межах в забезпеченні цирку(

лярної економіки; по(третє, з позицій забезпечення по(

треб — в частині забезпечення економічних потреб,

екологічної безпеки та соціального розвитку як окре(

мого громадянина, так і суспільства в цілому.

Значення держави в умовах трансформаційних пе(

ретворень традиційної моделі економіки в забезпеченні

положень циркулярної економіки, буде значно підси(

люватися зважаючи на суперечливість результатів та(

ких трансформацій. Очевидно, що суб'єкти господарю(

вання, особливо великий бізнес, взявши на себе відпо(
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відальність щодо поліпшення екологічної ситуації, про(

ваджуючи діяльність, засновану на положеннях цирку(

лярної економіки, сприятимуть пришвидшенні процесів

трансформації вітчизняної економічної системи. Однак,

за таких умов, без участі держави як інституту регулю(

вання економічних перетворень, процес "зациркуляції"

економіки не матиме належного прогресу. Така ситуа(

ція викликана негативними змінами, що супроводжують

будь який трансформаційний процес як для країни та

суспільства в цілому, так і для окремого громадянина.

Зокрема ризики, викликані перетворенням традиційної

моделі економіки на циркулярну, доцільно розглядати

з позицій економічних, екологічних показників резуль(

тативності та із соціальної точки зору. Визначення ри(

зиків є актуальним питанням в частині впровадження

нових концепцій, в цьому контексті циркулярної еконо(

міки. Слід зазначити, що ризики, що супроводжують

процес трансформації економічної системи до цирку(

лярного типу, є неконкретними подіями, що ймовірно

можуть настати. Натомість, у разі переходу можливих

подій у дійсність з'являється загроза. Таким чином, ри(

зик є первинним порівняно із загрозою, і за певних умов,

може трансформуватися у реальну загрозу та нести не(

безпеку по відношенню до конкретного явища, а також

мати конкретні негативні наслідки. З метою уникнення

переорієнтації ризиків у потенційну небезпеку та попе(

редження можливих негативних наслідків, насамперед,

необхідно правильно їх ідентифікувати. Визначення

природи ризиків дозволить розробити заходи щодо

ефективного управління ними з метою забезпечення

"безболісного" переходу до положень циркулярної

економіки. Вчасне реагування на можливе виникнення

тих чи інших загроз є запорукою їх уникнення або ж

мінімізації наслідків впливу.

Ризики трансформаційних перетворень в еконо(

мічній системі, без державного втручання та здійснен(

ня відповідних заходів що(

до зменшення ймовірності

їх перетворення в реальні

загрози або ж повного уник(

нення, можуть стати знач(

ною перешкодою щодо пе(

реходу до сталого розвитку.

Ризики, що супровод(

жують трансформаційні

економічні процеси в забез(

печенні положень сталого

розвитку в розрізі економі(

чного, екологічного та соц(

іального середовища наве(

дено на рисунку 1.

Трансформація еконо(

міки до циркулярного типу

матиме дуалістичний харак(

тер результатів: з одного

боку, ефективно і раціо(

нально впроваджені поло(

ження концепції циркуляр(

ної економіки здатні вирі(

шити ряд проблем економі(

чного, екологічного та соці(

ального характеру, задов(

ільнивши при цьому цілі сталого розвитку; однак, з іншої

сторони, без відповідного механізму державного управ(

ління, ці трансформаційні перетворення економічної си(

стеми, можуть суттєво посилити незадовільність стано(

вища нашої країни на шляху досягнення сталого роз(

витку. Адже ризики, що супроводжуватимуть процес

трансформації економіки до циркулярного типу, у ви(

падку їх нехтування в контексті розробки дієвого меха(

нізму управління ними, можуть обернутися небезпечни(

ми наслідками, що стосуватимуться порушенням еконо(

мічної рівноваги, екологічної безпеки та соціального

консенсусу в цілому. Ризики трансформації економіки

до циркулярного типу, що підсилюють значення та роль

держави в регулюванні економіки, полягатимуть у на(

ступному:

