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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Виклики сучасності внесли суттєві зміни в розуміння 
процесу регулювання розвитку, його дуалістичної природи та впливу на 
національну економіку. Турбулентність зовнішнього середовища спричинила 
помітні зрушення в економіці України, поглибила деструктивні прояви 
економічної нестабільності, ще більшою мірою поляризувала соціальні, 
економічні й екологічні складові розвитку та спровокувала численні виклики для 
них, зумовила структурне реформування регуляторної політики, яка до сьогодні 
все ще не стала дієвим інструментом прискорення розвитку національної 
економіки. 

Трансформаційні зрушення в економіці, викликані внутрішніми та зовнішніми 
чинниками, зумовлюють потребу в подальшому вдосконаленні регуляторної 
політики, оскільки її прозорість, зрозумілість та адекватність сучасним вимогам – 
це запорука реалізації принципів ефективного врядування в Україні та підтримки 
розвитку національної економіки. 

З часом змінюються не лише геополітична ситуація та вподобання політичних 
еліт, але і пріоритети розвитку національної економіки. Це визначає необхідність 
певних змін у регуляторній політиці країни, що стимулюватиме створення 
механізмів, спрямованих на розвиток національної економіки, окремих її сфер та 
галузей. Державна регуляторна політика має формуватися та реалізовуватися 
комплексно, ураховувати зміну зовнішніх та внутрішніх чинників і коригування 
пріоритетів розвитку, визначати аспекти регуляції різних сфер економіки через 
певний набір норм і правил, що формують галузеві фінансово-регуляторні 
режими (податкові, митні, кредитні, управління валютним курсом, державний 
нагляд (контроль) тощо). Водночас механізми, що впливають на розвиток, мають 
бути диференційовані за характером впливу на певну сферу або галузь 
(стимулюючі, обмежуючі, нейтральні). Саме такий підхід до формування та 
реалізації регуляторної політики, орієнтованої на досягнення визначених 
пріоритетів, дозволить здійснювати ефективне управління розвитком 
національної економіки. У цьому контексті актуальними є управління 
цілеспрямованими змінами регуляторної політики розвитку національної 
економіки та оцінка їх результативності. 

Проблематику регуляторної політики на рівні економіки загалом і галузевих 
ринків зокрема досліджено в роботах О. Амоші, Н. Бек, Н. Вдовенко, 
Н. Гавкалової, Ю. Залознової, І. Колупаєвої, В. Ляшенка, Н. Осадчої, 
Д. Череватського, А. Чухна, Ю. Швеця, Н. Шибаєвої, А. Шульги, О. Юлдашева. 

Концептуальні та методологічні питання економічного зростання і регулювання 
розвитку економіки на засадах сталості у глобальному, національному та 
регіональному вимірах розглянуто у працях таких вітчизняних і зарубіжних 
учених, як: В. Антонюк, Г. Брундтланд, Б. Буркинський, Н. Брюховецька, 
І. Булєєв, Е. фон Вайцзеккер, А. Війкман, Н. Верхоглядова, В. Геєць, Г. Дейлі,  
С. Єлецьких, С. Єрохін, М. Згуровський, С. Іванов, А. Касич, О. Квілінський, 
К. Кролл, Г. Лафортюн, Е. Лібанова, К. Ліннеруд, Ю. Макогон, А. Мельник, 
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О. Новікова, Ю. Погорелов, Г. Поченчук, Дж. Сакс, А. Сен, С. Сміт, Дж. Стігліц, 
М.П. Тодаро, Ж.-П. Фітуссі, Г. Фуллер, Ю. Харазішвілі, М. Хвесик, В. Хобта, 
Е. Холден, Г. Шмідт-Трауб, В. Швець, Г. Шевцова, Т. Шульц.  

Разом з тим уявлення про регуляторну політику в контексті розвитку мають дещо 
фрагментарний та еклектичний характер, обумовлений безліччю методологічних 
підходів і предметно-об’єктної сфери дослідження. Визнаючи вагомий внесок 
науковців у розвиток національної економіки та накопичений досвід щодо 
вдосконалення регуляторної політики, слід відзначити, що сучасні виклики 
потребують подальших досліджень регуляторної політики розвитку національної 
економіки, удосконалення методологічних засад оцінки її змін, уточнення 
взаємозв’язку трансформації регуляторної політики та розвитку національної 
економіки.  

Необхідність концептуального і методологічного обґрунтування управління 
змінами регуляторної політики розвитку економіки України, розробки 
відповідних рекомендацій прикладного характеру зумовила актуальність теми 
дисертації, її мету та завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Інституту економіки 
промисловості НАН України за темою «Формування інституційного середовища 
модернізації економіки старопромислових регіонів України» (номер 
держреєстрації 0118U004490, 2018-2021 рр.), у рамках якої здійснено оцінку 
сталості розвитку старопромислових регіонів України на прикладі Донецькій 
області, що дозволило виявити основні проблеми розвитку та напрями 
регуляторної політики щодо їх вирішення у соціальному, економічному, 
екологічному та науково-технічному вимірах, а також встановлено чинники, що 
впливають на сектор малого і середнього підприємництва, сильні та слабкі 
сторони сектору, можливості та загрози для розвитку малих і середніх 
підприємств; ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» МОН України за темами: «Розробка механізмів фінансово-
економічного управління підприємствами» (науково-дослідна тема кафедри 
фінансів і маркетингу, 2011-2015 рр.) – узагальнено зарубіжний досвід 
регуляторної політики розвитку підприємництва та досліджено можливості його 
використання в Україні; «Модернізація і кооперація  регіонів та їх вплив на 
фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності» (номер держреєстрації 
0116U006423, 2016-2020 рр.) – обґрунтовано напрями реалізації політики 
фінансової підтримки розвитку національної економіки України й удосконалення 
регіональної складової бюджетної політики в умовах децентралізації; 
«Економічна безпека розвитку національної економіки України та її регіонів» 
(науково-дослідна тема кафедри економічної теорії та права, 2016-2020 рр.) – 
запропоновано заходи щодо забезпечення економічної безпеки розвитку 
національної економіки в умовах децентралізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
методологічного підходу до системного дослідження регуляторної політики 
розвитку національної економіки та формування на цій основі концептуальної 
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моделі управління змінами регуляторної політики розвитку національної 
економіки. Для досягнення зазначеної мети сформульовано та вирішено такі 
завдання: 

узагальнити й удосконалити понятійно-категоріальний апарат дослідження 
розвитку національної економіки, основні елементи його класифікації та 
типології;  

визначити властивості розвитку національної економіки в сучасних умовах;  

сформувати перелік принципів регуляторної політики розвитку національної 
економіки; 

систематизувати види регуляторної політики та розширити їх класифікацію; 

розробити дорожню карту імплементації зарубіжного досвіду регуляторної 
політики; 

запропонувати підхід до визначення стадій регуляторної політики; 

систематизувати класифікаційні ознаки та дослідити методологію оцінювання 
розвитку національної економіки; 

розробити підхід до полідіагностичного оцінювання розвитку національної 
економіки та здійснити його апробацію; 

проаналізувати ознаки групування показників оцінки та розробити підхід до 
оцінювання регуляторної політики; 

побудувати тривимірну матрицю управління змінами регуляторної політики, 
сформувати профіль змін регуляторної політики; 

удосконалити підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки; 

здійснити планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній 
політиці, на основі прогностичного підходу; 

розробити концепцію управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки. 

