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процесів нормативно-правового забезпечення розвитку фондового ринку й
ринків фінансових послуг.
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Державна установа «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії н аук України»
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ КОРИГУВАННЯ МАСШТАБІВ ТА
ОСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Проведено дослідження стану інституційного забезпечення формування та
нарощення інформаційного потенціалу економічної безпеки . Запропоновано до
запровадження нову субструктурну одиницю – державне агентство з питань інноваційної
політики та формування інформаційного потенціалу України.
Ключові слова: інформаційний потенціал, економічна безпека, інституційне
регулювання, технології управління, планування.
Studied the institutional support for the formation and increase the information capacity of
economic security. An introduced the new unit – State Agency for innovative policy formation and
information potential of Ukraine. Defined its principal objectives, goals, objectives, structure.
Stages of formation and development.
On results application of base principles of structural and informative theory of providing of
reliability of the difficult systems a new institute is formalized, that due to the use of having a
special purpose functional will form in the state effective control system by development both
strategic potential and informative to potential of providing of economic security. The list of key
facilities and levers of influence is brought around to the system-universal and informative
components of state korelyantiv in the context of achievement of national economic priorities and
providing of sufficient economic strength security in Ukraine. Next to it, dominants and complex of
conceptually-analytical models are set for the sake of protection of balanced within the limits of
triad: an economy is ecology – social sphere.
Key words: information potential, economic security, institutional management, technology
management, planning.

Постановка проблеми. В умовах пришвидшення трансформаційних
процесів у контексті формування ек ологобезпечних виробництв та власне
економіки інформаційного типу на засадах реалізації нової форми
інформаційних відносин як національного, так і тран снаціонального рівня, на
думку авторів, особливу увагу слід приділяти системному дослідженню змісту
інформаційних потоків та проц есам створення й використання інформаційного
потенціалу забезпечення економічної безпеки держави (ІПЗЕБД). Водночас
зауважимо: архітектура системи управління і механізми реалізації державної
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політики щодо формування й раціонального використання ІПЗЕБД потребують
суттєвого
вдосконалення
та
запровадження
цілеорієнтованого
інституціонального регулювання виробничо -господарських, інноваційних,
еколого-економічних та інвестиційних процесів, які відбуваються в межах
сучасної системи забезпечення економічної безпеки (СЗЕБ). Крім зазначеного,
в умовах агресивно налаштованих іноземних структур та поширення
транснаціональних компаній (ТНК) у межах національної економічної си стеми
доцільно мати установу, яка б могла впливати на зміну кон’юнктури
інформаційного середовища та забезпечувати умови щодо н арощення й
повного освоєння ІПЗЕБД. Тому в межах дослідження авторами було
опрацьовано матеріали до існуючих інституцій, що визначають цей напрям.
Проте можна констатувати, що проблемою формування ІПЗЕБД на належному
рівні не займається жодна з інституційних структур.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробленню специфічних
функцій формування ІПЗЕБД присвячено публікації як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Найбільш значимими здобутками у цій сфері є
дослідження: О. Алимова, О. Амоші, М. Блауг, В. Ге йця, С. Захаріна,
Л. Ладонько, В. Микитенко, А. Степаненка, С. Шкарлета та ін. Проте, в изнаючи
попередній здобуток вчених -економістів, відзначимо, що базовий
інструментарій із вирішення проблем формування, нарощення та повного
освоєння ІПЗЕБД потребує його вдосконалення. При цьому слід здійснити
детальне опрацювання теоретико -методичних розробок щодо реалізації
об’єктивних та інверсійних технологій управління наявним ІПЗЕБД.
Мета статті. Важливим науково-прикладним завданням є розроблення
та обґрунтування теоретико -методологічних основ і практичних рекомендацій
щодо формування дієвого інституційного механізму з формування, нарощення
та повного освоєння ІПЗЕБД за рахунок викори стання специфічних технологій
управління енерго- й еколого-економічними, техніко-технологічними,
когнітивно-інформаційними
та
системно -універсальними
процесами
коригування масштабів його розвиненості в системі сталого розвитку держави.
Виклад основного матеріалу . Питаннями інституційного корегування
ІПЗЕБД не займається жодна з представлених в Україні інституцій та установ.
Таким чином, ґрунтуючись на попередніх дослідженн ях, авторами статті
пропонується створити нову макроекономічну інституційну субструктуру, цілі
якої полягатимуть у формуванні, нарощенні та повному освоєнні ІПЗЕБД –
державне агентство з питань інн оваційної політики та формування
інформаційного потенціалу України (ДАІІ), що одночасно досліджуватиме й
визначатиме як масштаби розв иненості стратегічного потенціалу держави, так і
процедури із захисту інформаційних баз даних та інформаційних систем від
несанкціонованого доступу, використання, розголошення, поруш ення, зміни
або знищення для збереження її цілісності, конфіденційності та певної міри
доступності. Відповідно до наведеного, нами визначено основну мету
діяльності цієї інституції покращення як вну трішньої, так і зовнішньої
економічної безпеки України за рахунок активізації інноваційної політики та
інформатизації процесів за наслідками ре алізації політики енергоефективності
й екологізації реального сектору ек ономіки. Запропоноване є імовірним у разі
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формування, нарощення та раціон алізації освоєння й цілеорієнтованого
коригування ІПЗЕБД (табл. 1).
Таблиця 1
Структура нової інституції – державного агентства з питань інноваційної
політики та формування інформ аційного потенціалу України
Відділ
фінансовоекономічного
аналізу
діяльності
підприємств
Дослідження
стану та
діяльності
суб’єктів
економічної
діяльності
(мікрорівень)