— у частині економічного середовища, ризик змен(

шення обсягів та зниження ефективності виробництва

буде обумовлюватися неможливістю швидкої адаптації

виробничих потужностей до нових вимог та норм. Пе(

реорієнтація на нові вимоги господарювання у будь яко(

му випадку супроводжуватиметься значними фінансо(

вими витратами, що вплинуть на підвищення собівар(

тості продукції. Зважаючи на це, рівень цін на вітчиз(

няні товари, роботи та послуги зросте, що в свою чергу,

вплине на зниження конкурентоспроможності даних

товарів. У короткостроковому періоді трансформаційні

процеси економіки, загострять проблеми розриву тех(

нологічних ланцюгів та матеріальних потоків. Перелік

цих ризиків можна продовжувати, і без ефективного

державного управління ними, тягнуть за собою нега(

тивні наслідки, що полягають не лише у зниженні еко(

номічного добробуту, скороченні ВВП країни та "повній"

тінізації економіки, а і у абсолютній руйнації вітчизня(

ної економічної системи;

— у частині екологічного середовища, переорієнта(

ція економіки до циркулярного типу, без відповідної

Рис. 1. Ризики, що супроводжують трансформаційні економічні
процеси в забезпеченні положень циркулярної економіки
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підтримки з боку державних інститутів та держави в ціло(

му, може призвести до неможливості, з точки зору фінан(

сових ресурсів та технологічного, економічних агентів

справлятися зі встановленими нормами щодо забезпе(

чення замкнутих циклів виробництва, що в свою чергу,

призведе до збільшення обсягів незаконного видобуван(

ня первинних природних ресурсів, збільшення обсягів

відходів та підвищення рівня викидів забруднюючих ре(

човин тощо. Зазначене матиме негативний вплив на підви(

щення захворюваності серед населення та посилить не(

гативну тенденцію щодо ірраціонального використання

природних ресурсів. Адже прихований і незаконний ви(

добуток корисних копалин, посилення ситуації щодо на(

копичення значних обсягів відходів не може не постави(

ти відбиток на вітчизняній екологічній системі. Немож(

ливість суб'єктів господарювання самостійно адаптува(

тися до змін та здійснювати діяльність у відповідності до

положень циркулярної економіки, обумовить загострен(

ня бюрократичних проблем, а також посилить корупційні

явища в частині отримання дозволів, ліцензій тощо. Ок(

реслені ризики, в умовах загострення ситуації в наслідок

відсутності комплексного механізму управління ними,

призведуть до непоправних змін — колапсу екологічної

системи країни. Натомість, якщо ситуацію залишити в

існуючих умовах лінійної економіки, що вже призвело до

екологічної кризи як в нашій країні, так і у світових мас(

штабах, явище екологічного колапсу не за горами;

— у частині соціального середовища, ризики транс(

формаційних процесів повністю або частково обумов(

лені загрозами економічного та / або екологічного се(

редовищ, зокрема скорочення реальних доходів насе(

лення є наслідком скорочення виробництв та погіршен(

ня загальної економічної ситуації. У випадку ігноруван(

ня географічних особливостей, особливостей економі(

чного розвитку регіонів та поділу праці в цілому, при

переході на положення циркулярної економіки, транс(

формаційні процеси можуть обумовити ситуацію щодо

нерівномірного розвитку окремих регіонів. Адже не всі

регіони здатні швидко переорієнтуватися, а особливо

це стосується тих територій де розвинені ресурсномісткі

виробництва, а також такі, що пов'язані безпосередньо

з видобутком корисних копалин. Зазначене, за умов

відсутності державного управління, призведе до нера(

ціональної урбанізації, перебоях у ланцюгах постачань

продукції населенню. Скорочення виробництв та реаль(

ного сектору економіки є причиною збільшення рівня

безробіття, підвищення класової нерівності тощо. Будь(

які зміни, що призводять до зниження доходів населен(

ня та класового розшарування обумовлюють суттєві

проблеми в частині забезпечення безпеки, адже саме

необхідність задоволення особистих потреб, обме(

женість щодо доступу до робочих місць та неможливість

отримання відповідного рівня доходу у законний спосіб,

впливають на ескалацію злочинності. В контексті ри(

зиків соціального середовища, доцільно розглядати

також проблему поширення корупції — соціального

явища, обумовленого існуванням недоліків правового

простору. Доцільно зауважити, що ризики соціального

середовища, окрім зниження рівня життя населення,

поширення корупції та ескалації злочинності, можуть

загрожувати національній безпеці країни в частині про(

довольчої безпеки.