Об’єкт дослідження − регуляторна політика розвитку національної економіки.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та науково-
методичних положень і прикладних аспектів формування регуляторної політики 
розвитку національної економіки та її змін. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є 
загальнонаукові та спеціальні методи пізнання соціально-економічних процесів, а 
також фундаментальні праці зарубіжних і вітчизняних науковців з теоретичних та 
прикладних питань регулювання розвитку національної економіки.  

У процесі дослідження застосовано: методи абстрактної логіки, декомпонування, 
систематизації та типологічної структуризації, а також комплементарний підхід – 
для визначення суті поняття «розвиток» та його типологізації; дескриптивний 
підхід, методи узагальнення та декомпонування – для вивчення суті регуляторної 
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політики й удосконалення її класифікації; компаративний аналіз і метод 
комбінаторики – для узагальнення загальнотеоретичних та орієнтувальних 
принципів розвитку й установлення їхнього зв’язку з принципами регуляторної 
політики; критичний аналіз на основі узагальнення – для дослідження 
зарубіжного досвіду розробки та реалізації регуляторної політики, її 
вдосконалення шляхом здійснення змін; критеріальний аналіз, доповнений 
матричним методом, – для обґрунтування способу оцінювання розвитку 
національної економіки; узагальнення та метод експертних оцінок – для 
формування системи показників оцінювання результативності регуляторної 
політики; індексний метод, методи агрегування та калібрування – для оцінювання 
розвитку національної економіки та регуляторної політики; метод 
систематизації – для розробки методології управління змінами регуляторної 
політики розвитку національної економіки; стадіальний підхід – для визначення 
стадій регуляторної політики; кореляційно-регресійний аналіз та аналіз 
чутливості – для побудови моделей залежності показників розвитку національної 
економіки від змін у регуляторній політиці та виявлення впливу регуляторної 
політики на розвиток окремих сфер національної економіки; методи економіко-
математичного моделювання у поєднанні з матричним методом – для побудови 
тривимірної матриці формування змін регуляторної політики та визначення на її 
основі характеру, спрямування й орієнтації подальших дій щодо зміни 
регуляторної політики; трендовий метод – для визначення оптимальних значень 
показників регуляторної політики; бальний метод – для оцінювання 
результативності майбутніх змін у регуляторній політиці. 

Інформаційну базу дослідження становлять аналітичні та статистичні матеріали 
Державної служби статистики України, матеріали міжнародних рейтингів; 
вітчизняні та зарубіжні періодичні видання, документи вітчизняних і 
міжнародних організацій, матеріали аналітичного характеру, що перебувають у 
відкритому доступі в мережі Інтернет, чинні нормативно-правові акти щодо 
регуляторної політики розвитку національної економіки та окремих її сфер. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої 
науково-прикладної проблеми щодо обґрунтування теоретико-методологічних 
підходів до системного дослідження регуляторної політики розвитку 
національної економіки та формування на цій основі концептуальної моделі 
управління змінами регуляторної політики розвитку сфер національної 
економіки. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову 
новизну, є такими: 

уперше:  

розроблено концепцію управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки, засновану на визначенні архітектоніки методології 
організації ключових процесів управління, у якій виокремлено теоретико-
пізнавальний, методичний, аналітико-орієнтувальний, планувально-
оптимізаційний та впроваджувально-контрольний рівні, що дозволяє 
вдосконалити процес оптимізації змін у регуляторній політиці та на цій основі 
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спланувати і запровадити зміни у практику регулювання розвитку, а також 
започаткувати контроль за їх упровадженням; 

запропоновано підхід до полідіагностичного оцінювання розвитку національної 
економіки, який інтегрує директивний, категоріальний, змістовний, методико-
інструментальний і діагностичний виміри, базується на поєднанні індексного 
методу, методів агрегування та калібрування, що дає змогу здійснювати 
багатогранне оцінювання розвитку різних сфер національної економіки;   

запропоновано тривимірну матрицю управління змінами регуляторної політики, 
побудовану на основі результатів визначення індексів регуляторної політики і 
моделювання взаємозв’язків між розвитком національної економіки та 
регуляторною політикою з використанням агрегованого індексу розвитку за 
сферами національної економіки, узагальнюючого індексу регуляторної політики 
за цими сферами та індикатора впливу регуляторної політики на розвиток, що 
дозволяє при оцінюванні результативності змін у регуляторній політиці 
розподілити сфери національної економіки за секторами змін, визначити 
характер, спрямування та орієнтацію управлінських дій для кожної конкретної 
сфери національної економіки, результативність майбутніх змін і прийняти 
рішення про доцільність їх реалізації;  

удосконалено: 

методологію оцінювання розвитку національної економіки шляхом гармонійного 
поєднання проблемно-концептуального, інформаційного, методичного та 
функціонального полів оцінювання, яка базується на результатах систематизації 
класифікаційних ознак оцінювання та відображає логіку здійснення 
полідіагностичного оцінювання розвитку національної економіки з урахуванням 
групування показників оцінки для визначення основних проблем в окремих її 
сферах, що надає можливість більш точно окреслити спрямування регуляторного 
впливу на розвиток національної економіки;   

підхід до оцінювання регуляторної політики, який ґрунтується на сукупності 
етапів даного процесу та передбачає включення в оцінку рейтингових показників 
на основі здійснення їх валідації на відповідність критеріям придатності для 
динамічного аналізу та доступності даних, що дозволяє оцінити регуляторну 
політику за напрямами легкості ведення бізнесу, якості регулювання та 
ефективності уряду, регулювання бізнесу шляхом рестрикції значень 
рейтингових показників оцінки регуляторної політики, їх нормалізації та 
подальшої інтерпретації у сферах національної економіки; 

підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку національної 
економіки шляхом оцінювання регуляторної політики, моделювання 
взаємозв’язків між розвитком національної економіки та регуляторною 
політикою, здійснення зонування за допомогою тривимірної матриці управління 
змінами, планування змін регуляторної політики, що дозволяє на основі 
визначення профіля змін регуляторної політики здійснювати їх упровадження та 
контроль за результативністю; 
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прогностичний підхід до планування управлінських дій як циклічного процесу, 
спрямованого на зміни в регуляторній політиці, що базується на поєднанні 
трендового та кореляційно-регресійного аналізу і дозволяє встановити 
оптимальні значення, за яких буде досягнуто максимально можливі агреговані 
індекси розвитку за сферами, а також розробити завдання щодо змін у 
регуляторній політиці в окремій сфері національної економіки та відповідні їм 
заходи, оцінити прогнозні результати від їхнього впровадження з урахуванням 
причин відхилення фактичної результативності змін від запланованої; 

комплементарний підхід до дослідження розвитку національної економіки, що 
передбачає гармонійне поєднання окремих елементів його класифікації та 
типології і дозволяє розглядати розвиток національної економіки з 
декомпонуванням за її найважливішими сферами, розподіляти їх відповідно до 
прискорення або вповільнення розвитку, а також встановити, якою мірою 
розвиток в окремій сфері національної економіки є еластичним до впливу 
регуляторної політики; 

понятійно-категоріальний апарат дослідження розвитку національної економіки, 
представлений у вигляді системи узгоджених і взаємозалежних понять і 
категорій, розробленої із застосуванням індукційного принципу поступового їх 
дослідження за категоріальною, змістовною та об’єктною ознаками, що дозволяє 
виокремити об’єктні властивості розвитку національної економіки та надає 
методологічний базис розробки індикаторів для оцінювання й обґрунтування 
необхідності змін у регуляторній політиці розвитку у виявлених проблемних 
сферах національної економіки; 