Відділ аналізу
Відділ
Відділ
галузевої
міжнародного
структури
державного
співробітництва
Підрозділи
забезпечення
замовлення та
та моніторингу
ДАІІ України
інформаційного
зв’язків
інформаційного
потенціалу
потенціалу
Розробка
Пропозиції
Забезпечення
Міжнародне
Мета та
довгострокових
щодо
діяльності ДАІІ співробітництво
завдання
планів щодо
формування
України,
у сфері
підрозділів
формування та
державної
створення
інформаційного
нарощення
системноінформаційної
потенціалу з
інформаційних
універсальної
бази даних,
країнами ЄС.
ресурсів,
політики
взаємодія з
Дослідження
резервів та
відносно
іншими
світових
можливостей
поставлених
органами
тенденцій
завдань ДАІІ
виконавчої
розвитку
України на
влади,
інформаційних
галузевому
допоміжними
технологій
рівні. Розробка
органами і
галузевих
службами
програм
забезпечення
цільового рівня
інформаційного
потенціалу
Мета діяльності ДАІІ України
 участь у реалізації проектів і програм з покращення інформаційного потенціалу промисловості на всіх рівнях;
 участь у розробці нової інформаційної сфери економічного життя держави;
 збір та обробка економічної інформації;
 аналіз достовірності інформації;
 розроблення стандартів, тестів та контроль програм сприяння, вимірювання й перевірки потенціалу у сфері
інформаційних систем і послуг
Відділ
стратегічного
планування

Вищезазначене уможливить досягнення такого рівня стратегічного
потенціалу, при якому будуть еліміновані явні та потенційні загрози до сталого
розвитку (під інформаційним потенціалом зовнішнього середов ища розуміємо
досягнення в державі достатнього рівня економічної безп еки, за якого
гарантуються соціальна, екологічна, ене ргетична й інші системно -універсальні
її компоненти за рахунок своєчасн ості, достовірності, доступу та об’єктивізації
вихідної інформації). При цьому ІПЗЕБД визнаємо досягненням відповідних
системних характеристик функціонування держави, при якому забезпечується
сприятливий інформаційний клімат для збалансованого розвитку усіх видів
економічної діяльності та суб’єктів господарювання (внутрішнє середовище
ІПЗЕБД може розглядатися за кількома рівнями: державн им, регіональним,
виробничо-економічних систем [1]). Зважаючи на мету та завдання цієї
управлінської структури ( див. табл. 1), варто зауважити, що вони певним чином
перетинаються з діяльністю Державного агентства з інвестицій та управління
національними проектами (Держінвестпроект).
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Таким чином, авторами пропонується створення державного агентства з
питань інноваційної політики та формування і нформаційного потенціалу
України на базі Держінвестпроекту України з інкорпорацією до останнього
нових підрозділів, метою яких є дослідження ІПЗЕБД, його нарощення та
визначення оптимізаційного складу заходів і технологій щодо перманентного
забезпечення результативності управління його освоєнням.
Першочерговим завданням для створеної структури в межах нових
субпідрозділів є збір інформації. Тому необхідно визначити як дж ерела її
надходження, підпорядкування структур (рис. 1), так і необхідний їхній обсяг.
Визнаємо, що за гіпотезою авторів задля гарантування належного рівня
економічної безпеки та збалансованого функціонування наці онального
господарства в контексті підвищення результативності управлі ння нова
інституція залучається до системи державного регулюв ання.
Субструктура з
дослідження ІПЗЕБ
промисловості