Окреслені ризики, перелік яких є не вичерпним, не(

залежно від їх поділу за середовищами є взаємопов'я(

заними та взаємозалежними між собою. Так, зменшен(

ня обсягів виробництва призведе до скорочення праці(

вників, що в свою чергу, обумовить скорочення доходів

населення. Натомість, побудова виробництва та всієї

економічної системи, що відповідала б положенням

циркулярної економіки, здебільшого відбуватиметься в

межах міст, що може призвести до нераціональної урба(

нізації, яка тягне за собою ризики екологічного сере(

довища в частині санітарії та охорони здоров'я. Залеж(

но від форми трансформації, буде визначатися ймо(

вірність посилення реальних загроз економіко(еко(

логічній безпеці та соціальному розвитку. Адже за умов,

"агресивної" форми переходу до положень циркуляр(

ної економіки, економічні агенти, зважаючи на немож(

ливість швидкої адаптації, а також переорієнтації своєї

діяльності змушені будуть працювати в тіні. Під катего(

рією "агресивна" форма впровадження циркулярної

економіки доцільно розуміти обов'язкову форму пере(

орієнтації діяльності економічних агентів до циркуляр(

ного типу, що характеризується відсутністю механізму

державного регулювання в процесі трансформації або

ж його недостатньою ефективністю. Ймовірність відхо(

ду в тінь основної маси бізнесових структур, за окрес(

лених умов, є надто високою. Адже продукція, со(

бівартість якої є високою, автоматично втрачає свої

позиції на ринку з точки зору ціни, а за умов, недостат(

ньо високого рівня конкурентоспроможності вітчизня(

них товарів порівняно з їх імпортними аналогами, в ко(

роткостроковому періоді може призвести до руйнації

всієї економічної системи та непоправних наслідків. З

іншого боку, ситуація, що вже склалася на даний мо(

мент, є по суті наслідком нераціонального ведення гос(

подарської діяльності, заснованої на положеннях

лінійної моделі економіки: видобути ресурс   виготови(

ти товар — використати — викинути. Це ще раз підтвер(

джує необхідність переорієнтації господарської діяль(

ності в замкнені цикли, однак така переорієнтація не

може бути ефективно проведена без розробленої дер(

жавної політики зокрема та без втручання держави в

даний процес в цілому. Адже як парадоксально не зву(

чало б словосполучення "сталий розвиток" все ж зміни,

при чому кардинальні, потрібно здійснювати, особливо

нашій країні, ресурси і можливості якої потенційно не

використовуються, а економічний розвиток є далекий

від можливого рівня та від рівня країн, що завдяки ра(

ціональним та науково обгрунтованим діям, розпочина(

ють рейтинги найрозвиненіших держав.

В умовах відсутності ефективного управління ризи(

ками трансформаційних процесів економічної системи,

як зазначено вище, ситуація призведе до летальних

наслідків, що вкотре підтверджує необхідність держав(

ного управління в частині забезпечення впровадження

положень циркулярної економіки. Натомість, у будь(

якому середовищі, незважаючи на об'єкти управління,

усі ризики є взаємозалежними, тобто ігнорування од(

ного може спричинити коливання іншого або навіть їх

сукупності, що спричинить, в свою чергу втрати, у тому

числі і у інших системах. Така ситуація вимагає комп(

лексного системного підходу щодо управління ймовір(

ними подіями з метою їх недопущення. Слід відзначи(
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ти, що питання управління ризиками належить до ком(

петенції спеціалістів з ризик(менеджменту. Як зазначає

М. Баринов [1] "Ризики існували завжди, проте датою

народження ризик(менеджменту як системного підхо(

ду і нового управлінського рішення формально можна

вважати середину XX ст. У 1955 р. професор страху(

вання У. Снайдер уперше запропонував термін "ризик(

менеджмент", а Р. Галлахер у 1956 р. уперше описав

професію ризик(менеджера. Із цього часу почалося уза(

гальнення і активний аналіз усіх знань про ризики, по(

чалося формування нової управлінської науки".