класифікацію видів регуляторної політики шляхом доповнення такими ознаками: 
за об’єктом впливу, цільовою спрямованістю, масштабом охоплення, 
компетентністю, характером і змістовністю, що забезпечує більш повне 
розкриття обраного напряму дослідження, уможливлює чітке визначення 
відповідних методів та інструментів регуляторної політики; 

ідентифікацію стадій регуляторної політики з використанням стадіального 
підходу за якісними характеристиками, які відповідають критерію сталості 
процесу регулювання, що дозволяє визначити часові межі й ідентифікувати 
кількісні параметри різних стадій регуляторної політики на основі динаміки 
соціально-економічних показників, визначених змін регуляторної політики, її 
загальної оцінки, а також створює підґрунтя для розробки подальших змін 
регуляторної політики; 

дістали подальшого розвитку: 

система принципів регуляторної політики розвитку національної економіки, яку 
на основі визначення взаємодії та взаємного врахування принципів теорій 
розвитку і регулювання доповнено розподілом принципів розвитку на 
загальнотеоретичні та орієнтаційні види, що дає змогу встановити 
підпорядкованість одних принципів іншим і відповідність процесу розвитку 
орієнтаційному виду принципів регуляторної політики (цільовим, 
функціональним або забезпечувальним). Дотримання в регуляторній політиці 
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розвитку національної економіки такої систематизації принципів забезпечує 
належну віддачу від упровадження регуляторної політики, злагодженість дій 
щодо прискорення розвитку в різних сферах економіки та змін у регуляторній 
політиці, які сприятимуть цьому прискоренню;  

послідовність дослідження, адаптації та імплементації зарубіжного досвіду 
регуляторної політики, яка базується на певній підпорядкованості етапів 
відповідно до систематизованого уявлення про регуляторну політику зарубіжних 
країн за такими основними аспектами: мета, використовувані моделі, специфіка 
формування регуляторного середовища, система органів виконавчої влади, які 
мають повноваження щодо здійснення регуляторної політики за рівнями 
врядування, та їх інституційний статус, основні методи та інструменти виконання 
регуляторних функцій, що дозволяє на основі критичного аналізу обрати належні 
орієнтири для вдосконалення вітчизняної регуляторної політики.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 
методологічного підґрунтя для вирішення практичних завдань управління 
змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. Одержані 
наукові результати можуть бути застосовані у процесі розробки стратегічних 
документів щодо функціонування національної економіки та окремих її сфер, а 
також удосконалення управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки. 

Основні результати дослідження впроваджено у практичну діяльність 
Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної 
адміністрації − при аналізі стану і тенденцій економічного та соціального 
розвитку м. Києва для діагностування проблем у певних сферах міського 
господарства (довідка № 050/04-937 від 10.02.2020 р.); Департаменту 
економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації − 
при розробці прогнозу економічного та соціального розвитку Дніпропетровської 
області на середньостроковий період (акт № 69/0/31-20 від 17.01.2020 р.); 
Торгово-промислової палати України − при проведенні незалежної експертизи 
нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність (лист 
№ 734/15.0-7.2 від 23.03.2020 р.); Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України − при оцінюванні стану розвитку Донецької 
області та Департаменту економіки Донецької військово-цивільної 
адміністрації − при виявленні чинників, що впливають на сектор малого та 
середнього підприємництва в Донецькій області (довідка № 127/50 від 
22.06.2020 р.); Ради Національного банку України – у процесі формування 
фінансово-аналітичних документів і контролю за здійсненням грошово-кредитної 
політики (довідка № 10-0007/28004 від 12.06.2020 р.). 

Окремі положення дисертації використано у навчальному процесі ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України 
при розробці освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит», підготовці 
навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Бюджетний менеджмент», 
«Національна економіка» та «Концепція розвитку сучасної економіки» (довідка 
№ 38-0605-41 від 24.01.2020 р.), а також Дніпропетровського державного 



8 

 

університету внутрішніх справ МВС України − при підготовці навчально-
методичних матеріалів із дисциплін «Бюджетна система» та «Національна 
економіка» (довідка № 2513 від 02.09.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати та положення наукової 
новизни, які містяться в дисертації та виносяться на захист, одержано автором 
особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті 
ідеї та положення, які є результатом власних розробок здобувача.  

Основні наукові результати та висновки дисертації опубліковано у 50 наукових 
працях, з яких: 1 монографія, 25 статей у наукових фахових виданнях та 
виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття в іноземному 
виданні; 23 матеріали конференцій. Внесок здобувача в роботи, опубліковані у 
співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Ключові положення та результати 
дослідження доповідалися на таких всеукраїнських і міжнародних науково-
практичних конференціях: «Науковий диспут: питання економіки та фінансів» 
(Київ – Будапешт – Відень, 2016 р.); «Національні особливості та світові 
тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях 
економіки» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.); «Фінансові аспекти розвитку держави, 
регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (м. Одеса, 
2016 р.); «Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і 
підприємництва: проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 2017 р.); «Глобальний 
економічний простір: детермінанти розвитку» (м. Миколаїв, 2017 р.); 
«Молодіжна політика та молодіжна робота» (м. Дніпро, 2017 р.); «Перспективні 
напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» 
(м. Полтава, 2018 р.); «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: 
правові, економічні та соціальні аспекти» (м. Миколаїв, 2018 р.); «Сучасний стан 
та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» 
(м. Полтава, 2019 р.); «Трансформація національної економіки в контексті 
реалізації євроінтеграційної стратегії» (м. Миколаїв, 2019 р.); «Публічне 
управління та адміністрування у процесах економічних реформ» (м. Херсон, 
2019 р.); «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни» 
(м. Дніпро, 2019 р.); «Development of socio-economic systems in a global 
competitive environment» (м. Ле-Ман, Франція, 2019 р.); «Wiadomości o postępie 
naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności» (м. Краків, 
Польща, 2019 р.); «Економічна система країни в контексті міжнародного 
співробітництва: стан та перспективи розвитку» (м. Львів, 2019 р.); «Сучасний 
стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права» 
(м. Полтава, 2019 р.); «Можливості, проблеми та перспективи забезпечення 
сталого розвитку економіки» (м. Ужгород, 2019 р.); «Relevant issues of the 
development of science in Central and Eastern European countries» (м. Рига, Латвія, 
2019 р.); «Динаміка розвитку сучасної науки» (м. Чернігів, 2019 р.); «Економіка 
сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, 2019 р.); 
«Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний 
погляд» (м. Дніпро, 2019 р.); «Сучасні управлінські та соціально-економічні 
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аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах 
трансформації публічного управління» (м. Одеса, 2019 р.); «Становлення нової 
економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети» (м. Київ, 
2020 р.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел (375 найменувань на 
44 сторінках) і 7 додатків (на 50 сторінках), містить 79 рисунків та 80 таблиць. 
Повний обсяг роботи становить 480 сторінок, у тому числі основний текст – 
345 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У першому розділі «Теоретичні засади регуляторної політики розвитку 
національної економіки» узагальнено та вдосконалено понятійно-
категоріальний апарат дослідження розвитку; розглянуто суть розвитку та 
регуляторної політики як економічних категорій; систематизовано принципи 
регуляторної політики. 