Інкорпорація
державних структур
до нової інституції

Держінвестпроект
України

ДАІІ України

Державна служба
статистики України

Державне агентство з
питань науки, інновацій
та інформатизації
України

Державна служба
патентної інформації

Рис. 1. Організаційна структура управління реалізації дії цільових фун кцій ДАІІ
України
Водночас зазначимо, що для успішної реалізації завдань агентства
необхідна достовірна та вчасна інформація щодо розвитку СЗЕБ. Основними
джерелами її є: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації
України, Державна служба статистики України, Державна служба патентної
інформації України, яким слід щомісячно та щоквартально надавати звіти про
стан чинників трансформації ІПЗЕБД з метою вчасної обробки та динам ічної
зміни, параметри корегування СЗЕБ. Відтак, я к було зазначено, одним із
основних завдань ДАІІ України є збір та обробка інформації, яку воно отримує
з різноманітних джерел, у першу чергу з відкритим доступом. Однак власне
інформація не впливає на виробничо -господарські, соціально -економічні,
еколого-економічні та системно-універсальні процеси – лише у разі, якщо її не
задіяти у потрібному для суб’єкта напрямі використання когнітивно аналітичного інструментарію [ 2]. Таким чином, першочерговим завданням ДАІІ
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України повинні бути аналіз та обробка інформації, а також окреслення
необхідних даних і свідчень, системне дослідження різних напрямів розвитку.
Відтак відзначимо, що сучасна державна (соціальна та економічна)
система регулюється, здебільшого, за допомогою непрямих і дипломатичних
методів коригування, які передбачають опосередкований вплив на формування
ринкових умов і збалансовану діяльність суб’єктів господарювання. Напрями
впливу та розроблені відповідно до них заходи формування ІПЗЕБД
передбачають створення таких умов діяльності економічних суб’єктів, за яких
вони рухатимуться у своєму розвитку шляхом, що стимулюється корелянтами.
Серед інструментів їхньої реалізації можна виокремити: податковий вплив,
страхову політику, інструментарій фінансової і кредитно -грошової політики,
валютні трансформації, субсидії, стимулювання високотехнологічного
виробництва, індикативне чи інше планування розвитку економіки тощо.
Однак водночас необхідним є і граничне обмеження діяльності суб’є ктів
господарювання, що полягає у прийнятті певних нормативно -правових актів,
гарантуванні безпеки ведення бізнесу тощо. Таким чином, керівний принцип
ДАІІ України має становити те, що її суб’єкти п овинні розробити, впровадити
та підтримувати комплексну по літику розвитку СЗЕБ, генерувати процеси і
розбудовувати нові технології управління ризиками на його інформаційні
ресурси. Зазначене можна реалізувати лише у разі активізації процесів із
формування, нарощення та оптимізації використання ІПЗЕБД. Водночас
провідним завданням при реалізації технологій управління ІПЗЕБД (за рахунок
формування його достатнього масштабу розвиненості) є формалізація
відповідної системи вимірювань із метою усунення / мінімізації впливу різних,
пов'язаних із безпекою загроз [3]. При цьому управління розвитком ІПЗЕБД
дозволить досягти якісних системних характер истик та об’єктивності надання
інформаційно-методичних послуг, пропонованих агентством (тобто доступність
сервісів, збереження конфіденційності, цілі сність даних тощо). У зв’язк у з цим
пропонується п’ятиетапна послідовність побудови / подальшої розбудови даної
інституційної субструктури системи державного управління економіки та
реалізації її дії (рис. 2).
Доцільно зазначити, що великі корпорації, банки і фінансові інстит ути,
телекомунікаційні оператори, лікарні та медичні установи, громадські чи
державні органи в першу чергу зацікавлені у вирішенні проблем щодо
раціоналізації використання їхнього інформаційної потенціалу. У цих умовах
розробка і реалізація окремих та незалежних п роцесів із управління розвитком
ІПЗЕБД
є
єдиною
альтернативою.
Ефективність
функціонування
формалізованої ДАІІ забезпечується дотриманням принципів, якими слід
користуватися суб’єктам державного управління:
 безперервність характеру, підтримка і прихильність корелянтів;
 централізована діяльність на основі опрацьованих домінант заг альної
стратегії формування ІПЗЕБД та відповідної політики в рамках державної
політики щодо покращення рівня економічної безпеки;
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Етап 1. Визначення основних цілей формування та реалізації інформаційної
політики в державі в контексті гарантування достатнього рівня її економічної
безпеки
Етап 2. Визначення сфери поширення функціоналів та впливу агентства і
переліку механізмів досягнення мети із уточненням цільових функцій суб’єктів
державного управління. Удосконалення нормативно -правового забезпечення та
функціоналів реалізації діяльності зазначеної інституції