У процесі впровадження циркулярної економіки як

основної моделі національного виробництва, система

управління ризиками з позицій держави, є одним із

ключових індикаторів ефективності такої трансфор(

мації. Однак, враховуючи вплив впровадження цирку(

лярної економіки не лише в частині економічної сис(

теми, а зачіпаючи екологічне та соціальне середови(

ще, комплексна система державного управління ризи(

ками такої трансформації, повинна базуватися на

міждисциплінарних зв'язках, та із залученням про(

відних спеціалістів, представників різних галузей

знань. Є. Винокурова [2] влучно відмітила, що "заці(

кавленість у ризик(менеджменті невипадкова, адже це

нова "філософія" управління, яка приносить ней(

мовірні результати у випадку її грамотного упрова(

дження". Основою для побудови механізму державно(

го управління ризиками трансформації економіки до

циркулярного типу є запропонована теоретична кон(

струкція, що наведено на рисунку 2.

Теоретична конструкція системи державного управ(

ління ризиками трансформаційних змін в забезпеченні

ефективного впровадження положень циркулярної еко(

номіки, включає: об'єкти управління в розрізі середо(

вищ виникнення ризиків; суб'єктів управління в розрізі

їх основних функцій; принципи на яких базуватиметься

процес управління ризиками та методи такого управ(

ління.

До об'єктів державного управління ризиками транс(

формації економічної моделі до циркулярного типу,

зважаючи на розподіл ризиків за середовищами виник(

нення, було віднесено:

— у частині економічного середовища — економічні

відносини, що виникають між суб'єктами господарюван(

ня в процесі провадження діяльності на засадах цирку(

лярної економіки. Адже саме в процесі економічних

відносин між суб'єктами циркулярної економіки, вини(

кають ймовірності настання негативних подій економі(

чного характеру. Наприклад, у процесі постачання пев(

них ресурсів для виготовлення продукції в замкненому

циклі, є вірогідність розриву ланцюгів постачань, у ви(

падку неможливості адаптації певних суб'єктів госпо(

дарської діяльності до нових норм тощо;

— у частині екологічного середовища — екологічні

відносини та природні ресурси. Екологічні відносини та

природні ресурси як об'єкти державного управління, з

Рис. 2. Теоретична конструкція системи державного управління ризиками трансформацій
в процесі впровадження циркулярної економіки
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одного боку, та як об'єкти ризиків, з іншого боку, є важ(

ливими складовими процесу забезпечення ефективно(

го впровадження положень циркулярної економіки, що,

насамперед, покликана врегулювати темпи ірраціональ(

ного використання первинних природних ресурсів та

забезпечити вирішення глобальних екологічних про(

блем. Раціонально організована система державного

управління екологічними відносинами, що виникають

між економічними агентами в процесі здійснення діяль(

ності на засадах циркулярної економіки та забезпечен(

ня врегулювання питань пов'язаних із раціональним ви(

користанням природних ресурсів є основою мінімізації

або усунення можливих негативних наслідків обумов(

лених ймовірності настання подій, пов'язаних із неза(

конним видобуванням первинних природних ресурсів,

зростання темпів накопичення відходів, викидів забруд(

нюючих речовин, підвищення захворюваності тощо;

— у частині соціального середовища — потреби та

запити суспільства. Соціальні потреби суспільства, що

незалежно від наявності трансформаційних процесів,

повинні бути забезпечені та гарантовані державою, зва(

жаючи на соціальну спрямованість, не лише на цей мо(

мент, системи державного управління. Однак ризик не(

можливості задоволення базових запитів суспільства,

в умовах переходу до положень циркулярної економі(

ки, без відповідного механізму державного управління

даними процесами, призведе до збільшення рівня без(

робіття, підвищення класової нерівності, перебоїв у

постачаннях продукції, скорочення реальних доходів,

ескалації злочинності тощо. Тому державне управління

в умовах переходу до положень циркулярної економі(

ки є актуальним з позицій недопущення ймовірності на(

стання таких негативних явищ, як підвищення рівня ко(

рупції, продовольча криза тощо.