Розвиток є мультипарадигмальним поняттям, що відображає складні процеси 
взаємодії суперечливих світоглядних орієнтацій різних науковців. У сучасних 
умовах суть економічного знання розкривається не через «канонізацію» певних 
методологічних постулатів, а через визначення «теоретичного поля» існування 
ключових проблем трактування розвитку. 

Складність і багатовимірність цього поняття обумовили наявність досить 
істотних розбіжностей у тлумаченні його змісту представниками різних шкіл 
економічної думки. У рамках різноманітних теорій розвитку пропонуються 
численні підходи, гіпотези, визначення і, як наслідок, надаються різні 
рекомендації щодо використання методів та інструментів його регулювання. 

У результаті аналізу теоретичних поглядів на суть розвитку його властивості 
розмежовано за категоріальною, змістовною та об’єктною ознаками. 

Так, за категоріальною ознакою, що передбачає розгляд розвитку в цілому як 
певної категорії, визначено його властивості, які є спільними для будь-яких 
об’єктів і систем, а саме: суцільність (на всіх рівнях буття має місце розвиток, 
хоча його якісна основа різниться); незворотність (виникнення якісно нових 
станів об’єкта розвитку та неможливість повернення до старого стану); 
спрямованість (рух об’єктів і систем у процесі розвитку за певною заданою 
траєкторією). 

За змістовною ознакою, яка полягає у більш конкретизованому розгляді розвитку 
стосовно таких об’єктів, як соціально-економічні системи, визначено такі його 
системні властивості: взаємозв’язок елементів і взаємодія із зовнішнім 
середовищем, керованість, підпорядкування економічним та суспільним законам. 

За об’єктною ознакою, яка припускає дослідження розвитку саме національної 
економіки, встановлено такі його об’єктні властивості: наявність перетворень, 
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альтернативність структурних елементів та їх взаємовплив один на одного. Це 
створює підґрунтя для більш точного розуміння суті розвитку як зміни якісних і 
кількісних показників розвитку сфер національної економіки в результаті змін 
регуляторної політики. 

Доведено доцільність виокремлення таких критеріїв типології розвитку: характер 
змін (розвиток у вигляді прискорення або вповільнення темпів змін за ключовими 
показниками); еластичність до впливу (еластичний або нееластичний до 
регуляторного впливу); складність об’єкта (загальний або частковий розвиток). 

Одночасне застосування критеріїв типології та ознак класифікації дає змогу 
побудувати типологічну структуризацію розвитку. Це можливо лише за умови 
використання комплементарного підходу, який передбачає дослідження розвитку 
на основі типологізації, та його доповнення класифікацією розвитку. 

У даному контексті комплементарність з метою опису та структурування 
розвитку передбачає поєднання його типів для окремого виду, які в сукупності 
даватимуть найбільш повну якісну характеристику. Запропонований 
комплементарний підхід дозволяє розглядати розвиток національної економіки з 
декомпонуванням за її найважливішими сферами та розподіляти їх відповідно до 
ступеня інтенсивності розвитку, а також встановити, наскільки розвиток в 
окремій сфері національної економіки є еластичним до змін регуляторної 
політики. 

Розвинуто понятійно-категоріальний апарат дослідження розвитку національної 
економіки, представлений у вигляді системи гармонізованих та взаємозалежних 
понять і категорій та розроблений із застосуванням індукційного принципу 
поступового їх розгляду за категоріальною, змістовною та об’єктною ознаками.  

У результаті систематизації визначень регуляторної політики та розширення її 
класифікації шляхом додавання таких класифікаційних ознак, як компетентність, 
характер і змістовність, визначено їх змістовне навантаження, відповідні методи 
та інструменти регулювання і, залежно від цілей дослідження, сформовано 
відповідний вид регуляторної політики розвитку.  

На основі взаємодії та взаємного врахування базових принципів теорій розвитку 
та регулювання визначено принципи регуляторної політики розвитку 
національної економіки.  

Існуючі принципи регуляторної політики, наведені в нормативних актах та 
академічній літературі, доповнено принципами дієвості (забезпечення належної 
віддачі від упровадження регуляторної політики), динамічності (необхідність 
постійних змін відповідно до мінливих потреб) та узгодженості (забезпечення 
злагоджених дій щодо необхідності докладання зусиль, спрямованих на розвиток 
у різних сферах економіки з урахуванням їхньої проблемності), а також 
принципом результативності змін (зміни регуляторної політики мають 
позначатися на прискоренні розвитку та забезпечувати вирішення існуючих 
проблем).  
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У другому розділі «Дослідження зарубіжного досвіду розробки та реалізації 
регуляторної політики» визначено можливості імплементації цього досвіду у 
вітчизняні реалії; розроблено підхід до управління змінами регуляторної політики 
розвитку національної економіки, архітектоніку методології вдосконалення 
управління змінами регуляторної політики розвитку. 

Встановлено, що регуляторна політика має різні цілі, серед яких найбільш 
пріоритетною в сучасних умовах розвитку національної економіки є зниження 
регуляторного навантаження на бізнес, громадян і забезпечення діяльності 
державних адміністрацій на основі відкритості та прозорості прийняття рішень.  

Для більшості країн світу характерним є комбіноване регуляторне середовище, 
що охоплює декілька сегментів (окремих сфер регулювання). Розрізняють країни, 
де регуляторна політика: здійснюється на державному рівні (повна централізація); 
передбачає, що повноваження щодо її здійснення передаються на регіональний або 
місцевий рівень (повна децентралізація); здійснюється на різних рівнях 
(комбінований підхід із різним ступенем децентралізації). 

Запропонована послідовність процедур дослідження та імплементації 
зарубіжного досвіду регуляторної політики, на відміну від існуючих, дозволяє 
одержати систематизоване уявлення про регуляторну політику зарубіжних країн 
за основними аспектами, які характеризують її мету, використовувані моделі, 
специфіку формування регуляторного середовища, органи, які мають 
повноваження щодо здійснення регуляторної політики за рівнями, та їх 
інституційний статус, основні методи й інструменти, що дозволяє на основі 
критичного аналізу обрати орієнтири для вітчизняної регуляторної політики.  

Обґрунтовано, що наразі регуляторна політика в розвинутих країнах 
розглядається як один із засобів досягнення цілей сталого розвитку. Необхідність 
планування та прогнозування змін продиктована передусім тим, що саме вони є 
основою розвитку.  

Упровадження змін регуляторної політики має враховувати домінуючий у країні 
принцип розробки регуляторних актів. Для одних країн це орієнтація на 
мінімізацію витрат на регуляторну політику (принцип економічності), а для 
інших – орієнтація на підтримку довгострокових цілей розвитку (принцип 
цілеспрямованості). Україна, як країна, що прагне до забезпечення сталого 
розвитку (що задекларовано в багатьох стратегічних документах), має 
орієнтуватися на дотримання принципу цілеспрямованості. 

Важливим є вибір підходів до оцінювання регуляторних актів. Встановлено, що в 
деяких країнах застосовують перспективне оцінювання, в інших – 
ретроспективне, а окремі країни обрали для себе поєднання перспективного та 
ретроспективного оцінювання, що найбільшою мірою відповідає вітчизняним 
потребам. 