Етап 3. Розроблення та апробація сформованої системи оцінювання
інформаційного потенціалу економіки.
Добір алокаційних та інверсійних технолог ій управління задля упередження
ризиків нарощення і використання інформаційного потенціалу в контексті
досягнення достатнього рівня економічної безпеки держави.
Уточнення та перевірка на адекватність реальним еколого -економічним, енергоекономічним та техніко-технологічним процесам методів ідентифікації м асштабів
розвиненості ІПЗЕБД
Етап 4. Застосування й удосконалення прикладного інструментарію розв’язання
пріоритетних завдань, визначених згідно з національними економічними
інтересами:
а) ризик-менеджменту;
б) інформаційного й технологічного аудиту;
в) цільового програмного забезпечення;
г) методичних підходів до визначення шляхів та мобілізації резервів і
можливостей до раціонального використан ня ІПЗЕБД у цілому, регіональних
промислових комплексів і промисловості зокрема;
д) стратегічного набору з управління системами гарантування екологічної,
соціальної та інформаційної без пеки в контексті зростання СЗЕБ
Етап 5. Розробка практичних пропозицій, методик, інструкцій щодо формування і
використання звітних форм із різними ступенями захищеності.
Опрацювання конкретних форм управлінських та економічних документів і методичних
вказівок щодо їхнього використання.
Аналіз позитивного і негативного досвіду діяльності інституційної субструктури з
розробленням рекомендаці й щодо вдосконалення її діяльності на регіональному рівні.
Поліпшення структури та коригування цілей функціонування ДАІІ відповідно до
трансформацій у зовнішньому та внутрішньому середовищі в контексті забезпечення
збалансованості в межах тріади: економіка – екологія – соціум.
За наслідками експериментальної перевірки та дослідного запровадження функціоналів у
межах економічної системи держави:
у разі невідповідності у мов та недосягнення визначених вимог до результативності
функціонування ДАІІ – повернення до Етапу 1 задля коригування і реструктуризації