Управління будь(яким об'єктом, тобто керованою

системою, неможливе без суб'єкта управління — керу(

ючої системи. Суб'єктів управління ризиками трансфор(

мації економіки до циркулярного типу було визначено

наступних:

— з позицій гарантування суверенітету, забезпечен(

ня державної незалежності, національної безпеки —

Президент України. Президент України намічує страте(

гічний шлях розвитку країни, і якщо говорити про цир(

кулярну економіку, то на форумі в Нью(Йорку (2015 рік),

Петро Порошенко визначив шлях розвитку України до

2030 рр. як країни зі сталим розвитком.У частині управ(

ління ризиками, даний суб'єкт державного управління

займає ключову роль, адже основна функція його — це

забезпечення національної безпеки, а як було зазначе(

но вище, у разі ігнорування з боку державного управл(

іння, загроз трансформації, є висока вірогідність пору(

шення національної безпеки та сталого розвитку;

— з позицій правового регулювання організації і

діяльності системи органів державного управління —

Верховна Рада України. Цей суб'єкт державного управ(

ління, в контексті управління ризиками трансформації

економіки до циркулярного типу, повинен забезпечити

побудову ефективного інформаційно(правового про(

стору, що забезпечив би процес "безболісної" адаптації

до нових положень як з точки зору суб'єктів господа(

рювання, так і в контексті діяльності органів виконав(

чої влади;

— з позицій забезпечення виконання державної

політики — Кабінет Міністрів України. До суб'єктів

управління ризиками було віднесено Кабінет Міністрів,

зважаючи на те, що основних його функцій належить

забезпечення виконання держаної політики, в тому числі

і політики що стосується сталого розвитку в цілому та

циркулярної економіки, зокрема;

— з позицій розробки і реалізації державної політики

— Міністерства та органи виконавчої влади. Як стверд(

жує Н.А. Железняк [4, с. 55]: "Міністерство є головним

(провідним) органом у системі центральних органів ви(

конавчої влади в забезпеченні впровадження державної

політики у визначеній сфері діяльності. Міністр, як член

Кабінету Міністрів України, особисто відповідає за роз(

роблення і реалізацію державної політики, спрямовує і

координує здійснення центральними органами виконав(

чої влади заходів із питань, віднесених до його відання,

приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджет(

них коштів за поданням державного секретаря міністер(

ства". "Ці органи є складовою частиною єдиної системи

органів державного управління. Тому для них притаманні

насамперед риси, загальні для ланок системи, що розви(

ваються як частини цілого, в якому інтегруються якості

складових елементів. Кожен з них має свою специфіку.

Тут діє закономірність співвідношення загального та

спеціального, цілого й частини. Будучи частиною систе(

ми, органи адміністративно(політичного управління утво(

рюють водночас відносно самостійні підсистеми у сфері

(галузі) державного управління" [8, c. 5]. Органи вико(

навчої влади: центральні та територіальні, здійснюючи

дії щодо розробки та реалізації політики, в тому числі і

державної політики переходу до циркулярної економі(

ки, безумовно, є одними із найголовніших суб'єктів уп(

равління ризиками, що виникають при даних трансфор(

маціях, здійснюючи при цьому безпосередню діяльність

щодо регулювання їх впливу.

Важливого значення в контексті державного управ(

ління ризиками трансформаційних процесів набувають

принципи, на яких має грунтуватися даний процес. "Дер(

жавне управління — це не тільки сума управлінських

знань, а й процес їх створення. "Продукування" таких

знань здійснюється у певному соціальному середовищі,

в сформованому науковому кліматі, що впливає на цілі

дослідження державного управління, його практичну

спрямованість. Особлива роль відводиться принципам

організації наукового управлінського знання. Вони по(

кликані акумулювати нові тенденції в розвитку держав(

ного управління, враховувати стан сучасного науково(

го пізнання, що підвищує його суспільне значення" [5].