Послідовність розробки та реалізації регуляторної політики включає оцінювання 
поточного стану розвитку економіки, прогнозування розвитку, визначення 
необхідних змін регуляторної політики, оцінювання її впливу на розвиток, 
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підтримку впровадження, моніторинг процесу реалізації з відповідним контролем 
її результативності. Щодо розробки змін регуляторної політики, то за 
принципами управління змінами цей цикл, на відміну від традиційного підходу, 
який демонструють більшість країн, має бути доповнений етапом оптимізації 
змін. 

У третьому розділі «Методологічний базис оцінювання розвитку 
національної економіки та регуляторної політики» розроблено методологію 
оцінювання розвитку національної економіки, яка включає запропоновані 
підходи до полідіагностичного оцінювання розвитку національної економіки, а 
також до оцінювання регуляторної політики; виконано оцінювання розвитку 
національної економіки та регуляторної політики в Україні; встановлено вплив 
регуляторної політики на розвиток за сферами національної економіки. 

Встановлено, що оцінка розвитку національної економіки має спиратися на певну 
систему принципів, серед яких основними є такі: науковості, цільового 
призначення, системності, кількісної визначеності, повноти охоплення, 
поєднання статичності та динамічності. 

Оцінювання є важливим етапом регулювання процесів, які відбуваються в 
соціально-економічній системі, створюючи підґрунтя для здійснення 
регуляторного впливу. 

На рис. 1 наведено структурно-логічну схему оцінювання розвитку національної 
економіки.  

 

 
Рисунок 1 – Структурно-логічна схема оцінювання розвитку  

національної економіки 
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Методологія оцінювання розвитку національної економіки включає проблемно-
концептуальне поле, що поєднує принципи, мету та завдання оцінювання. Із 
проблемно-концептуальним полем тісно пов’язане інформаційне (формування 
інформаційної бази оцінювання) та методичне (вибір та обґрунтування видів і 
підходу до оцінювання, методів і шкали оцінювання) поле, що створює підґрунтя 
для вибору показників, розрахунку часткових індексів за ними та агрегованих 
індексів за сферами в межах функціонального поля. 

Розглянуто класифікацію видів оцінювання за різними ознаками, що можуть бути 
розподілені на дві групи: ознаки, за якими виокремлюють еквівалентні види 
оцінювання (за формою подання результатів, характером оцінюваних параметрів, 
співвіднесенням із чинником часу, динамічністю характеристик, джерелами 
інформації, способом використання результатів), та ознаки, за якими 
виокремлюють альтернативні види оцінювання (за широтою охоплення 
(об’єктом) і завданнями оцінювання). На основі матриці формуються комбіновані 
види оцінювання, кожен з яких має свої переваги та недоліки, а отже, 
призначений для застосування у певних умовах. Оскільки оцінювання в даному 
конкретному випадку передбачає створення інформаційного підґрунтя для 
регулювання розвитку національної економіки, слід розглянути вищенаведені 
види оцінювання в контексті їх відповідності специфіці розвитку як об’єкта 
оцінювання та завданням оцінювання розвитку. Встановлено, що з метою 
прискорення розвитку національної економіки за допомогою регулювання 
доцільно обрати полідіагностичне оцінювання, тобто оцінювання розвитку 
національної економіки із застосуванням полідіагностичних показників. З 
урахуванням того, що розвиток є динамічною категорією, його оцінювання має 
ґрунтуватися на побудові індексів, які характеризують динаміку показників у 
певній сфері національної економіки. 

З метою обґрунтування підходу до оцінювання розвитку побудовано матрицю 
вибору видів оцінювання (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Матриця вибору видів оцінювання 

 
Об’єкт оцінювання 

Простий процес або один  
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Поліступеневе  
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(поліоцінювання) та 
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Полідіагностичне  
оцінювання   
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Запропоновано підхід до полідіагностичного оцінювання розвитку національної 
економіки, заснований на директивному, категоріальному, змістовному, 
методико-інструментальному та діагностичному вимірах, а також на поєднанні 
індексного методу, методів агрегування та калібрування. На відміну від інших, 
даний підхід передбачає багатогранне оцінювання розвитку різних сфер 
національної економіки та дозволяє діагностувати проблеми, на вирішення яких 
має бути спрямоване регулювання розвитку національної економіки.  

У рамках розробленого підходу до оцінювання відібрано показники, з 
використанням індексів яких можна одержати об’єктивну та всебічну оцінку 
розвитку національної економіки як багатогранного процесу з урахуванням 
характеру показника (форсуючий чи реверсуючий). Форсуючий характер мають 
ті показники, збільшення яких свідчить про прискорення розвитку національної 
економіки, а зменшення – про його вповільнення. Збільшення показників 
реверсуючого характеру вказує на вповільнення розвитку національної 
економіки, а зменшення – на його прискорення. 

Для оцінювання розвитку на рівні країни використано показники, що 
застосовуються Світовим банком при оцінюванні сталого економічного розвитку 
(Sustainable Economic Development Assessment) за трьома категоріями (економіка, 
інвестиції та сталий розвиток). Категорія «економіка» включає оцінювання 
величини доходів, економічної стабільності та зайнятості; «інвестиції» − стану 
освіти, охорони здоров'я та інфраструктури; «сталий розвиток» − стану довкілля, 
ступеня рівності, розвиненості громадянського суспільства та якості управління. 

Встановлено, що всі сфери розвитку національної економіки в Україні є або 
проблемними, або потенційно можуть стати такими за відсутності належного 
регулювання, що доводить необхідність оцінювання якості існуючої регуляторної 
політики. 

Запропонований підхід до оцінювання регуляторної політики розвитку (рис. 2) 
базується на сукупності етапів конструювання даного процесу та передбачає 
включення в оцінку рейтингових показників, які відповідають критеріям 
придатності для динамічного аналізу та доступності даних. Це дозволяє оцінити 
регулювання за такими напрямами: легкість ведення бізнесу; якість регулювання 
та ефективність уряду; регулювання бізнесу, а також передбачає визначення з 
урахуванням їх вагомості показника оцінки регуляторної політики розвитку для 
кожної сфери національної економіки.  

Показник рівня регуляторної політики розраховано за формулою 


=

⋅=
J

i
jiji ПWTП

1

, 

де iTП  – показник рівня регуляторної політики для і-ї сфери розвитку;   
     ijW  – вагомість j-го показника рівня регуляторної політики для і-ї сфери 

розвитку; 
    jП  – j-й показник оцінки регуляторної політики.  
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Рисунок 2 – Підхід до оцінювання регуляторної політики 
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Рестрикція значень рейтингових показників оцінки регуляторної політики  
за методикою побудови відповідних рейтингів  (обмеження  на основі 
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На основі результатів оцінювання регуляторної політики запропоновано 
встановити її вплив на розвиток національної економіки з використанням 
коефіцієнта еластичності. Якщо його значення менше одиниці, то вплив 
регуляторної політики на розвиток економіки є слабким, а якщо дорівнює або 
перевищує 1, то вплив є суттєвим.  

У четвертому розділі «Управління змінами регуляторної політики» 
розроблено концептуальний підхід до організації управління змінами 
регуляторної політики розвитку національної економіки; здійснено моделювання 
впливу регуляторної політики на розвиток національної економіки; побудовано 
тривимірну матрицю управління змінами; визначено профіль змін регуляторної 
політики розвитку економіки України.  

Встановлено, що методологія управління змінами регуляторної політики 
розвитку національної економіки повинна мати досить складну архітектоніку,  
яка охоплює  кілька найважливіших підсистем (рис. 3).  

