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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ 
 

Необхідність удосконалення теоретичних 

положень та обґрунтування  науково-методичних 

підходів в сфері державного управління розвитком 

виробничо-економічних систем обумовлені 

викликами децентралізації на національному рівні 

та мондіалізації системи на наднаціональному рівні. 

Якщо розглядати державне управління розвит-

ком виробничо-економічних систем (ВЕС) в умовах 

дестабілізації як таке, що дозволятиме своєчасно ви-

являти в системі найбільш слабкі ланки, ділянки з 

несприятливими умовами функціонування, розроб-

ляти цільові програми попередження та ліквідації 

негативних наслідків, впливів дестабілізуючих фак-

торів на функціонування та розвиток ВЕС на різних 

рівнях управління, то слід уточнити термінологію 

щодо трактування ВЕС. З огляду на те, що ВЕС 

може розглядатись на рівні суб’єктів господарю-

вання, міст та регіонів, їх пропонується розглядати 

як переважно консолідовані крупні самостійні 

господарські одиниці – об’єднання підприємств на 

рівні міста, регіону, корпорації, концерну тощо, які 

базуються на сучасних прогресивних технологіях з 

інноваційним типом розвитку та спираються на 

власний науково-дослідний, виробничий, кадровий 

та фінансовий потенціал, та регулюються сучасни-

ми загальноприйнятими інструментами: державни-

ми цільовими програмами, програми подолання де-

пресивності, регіональними та місцевими цільови-

ми програмами, угодами щодо регі-онального 

розвитку, стратегіями розвитку міст України. 

Державна стратегія 2020 [1] визначає цілі 

державної регіональної політики та основні 

завдання центральних та місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, спрямовані на досягнення 

зазначених цілей, а також передбачає узгодженість 

державної регіональної політики з іншими 

державними політиками, які спрямовані на 

територіальний розвиток, ВЕС зокрема, 

враховуючи транскордонні території та їх ресурсне 

забезпечення по векторам розвитку, представленим 

на рисунку 1. 

 
Рис 1 – Вектори руху стратегії розвитку України до 2020 року 

 

Вектор розвитку – це забезпечення сталого 

розвитку держави, проведення структурних реформ 

та, як наслідок, підвищення стандартів життя. 

Україна має стати державою з сильною економікою 

та з передовими інноваціями. Для цього, передусім, 

необхідно відновити макроекономічну стабільність, 

забезпечити стійке зростання економіки екологічно 

невиснажливим способом, створити сприятливі 

умови для ведення господарської діяльності та 

прозору податкову систему. 

Вектор безпеки – це забезпечення гарантій 

безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності 

інвестицій і приватної власності. Україна має стати 

державою, що здатна захистити свої кордони та 

забезпечити мир не тільки на своїй території, а й у 

європейському регіоні. Визначальною основою 

безпеки має також стати забезпечення чесного і 

неупередженого правосуддя, невідкладне проведення 

очищення влади на всіх рівнях та забезпечення 

впровадження ефективних механізмів протидії 

корупції. Особливу увагу потрібно приділити безпеці 

життя та здоров'я людини, що неможливо без 

ефективної медицини, захищеності соціально 

вразливих верств населення, безпечного стану 

довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних 

харчових продуктів та промислових товарів. 
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Вектор відповідальності – це забезпечення га-

рантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пе-

реконань, статі, етнічного та соціального походжен-

ня, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак, матиме доступ до високоякісної 

освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в 

державному та приватному секторах. Територіальні 

громади самостійно вирішуватимуть питання 

місцевого значення, свого добробуту і нестимуть 

відповідальність за розвиток всієї країни. 

Вектор гордості – це забезпечення взаємної по-

ваги та толерантності в суспільстві, гордості за влас-

ну державу, її історію, культуру, науку, спорт. Укра-

їна повинна зайняти гідне місце серед провідних 

держав світу, створити належні умови життя і праці 

для виховання власних талантів, а також залучення 

найкращих світових спеціалістів різних галузей [1]. 

У рамках реалізації програм, в тому числі 

попередження та ліквідації негативних наслідків 

дестабілізації ВЕС, має запроваджуватися моніто-

ринг досягнення цілей шляхом порівняння фактич-

но отриманих значень індикаторів з їх прогнозними 

значеннями, який має проводитись кожні півроку 

місцевими держадміністраціями за критеріями – 

індикаторами дестабілізації, що можна угрупувати 

в три групи: політичні, економічні та соціальні. 

Саме вони дозволять аналізувати країну як ВЕС на 

наднаціональному рівні, що в кінцевому результаті 

має сприяти стабілізації країни як системи в умовах 

мондіалізації та глобалізації, та зберегти свої конку-

рентні переваги. Це стає можливим через виявлення 

дестабілізуючих факторів системи управління, під 

якими пропонується розуміти впливи, які прагнуть 

порушити необхідний функціональний зв’язок між 

задавальним впливом і керованою величиною, який 

передбачає створення регулярної процедури, що 

дозволяє звузити коло непередбачуваних факторів. 

Узагальнену систему показників оцінки впливу 

дестабілізуючих факторів, що рекомендовано вико-

ристовувати для окреслення рейтингу країни як ви-

робничо-економічної системи у порівнянні з інши-

ми країнами Європи та світу, можна звести до нас-

тупних: індекс корупції, рівень довіри до владних 

структур, рівень заощаджень громадян, інтегра-

льний показник рівня тіньової економіки (у % від 

обсягу офіційного ВВП) і темпи приросту/зниження 

рівня реального ВВП (у % до відповідного періоду 

попереднього року) тощо. Слід відзначити, що 

Україна має досить негативні показники за обрани-

ми індикаторами, що демонструє потребу у рефор-

муванні механізмів державного управління за умо-

ви врахування можливих впливів дестабілізуючих 

факторів на розвиток виробничо-економічних 

систем. 

Систему управління ліквідацією впливу негатив-

них наслідків дестабілізації слід розуміти як 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ре-

жиму ліквідації та попередження негативних нас-

лідків дестабілізації на всіх стадіях життєвого циклу 

виробничо-економічної системи. 

Критерії класифікації дестабілізуючих факторів 

системи управління, які впливають на функціону-

вання вітчизняних виробничо-економічних систем 

та, на відміну від існуючих, враховують особливості 

дестабілізуючих факторів відповідної ВЕС, повинні 

дозволяти спростити їхній якісний аналіз, визначи-

ти потенційні області виникнення з метою форму-

вання ефективної стратегії державного управління. 

Концептуальний підхід державного управління 

ліквідацією та попередженням впливу негативних 

наслідків дестабілізації ВЕС в сучасних умовах 

впроваджуваних реформ, визначено через алгоритм 

державного управління розвитком ВЕС, що 

дозволяє переконатися, що система державного 

управління наслідками дестабілізації охоплює 

певну ВЕС, а саме що: усі можливі дестабілізуючі 

фактори ідентифіковані, а витрати, пов’язані з 

ліквідацією дестабілізації, виправдані. 

Стратегічне планування державного управління 

розвитком ВЕС дозволяє визначити пріоритетні 

стратегічні напрямки взаємодії органів влади, 

господарюючих суб’єктів та громадськості у 

вирішенні питань попередження та ліквідації 

негативних наслідків дестабілізації виробничо-

економічної системи та на відміну від інших, 

повинно передбачати врахування рейтингу оцінки 

впливу дестабілізуючих факторів на діяльність ВЕС. 

Всі перераховані положення складають зміст 

державного управління розвитком виробничо-

економічних систем в умовах, що узгоджено звати  

дестабілізаційними. 
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