"Принципи державного управління повинні:

— грунтуватися на законах розвитку суспільства,

його соціальних та економічних законах і законах дер(

жавного управління;

— відповідати цілям управління, відображати основ(

ні якості, зв'язки і відносини управління;

— враховувати часові та територіальні аспекти про(

цесів державного управління;

— мати правове оформлення, тобто бути закріпле(

ними в нормативних документах, оскільки кожен прин(

цип управління є цілеспрямованим — його застосову(

ють для вирішення конкретних організаційно(політич(

них і соціально(економічних завдань" [9, с. 368].
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З огляду на зазначене, діяльність визначених вище

суб'єктів у контексті державного управління загрозами

трансформації економічних процесів, повинна базува(

тися на наступних принципах:

— централізації та децентралізації, що полягає у ра(

ціональному співвідношенні влади та концентрації

функцій щодо управління ризиками трансформації

економіки до положень циркулярної економіки, задля

уникнення порушення єдності системи здійснення дер(

жавної політики та некерованості системи управління,

а також попередження безініціативності суб'єктів дер(

жавного управління в ході регулювання впливу ризиків;

— ефективності, що полягає у наступному: ресурси

затрачені на заходи з мінімізації чи усунення ризиків не

повинні перевищувати об'єм їх наслідків, тобто держав(

не управління ризиками трансформації економіки до

циркулярного типу повинно бути оптимальне з точки

зору затрачених ресурсів та отриманих вигід;

— планування, що припускає наявність планів та

програм дій в розрізі регіонів, галузей економіки тощо

щодо здійснення державного управління можливими

ризиками трансформаційних процесів задля вирішення

певних проблем;

— прозорості, що передбачає доступ до інформації

щодо здійсненого моніторингу середовища на предмет

виявлення можливих загроз, суб'єктів, причетних до

подальшого процесу управління ризиками;

— комплексності, тобто при управлінні даними ри(

зиками повинні використовуватися міждисциплінарні

знання та залучені фахівці різних галузей;

— документування, що полягає у наступному: про(

цес державного управління ризиками трансформацій(

них процесів повинен бути задокументований задля

створення бази, що в майбутньому використовувати(

меться як фундамент для прийняття відповідних рішень,

а також з метою виявлення тенденцій реагування сере(

довища на застосовані інструменти державного управ(

ління;

— своєчасності — виявлення ризиків та розробка

заходів щодо управління ними повинні бути своєчасни(

ми та актуальними задля забезпечення впорядкування

середовища для прийняття управлінських рішень;

— законності — діяльність щодо державного управ(

ління ризиками у процесі переходу до циркулярної еко(

номіки, повинна здійснюватися в межах законодавства,

та компетенцій, наділених конкретних суб'єктів держав(

ного управління.

Державне управління ризиками трансформаційних

процесів у забезпеченні циркулярної економіки повин(

но здійснюватися за допомогою методів. "Категорія

"метод" практично невичерпна, оскільки будь(яка

людська діяльність потребує певних способів" прийомів

та засобів її реалізації. Особливої ваги проблема ме(

тодів набуває в сфері державного управління, адже від

правильного вибору й ефективного застосування ме(

тодів значною мірою залежить досягнення організа(

ційно(політичних та економічних цілей" [7, с. 249]. На

думку М.В. Онищук [6, с. 21] "вчення про методи управ(

ління є одним з найбільш важливих складових частин

науки про управління", автор [6, с. 22] також зазначає,

що "виходячи з того, що методи управління є науковою

абстракцією, тобто не існують у "чистому" вигляді, а

втілюються у конкретні дії відповідних органів управлі(

ння, відображаючи змістовну сторону їхньої діяльності,

аналіз та дослідження даної наукової категорії грунту(

ються на безпосередньому зв'язку з видом конкретної

управлінської діяльності". З огляду на це, визначення

методів державного управління ризиками при впровад(

женні положень циркулярної економіки, повинно відбу(

ватися з урахуванням взаємозв'язку між змістом мето(

ду та функцією управління, на реалізацію якої він спря(

мований.