Лінгвістична підсистема поєднує такі одиничні категорії, як розвиток, 
регуляторна політика, управління, зміни. Праксеологічна підсистема методології 
управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки 
включає певні парадигми, принципи, методи, підходи. При цьому доцільним є 
поєднання матричного та профільного підходів. 

Інституційна підсистема методології управління змінами регуляторної політики 
розвитку містить форми змін, моделі, що використовуються для їх 
обґрунтування, та орієнтири для їх розробки й упровадження. 

Комунікативно-рефлексивна підсистема включає стадії регулювання та етапи 
управління змінами. Етапи управління змінами регуляторної політики розвитку 
мають бути такими: оцінювання розвитку національної економіки та поточного 
стану регуляторної політики; моделювання взаємозв’язків між розвитком 
національної економіки та регуляторною політикою; зонування тривимірної 
матриці управління змінами регуляторної політики; планування змін 
регуляторної політики;  оптимізація, упровадження змін і контроль за ними.  

Найбільш  доцільним є стадіальний підхід, який передбачає виокремлення стадій 
регуляторної політики на основі відповідності до певного критерію. При цьому 
важливо обґрунтувати тип критерію, згідно з яким будуть виокремлені якісні 
характеристики кожної стадії. Оскільки дане дослідження має стати підґрунтям 
для вдосконалення процесу управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки, доцільно застосовувати критерій, що відповідає 
критерію сталості процесу регулювання, тобто наявність змін. За даним 
критерієм виокремлено агонізуючу, реформаційну, інституційну та 
модернізаційну стадії. Встановлено, що стадії постійно змінюють одна одну, і 
саме усвідомлення необхідності змін є найважливішою умовою для 
вдосконалення регуляторної політики. 

 



17 

 

 
Рисунок 3 – Архітектоніка методології управління змінами регуляторної  

політики розвитку національної економіки 
 
Запропонований підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки представлено як сукупність блоків діагностування 
фактичних змін і планування необхідних змін регуляторної політики з їх 
деталізацією (рис. 4). 

Результатом діагностування фактичних змін регуляторної політики на основі 
визначення індексів розвитку та регуляторної політики за сферами є не лише 
встановлення її впливу на розвиток за допомогою побудови економіко-
математичної моделі залежності агрегованих індексів розвитку за сферами 
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і формування тривимірної матриці управління змінами за такими параметрами: 
агрегований індекс розвитку, узагальнюючий індекс регуляторної політики та 
індикатор впливу регуляторної політики на розвиток.  

Рисунок 4 – Підхід до управління змінами регуляторної політики  
розвитку національної економіки 

Планування управлінських дій щодо змін у регуляторній політиці 

Визначення профіля змін регуляторної політики 
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здійснення необхідних змін регуляторної політики в окремій сфері  
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Запропоновано сформувати тривимірну матрицю управління змінами 
регуляторної політики після визначення агрегованого індексу розвитку за 
сферами національної економіки та узагальнюючого індексу регуляторної 
політики, значення яких виступають параметрами побудови матриці. 

У рамках блоку діагностування фактичних змін відбувається зонування 
тривимірної матриці. За першим параметром (агрегований індекс розвитку) 
матрицю можна умовно поділити на дві зони – пасивних та активних змін 
(вертикальне зонування). 

Залежно від значення індикатора впливу регуляторної політики можна 
виокремити зони фіксації та трансформації. Зона фіксації характеризує ситуацію, 
за якої регуляторна політика чинить позитивний вплив на розвиток у даній сфері. 
За таких умов дії щодо зміни регуляторної політики мають спрямовуватися на 
підтримку існуючих реакцій у розвитку даної сфери національної економіки на 
регулювання. 

Зона трансформації характеризує ситуацію, за якої регуляторна політика чинить 
негативний вплив на розвиток у даній сфері. За таких умов дії щодо зміни 
регуляторної політики мають спрямовуватися на трансформацію існуючих 
реакцій у розвитку сфери національної економіки на регулювання.  

Окрім вищенаведеного зонування матриці, доцільно виокремити її зони залежно 
від значення узагальнюючого індексу регуляторної політики. За цим параметром 
визначено зони коригування та захисту. 

Зона коригування тривимірної матриці характеризується узагальнюючим 
індексом регуляторної політики, який має незадовільне значення − менше 1. У 
такому випадку рекомендовано орієнтуватися на зміну досягнутих позицій убік 
коригуючих дій щодо регулювання розвитку. 

Зона захисту тривимірної матриці має узагальнюючий індекс регуляторної 
політики із задовільним значенням − більше 1. Тому рекомендовано 
орієнтуватися на підтримку існуючих реакцій і зміцнення досягнутих позицій.  

Залежно від того, як співвідносяться між собою зони за різними параметрами, 
виокремлено сектори тривимірної матриці. Їх характеристику наведено в табл. 2. 

Блок планування необхідних змін передбачає спочатку визначення характеру, 
спрямування та орієнтації управлінських дій щодо здійснення необхідних змін 
регуляторної політики в окремій сфері з урахуванням одержаних значень 
агрегованого індексу розвитку, узагальнюючого індексу регуляторної політики та 
індикатора впливу регуляторної політики на розвиток. 

Подальші дії передбачають визначення профіля змін регуляторної політики 
розвитку залежно від того, як розподіляються сфери національної економіки за 
зонами. 
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Загальний розподіл сфер між зонами матриці визначає профіль змін регуляторної 
політики розвитку національної економіки. Якщо всі сфери національної 
економіки за кожним параметром потрапляють до однієї зони, то профіль є 
монозональним; якщо за одним із параметрів потрапляють до двох зон – 
двозональним; якщо більш ніж за одним із параметрів потрапляють до двох зон − 
багатозональним. Якщо за всіма параметрами сфери національної економіки 
потрапляють до двох зон розподілу, то профіль є мультизональним. 

У цілому запропонований підхід до управління змінами регуляторної політики 
розвитку з урахуванням результатів діагностування її фактичних змін дозволяє 
встановити характер, спрямування та орієнтацію подальших управлінських дій 
щодо змін регуляторної політики розвитку національної економіки. 

У п’ятому розділі «Концептуальні засади вдосконалення регуляторної 
політики розвитку національної економіки» побудовано концепцію 
управління змінами регуляторної політики розвитку економіки України; 
розглянуто процес визначення оптимальних значень індексів розвитку 
регуляторної політики розвитку; розроблено прогностичний підхід до планування 
управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці; оцінено 
результативність змін у регуляторній політиці. 

Усі необхідні заплановані зміни щодо регулювання розвитку мають поєднуватися 
в єдину концепцію управління змінами регуляторної політики розвитку 
економіки України (рис. 5). Вона включає теоретико-пізнавальний, методичний, 
аналітико-орієнтувальний, планувально-оптимізаційний та впроваджувально-
контрольний рівні. 

На основі інформації про віднесення сфери національної економіки до певного 
сектору тривимірної матриці управління змінами регуляторної політики розвитку 
визначаються відповідні  управлінські дії.  

Виконані розрахунки свідчать, що всі сфери національної економіки 
характеризуються позитивним впливом регуляторної політики на розвиток, а 
також задовільним значенням узагальнюючого індексу регуляторної політики 
країни. Щодо агрегованого індексу розвитку за сферами національної економіки, 
то відповідно до його значення вони потрапляють у  дві зони (пасивних та 
активних змін).  