Рис. 2. Етапи становлення та розбудови формалізованої нової інституції –
ДАІІ України
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 дотримання межи і цілей, що визначені державними нормами і
нормативно-правовими засадами, без надмірн ого контролювання діяльності
щодо освоєння ІПЗЕБД та витрат цінних ресурсів; тому ДАІІ України повинне
базуватися на безперервній професійній підг отовці та підвищенні
відповідальності, уникати заходів д исциплінарного зовнішнього впливу на
діяльність працівників. Отже, серед пропозицій щодо подальшого покращення
стану ІПЗЕБД варто виділити такі (табл. 2).
Таблиця 2
Пропозиції щодо забезпечення нарощення інформаційного потенціалу
гарантування національної економічної безпеки та його якісних ознак
Структурно-функціональні чинники інтенсифікації процесів нарощення та підвищення рівня
економічної безпеки у промисловості
Нормативно-правові:
Організаційно-економічні:
 удосконалення чинної нормативної бази
 запропоновано вдосконалену си стему
шляхом внесення до розгляду нових термінів оцінки інформаційного потенціалу, що,
(формування інформаційного поте нціалу,
виходячи з існуючих систем оцінки
інформаційний потенціал);
інтелектуального, інноваційного та
наукового потенціалів, дає змогу ад екватно
 розвиток плюралізму в інформаційно оцінити стан економічної безпеки
економічному просторі;
промисловості України;
 забезпечення належного рівня
 введено методику обчислення масштабів
інформаційного потенціалу України на
ІПЗЕБ та єдиного критерію оц інювання
міжнародному рівні шляхом створення
базових компонент стратегі чного потенціалу
нових та удосконалення існуючих
субструктур – ДАІІ, Держінвестпроект, Бюро
патентної інформації, Держінформнауки
Науково-інтелектуальні:
 запропоновано звертати особливу увагу на підготовку наук ових та освітніх кадрів з
питань інформаційного потенціалу відповідної квал іфікації;
 введення стимулюючих до розвитку молодих наукових кадрів та вітчизняних фахівців
заходів для зменшення їхнього витоку за кордон;
 генерування та використання інтелектуальної власності вітчизняного виробництва, що
нівелює загрози економічній безпец і
Інформаційно-методичні:
 за допомогою запропонованої методики обрахунку інформаційного потенціалу
гарантування економічної безпеки виникла можливість його реального обчислення та
розроблення плану дій відносно його порогових значень

Висновки та пропози ції щодо подальшого дослідження . За
результатами проведеного дослідження авторами запропоновано концепцію і
певний перелік заходів щодо формування й розбудови державного агентства з
питань інформаційної політики та формування ІПЗЕБД, основними цілями якого
є: участь у реалізації проектів і програм з покращення ІПЗЕБД на всіх рівнях;
участь у розробці нової інформаційної сфери економічного життя держави; збір
та обробка економічної інформації; аналіз достовірності інформації; підготовка
стандартів, тестів та контроль програм сприяння, вимірювання й перевірки
потенціалу у сфері інформаційних систем і послуг. Водночас розроблено його
структуру за підрозділами, визначено завдання, принципи та фактори
ефективності діяльності; запропоновано п’ятиетапну послідовність побудови
даної субструктури та реалізації її ді й; представлено етапи формування й
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оригінальні процедури щодо впровадження у практ ику господарювання системи
нарощення інформаційного потенціалу гарантування економічної безпеки
держави.
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УДК 330 : 504.03
Ю. І. ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Державна установа «Інстит ут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України»
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРУ ЄВРОПА –АЗІЯ
Розглянуто вплив функціонування міжнародного транспортного коридору Європа –
Азія на екологічну ситуацію в Україні та запропоновано заходи, що дозволяють знизити
вплив транспорту на довкілля.
Ключові слова: міжнародний транспортний коридор, екологічна безпека,
міжнародний транзит, державне регулювання.
Influence of functioning of the intern ational transport corridor Europe - Asia on ecology of
Ukraine and measures which allow to reduce influence of transport on an environment is
considered in this articl. It is possible to make users bear certain environmental costs resulting
from their use of transport, particularly where they use transport infrastructures ( «polluter pays»
principle). This taking account of external environmental costs in infrastructure charging is
authorised by two sectoral Directives. There is, however, no common legislati ve framework for all
transport modes that would propose a common methodology and timetable in order to avoid
distortions of competition. The growth in vehicle numbers and use is a threat to the environment
and the health of Ukraine citizens .
Key words: international transport corridor, ecological safety, international transit, state
regulation.

Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки, переміщення
виробництва з Європи в Азію вплинули на активний розвиток мережі
міжнародних транспортних коридорів (МТК). МТК – складна технологічна
система, що концентрує на генеральних напрямках тра нспорт загального
користування (залізничний, автомобільний, морський, трубопровідний) та
телекомунікації. Зосередження матеріальних, фінансових й інформаційних
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