У контексті державного управління ризиками транс(

формації економічної системи, відповідно до поданої

теоретичної конструкції, виділено наступні методи дер(

жавного управління:

— моніторинг та ідентифікація передбачає постійне

дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища

фахівцями в межах їх компетенцій задля своєчасного

виявлення загроз у перехідний період;

— моделювання, означає прогнозування можливих

сценаріїв розвитку тих чи інших явищ задля оцінки якіс(

ного та кількісного рівня втрат;

— оцінка передбачає розрахунок ймовірних втрат

та наслідків як по кожному окремому ризику, так і в за(

лежності від його впливу та провокування інших загроз;

— аналіз передбачає дослідження ризиків на пред(

мет джерел їх утворення, а також розрахунок ступеню

впливу ризику на хід та ефективність реалізації держав(

ної політики щодо впровадження циркулярної еконо(

міки;

— "мозковий штурм" передбачає колективну робо(

ту фахівців різних сфер знань щодо розробки дієвих

програм з ефективного управління ризиками, що вини(

кають в процесі трансформації економічної системи до

циркулярного типу.

Окреслені методи є по суті елементами циклічного

процесу управління ризиками трансформаційних еконо(

мічних перетворень. Циклічність процесу управління

ризиками при трансформації економіки повинна забез(

печуватися, зважаючи на необхідність досягнення по(

зитивного результату від застосування визначених ме(

тодів. Однак, на кожному із циклів ("Моніторинг та іден(

тифікація — Моделювання — Оцінка — Аналіз — "Моз(

ковий штурм") процесу управління ризиками, необхід(

но застосовувати контрольні процедури з метою під(

тримки встановленого порядку дій щодо регулювання

ризиків в частині оцінки ефективності кожного із циклів

та в разі виявлення відхилення від запланованих резуль(

татів — застосування коригуючих дій. Запропонована

теоретична конструкція є основою та складним, але

ефективним інструментом державного управління ри(

зиками при переході до положень циркулярної еконо(

міки, що дає можливість своєчасно виявити, і попере(

дити прояв та масштабність можливих наслідків.

Ризики в процесі трансформації економіки до цир(

кулярного типу та наслідки, які вони несуть, загострю(

ють значення держави як інституту управління та регу(

лювання будь(яких трансформаційних процесів та підси(

люють необхідність втручання державних інституцій з

метою мінімізації ризиків зовнішнього та внутрішнього

середовища, а також подолання наслідків реформуван(

ня економіки в умовах переходу до альтернативних мо(

делей виробництва.
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У контексті економічних трансформацій та забез(

печення реалізації цілей сталого розвитку, державу до(

цільно розглядати з позицій управління та з позицій ре(

гулювання циркулярної економіки. Ці функції в окрес(

леному контексті нерозривно пов'язані. Адже якщо дер(

жавне управління циркулярною економікою більшою

мірою зачіпає організаційні аспекти задоволення виз(

начених державою цілей, а також інструменти регулю(

вання стану, розвитку, поведінки, процесів, суспільства

тощо задля досягнення певного стану. Тобто державне

управління циркулярною економікою є ширшим понят(

тям ніж державне регулювання циркулярної економіки,

і ототожнення цих категорій є неправомірним. В свою

чергу, державне регулювання циркулярної економіки —

це підпорядкування визначеному порядку, тобто су(

купність певних заходів, спрямованих на досягнення

конкретної мети на рівні держави. В цьому контексті

доцільно розглядати державу одночасно як інститут

регулювання циркулярної економіки та інститут управ(

ління циркулярною економіки з метою побудови тео(

ретичного підгрунтя для практичної реалізації концепції

циркулярної економіки (рис. 3).