Так, сфери «формування доходів», «економічна стабільність», «інфраструктура», 
«забезпечення рівності», «громадянське суспільство», «управління», 
«навколишнє середовище» потрапляють до сектору, що перебуває на перетині 
зон пасивних змін, фіксації та захисту. Для цих сфер дії щодо регуляторної 
політики розвитку повинні мати пасивний характер, спрямовуватися на 
підтримку існуючих реакцій та орієнтуватися на зміцнення досягнутих позицій. 

Сфери «охорона здоров’я», «зайнятість» та «освіта» потрапляють до сектору, що 
перебуває на перетині зон активних змін, фіксації та захисту. У подальшому для 
змін регуляторної політики розвитку, які б сприяли його прискоренню в цих 
сферах, дії повинні мати активний характер, спрямовуватися на посилення 
існуючих реакцій та орієнтуватися на зміцнення досягнутих позицій. 
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Рисунок 5 – Концепція управління змінами регуляторної політики  
розвитку національної економіки 

 
Таким чином, профіль змін регуляторної політики розвитку національної 
економіки за період 2010-2017 рр. є двозональним. При цьому управлінські дії 
мають обиратися залежно від того, до якого сектору належить окрема сфера 
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національної економіки, а також від рівня її проблемності. Доведено доцільність 
використання оптимальних значень індексів як основи для планування змін у 
регуляторній політиці розвитку (рис. 6). 

Рисунок 6 – Процес визначення оптимальних значень індексів розвитку 
національної економіки та регуляторної політики 
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= іiІWІРзв ; 

= іiТІWТІзв , 

де іІ  – агрегований індекс розвитку національної економіки за сферою і;  
    іТІ – узагальнюючий індекс регуляторної політики за сферою і. 
 
Таблиця 3 – Зведені за сферами індекси (2011-2017 рр.) 

Індекс 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Узагальнюючий індекс регуляторної 
політики 1,047 1,057 1,001 0,932 0,956 1,030 1,041 
Агрегований індекс розвитку 
національної економіки 1,028 1,170 1,129 0,927 0,906 1,167 1,024 

 
На основі даних табл. 3 побудовано функцію залежності між зведеними 
агрегованим індексом розвитку національної економіки та узагальнюючим 
індексом регуляторної політики. Формула, що відображає наявність такої 
залежності, може бути використана для побудови оптимізаційної моделі як 
цільова функція, спрямована на максимум.  

y = 1,663x – 0,6283max , 

де y – зведений за сферами агрегований індекс розвитку національної економіки;  
х – зведений за сферами узагальнюючий індекс регуляторної політики. 

За кожним показником, що використовується для оцінювання регуляторної 
політики, побудовано трендові моделі й виконано точковий та інтервальний 
прогнози цих показників. Обмеження індексів регуляторної політики розвитку 
національної економіки визначено з урахуванням довірчих інтервалів прогнозних 
значень показників.  

З урахуванням усієї сукупності обмежень сформовано модель залежності між 
зведеними агрегованим індексом розвитку національної економіки й 
узагальнюючим індексом регуляторної політики. Результати моделювання 
використано для визначення оптимальних значень цих зведених за сферами 
індексів.  

Встановлено, що при досягненні оптимального значення зведеного за сферами 
узагальнюючого індексу регуляторної політики, яке дорівнює 1,112, стане 
можливим досягнення оптимального значення зведеного за сферами агрегованого 
індексу розвитку національної економіки − 1,221. 

Прогностичний підхід до планування управлінських дій базується на циклі  
планування управлінських дій, спрямованих на зміни регуляторної політики 
(рис. 7).  

Після вибору управлінських дій та їх реалізації з метою прискорення розвитку 
сфер національної економіки за рахунок змін регуляторної політики необхідно 
визначити результативність у випадку застосування таких дій. Запропоновано  
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Рисунок 7 – Цикл планування управлінських дій,  
спрямованих на зміни в регуляторній політиці 

оцінювати результативність із використанням бального методу на основі матриці, 
побудованої за трьома параметрами, з яких два є вхідними (агрегований індекс 
розвитку національної економіки за сферами та узагальнюючий індекс 
регуляторної політики), а третій (коефіцієнт впливу регуляторної політики) є 
розрахунковим і відображає середнє значення еластичності агрегованих індексів 
розвитку національної економіки за сферами від зміни відповідних 
узагальнюючих індексів регуляторної політики.  

Визначено коефіцієнт результативності як відношення зведеної бальної оцінки 
результативності змін до максимально можливої зведеної кількості балів: 

.зв)І(БОmax

.зв)І(БО
)І(Кр

Δ
Δ= ; 

.зв)ТІ(БОmax

.зв)ТІ(БО
)ТІ(Кр

Δ
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де )І(Кр  та )ТІ(Кр  – коефіцієнти результативності управлінських дій щодо змін 
регуляторної політики за агрегованим індексом розвитку національної економіки 
та узагальнюючим індексом регуляторної політики відповідно;  

Етап 1. 
Попередній 

Визначення планових завдань в окремій сфері національної 
економіки з урахуванням необхідності змін у регуляторній 
політиці 

Етап 2.  
Прогнозний 

Прогнозування  значень індексів розвитку та регуляторної 
політики на основі поєднання трендового і кореляційного 
аналізу 

Етап 4. 
Проєкційний 

Планування  результативності змін:  зведена бальна оцінка за 
параметрами тривимірної матриці, визначення коефіцієнта 
результативності змін, розрахунок середнього коефіцієнта 
результативності та його інтерпретація 

Етап 6.  
Контрольно-
ревізійний  

Базовий контроль за результативністю управлінських дій 
щодо змін регуляторної політики та визначення причин 
відхилення фактичної результативності змін від 
запланованого значення

Етап 5.  
Реалізаційний 

Виконання завдань шляхом реалізації розроблених заходів 

Визначення оптимальних значень індексів розвитку 
національної економіки та регуляторної політики з 
використанням встановлених обмежень граничної 
доцільності зростання (зменшення) узагальнюючих індексів 
регуляторної політики за сферами національної економіки та 
можливостей зростання значень даних показників 

Етап 3.  
Оптимізаційний 
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.зв)І(БО Δ  та .зв)ТІ(БО Δ  – зведені бальні оцінки змін за агрегованим 
індексом розвитку національної економіки та узагальнюючим індексом 
регуляторної політики відповідно;  

зв)І(БОmax Δ  та .зв)ТІ(БОmax Δ  – максимальні зведені бальні оцінки змін 
за агрегованим індексом розвитку національної економіки та узагальнюючим 
індексом регуляторної політики відповідно. 
Коефіцієнти результативності, розраховані на основі зведених бальних оцінок за 
параметрами, зведено в середній коефіцієнт результативності із застосуванням 
простої середньої арифметичної 
 

2
)ТІ(Кр)І(Кр

Кр
+= , 

 

де Кр  – середній коефіцієнт результативності управлінських дій щодо змін 
регуляторної політики;  

)І(Кр  та )ТІ(Кр  – коефіцієнти результативності управлінських дій щодо 
регуляторної політики за агрегованим індексом розвитку національної економіки 
та узагальнюючим індексом регуляторної політики відповідно. 