Інституційно державу в частині циркулярної еконо(

міки необхідно розглядати:

— як інститут регулювання циркулярної економіки,

основною метою якого є створення та підтримка належ(

них умов для ефективного функціонування господарсь(

кої діяльності у циркулярному форматі, що забезпечує

державне регулювання циркулярної економіки — ком(

плекс заходів та дій держави спрямованих на форму(

вання та розвиток системи економічних відносин з при(

воду розробки, виробництва (повторного виробництва)

продукції, її розподілу, споживання, використання (по(

вторного використання, ремонту), збирання та рецик(

лінгу, що забезпечує обіг ресурсів в циклічній формі за(

для досягнення економічного добробуту, забезпечення

екологічної безпеки та отриманням позитивного соці(

ального ефекту;

— як інститут управління циркулярною економікою,

основною метою якого є побудова організаційно(фун(

кціональної системи управління господарською діяль(

ністю у циркулярному форматі, що забезпечує держав(

не управління циркулярною економікою — систему

організації діяльності державних інститутів, їх структу(

ру, методи, та інструменти впливу на об'єкти управлін(

ня з відповідним нормативно(правовим та інформацій(

ним забезпеченням задля формування та розвитку сис(

теми циркулярної економіки, зокрема та досягнення

сталого розвитку в цілому.

Між інститутом управління циркулярною економі(

кою та інститутом регулювання циркулярної економіки

прослідковується інституційний зв'язок, що полягає у

взаємодії двох проявів держави в контексті забезпечен(

ня державного циркулярної економіки. Інституційний

зв'язок має форму зворотного зв'язку:

— по(перше, інститут регулювання циркулярної еко(

номіки визначає функціонування держави як інституту

управління циркулярною економікою;

— по(друге, інститут управління циркулярною еко(

номікою в цілому, та функціонування органів держав(

ної влади зокрема, чинить вплив на систему регулюван(

ня циркулярної економіки з однієї сторони.

Держава як інститут управління циркулярної еко(

номіки пов'язана із формуванням правового простору

забезпечення реалізації положень циркулярної еконо(

міки, в свою чергу, в частині регулювання циркулярної

економіки, сформований правовий простір піддавати(

меться трансформаціям задля забезпечення збалан(

сованості інтересів окремої людини, суспільства та

держави. Держава як інститут регулювання циркуляр(

ної економіки впливає на суб'єктну та об'єктну сторо(

ну управління нею. Під об'єктами управління циркуляр(

Рис. 3. Держава як інститут забезпечення переходу до циркулярної економіки
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ної економіки доцільно розуміти природні ресурси, на(

томість суб'єктами управління якими, з точки зору цир(

кулярної економіки, виступатимуть органи виконавчої

влади. Як інститут управління циркулярною економі(

кою, держава здійснюватиме формування нової та /

або реформування існуючої нормативно(правової

бази, що відповідала б положенням економічної мо(

делі циркулярного типу в частині: по(перше, забезпе(

чення раціонального використання природних ресурсів

та відносин, що виникають в даному контексті; по(дру(

ге, координації та визначення меж діяльності органів

виконавчої влади, задіяних в управлінні замкненими

циклами та регулюванні відносин, що виникають в про(

цесі ведення бізнесу на положеннях циркулярної еко(

номіки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, обгрунтовано необхідність держав(

ного управління в процесі здійснення трансформації

економічної системи в забезпечення положень цирку(

лярної економіки. Охарактеризовано ризики в розрізі

економічного, екологічного та соціального середовищ,

що обумовлені відсутністю ефективного механізму

державного регулювання трансформаційних процесів

та виявлено реальну загрозу національній безпеці та

сталому розвитку, в умовах їх ігнорування. Побудова(

но теоретичну конструкцію системи державного управ(

ління ризиками трансформації економіки до циркуляр(

ної моделі, що включає об'єкти ризиків в розрізі еко(

номічного, екологічного та соціального середовищ;

суб'єктів управління в розрізі їх функціонального при(

значення; принципи управління та методи управління.

Запропонована система є базою для розробки механ(

ізму державного управління ризиками при впровад(

женні положень циркулярної економіки та складовою

системи державного управління процесом трансфор(

мації економічної системи до циркулярного типу. Ок(

реслено значення та місце держави як інституту забез(

печення ефективного переходу до положень циркуляр(

ної економіки. Визначено, що держава в цьому кон(

тексті проявляється як інститут регулювання циркуляр(

ної економіки та інститут управління циркулярною еко(

номікою та окреслено мету їх інституційного функціо(

нування. Сформовано категорійний апарат понять

"державного управління циркулярною економікою" та

"державного регулювання циркулярної економіки" з

позицій їх основної цілі — досягнення соціального

консенсусу.
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