 Індикатор контролю результативності управлінських дій щодо змін регуляторної 
політики (ΔКр) розрахований за формулою 

звіт

.прогн

Кр

Кр
Кр =Δ , 

де .прогнКр  – середній коефіцієнт результативності управлінських дій щодо змін 

регуляторної політики у прогнозному періоді;  

звітКр  – середній коефіцієнт результативності управлінських дій щодо змін 
регуляторної політики у звітному періоді.  

Значення даного індикатора складає 1,141, тобто перевищує 1, що свідчить про 
задовільні зміни регуляторної політики за даним параметром. 

Інші види контролю можуть бути здійснені вже після реалізації запланованих 
змін, які передбачають визначення причин відхилення досягнутої 
результативності змін у прогнозному періоді від запланованого значення. 

Реалізація розробленої концепції управління змінами регуляторної політики 
розвитку економіки України уможливить його прискорення як в окремих сферах, 
так і в національній економіці загалом. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації вирішено важливе наукове завдання концептуального і 
методологічного обґрунтування регуляторної політики розвитку економіки 
України та управління її змінами. Одержані результати відображено в таких 
висновках. 
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1 На основі узагальнення й удосконалення понятійно-категоріального апарату 
розвитку національної економіки, визначення властивостей і ключових 
елементів його класифікації та типології в теоретичну базу дослідження 
розвитку національної економіки синтезовано із застосуванням індукційного 
принципу поступового дослідження ієрархічно узгоджені та взаємопов’язані 
поняття за категоріальною, змістовною та об’єктною ознаками. Виокремлено 
об’єктні властивості розвитку національної економіки, розроблено 
індикатори його оцінювання та обґрунтовано необхідність змін у 
регуляторній політиці розвитку стосовно виявлених проблемних сфер 
національної економіки. 

2 У рамках розробленого комплементарного підходу, заснованого на 
гармонійному поєднанні типології та класифікації, розвиток національної 
економіки розглянуто з декомпонуванням за її найважливішими сферами та 
розподілено їх відповідно до того, прискорюється або вповільнюється 
розвиток, а також встановлено, наскільки розвиток в окремій сфері 
національної економіки є  еластичним до впливу регуляторної політики. За 
результатами оцінювання розвитку національної економіки та регуляторної 
політики виконано розподіл сфер національної економіки за необхідністю 
прискорення розвитку та змін у регуляторній політиці. Удосконалено процес 
оптимізації змін у регуляторній політиці, що передбачає, крім диференціації 
сфер за необхідністю прискорення розвитку та змін у регуляторній політиці, 
також визначення зведених за сферами агрегованих індексів розвитку 
національної економіки та узагальнюючих індексів регуляторної політики, 
побудову моделі залежності між ними та розв’язання задачі оптимізації з 
урахуванням виявлених обмежень щодо доцільності зростання (зменшення) 
узагальнюючих індексів регуляторної політики за сферами національної 
економіки та можливостей підвищення значень цих показників. 

3 На основі інтеграції принципів теорій розвитку та регулювання  сформовано 
перелік базових принципів регуляторної політики розвитку національної 
економіки. Виокремлено загальнотеоретичні (вирізняють розвиток від інших 
процесів) та орієнтаційні (спрямовують процес розвитку за потрібним 
вектором) принципи розвитку; доведено, що ступінь відповідності процесу 
розвитку орієнтаційним принципам (цільовим, функціональним або 
забезпечувальним) залежить від регуляторної політики розвитку. Існуючі 
принципи регуляторної політики доповнено принципами дієвості 
(забезпечення належної віддачі від упровадження регуляторної політики), 
динамічності (необхідності постійних змін відповідно до мінливих потреб) та 
узгодженості (забезпечення злагоджених дій, які мають ураховувати 
необхідність докладання зусиль, спрямованих на розвиток у різних сферах 
національної економіки з урахуванням їхньої проблемності), а також 
принципом результативності змін (зміни регуляторної політики мають 
позначатися на прискоренні розвитку та забезпечувати вирішення існуючих 
проблем). Додані та існуючі принципи регуляторної політики в сукупності 
формують базові принципи регуляторної політики розвитку національної 
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економіки, які запропоновано використовувати залежно від їх взаємозв’язку з 
цільовими, функціональними та забезпечувальними принципами розвитку 
національної економіки. Дотримання в регуляторній політиці розвитку 
національної економіки таких принципів дає змогу забезпечити належну 
віддачу від упровадження регуляторної політики, злагодженість дій щодо 
розвитку в різних сферах національної економіки та здійснення відповідних 
змін регуляторної політики.  

4 На основі систематизації існуючих визначень регуляторної політики 
виокремлено ключові акценти її трактування (з адміністративної 
(нормативно-правової), економічної або змішаної позицій) та встановлено 
цінність їх застосування в теоретико-методологічному плані дослідження. 
Розуміння розвитку національної економіки, яке має базуватися на 
врахуванні як абстрактних, так і конкретних його властивостей, представлено 
як зміну якісних і кількісних показників розвитку сфер національної 
економіки в результаті впливу змін регуляторної політики. В удосконаленій 
класифікації регуляторної політики виокремлено такі ознаки: за об’єктом 
впливу, цільовою спрямованістю, масштабом охоплення, компетентністю, 
характером і змістовністю. Три останні ознаки доцільно використовувати для 
зосередження на суті регуляторної політики розвитку національної економіки 
та більш повного розкриття обраного напряму дослідження, що дасть змогу 
чітко встановити їх змістовне навантаження, визначити відповідні методи та 
інструменти регуляторної політики. 

5 У результаті аналізу зарубіжного досвіду регуляторної політики та з 
урахуванням можливостей його адаптації до інституційних умов розвитку в 
Україні запропоновано послідовність імплементації цього досвіду шляхом 
реалізації аналітико-пізнавального, порівняльного, критично-орієнтувального 
та адаптаційно-дійового етапів. Це дозволяє одержати систематизоване 
уявлення про регуляторну політику зарубіжних країн за основними 
аспектами, що характеризують її мету, використовувані моделі, специфіку 
формування регуляторного середовища, органи, які мають повноваження 
щодо здійснення регуляторної політики за рівнями, та їх інституційний 
статус, основні методи й інструменти. Узагальнення результатів дослідження 
та їх критичний аналіз дозволили обрати орієнтири для вітчизняної 
регуляторної політики. Запропоновано підхід до управління змінами 
регуляторної політики розвитку національної економіки на основі 
емпіричного аналізу, який орієнтований на амеліорацію базового циклу 
управління змінами, доповненого етапом оптимізації, а також дозволяє на 
етапі розробки врахувати прогнозний вплив на результативність регуляторної 
політики.   

6 На основі стадіального підходу виокремлено інституційну, агонізуючу, 
реформаційну та модернізаційну стадії регуляторної політики залежно від їх 
якісних характеристик за критерієм сталості процесу регулювання (наявності  
змін). Визначено часові межі кожної зі стадій регуляторної політики в 
Україні та ідентифіковано їх кількісні параметри на основі аналізу динаміки 
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соціально-економічних показників, зміни регуляторної політики розвитку та 
її загальної оцінки. Встановлено, що аналіз стадій регуляторної політики 
закладає основу для її вдосконалення. 

7 У результаті систематизації класифікаційних ознак оцінювання розвитку 
національної економіки виокремлено еквівалентні види оцінювання (можуть 
застосовуватися до будь-якого об’єкта та для різних цілей) та альтернативні 
(потребують здійснення чіткого вибору між виокремленими видами 
оцінювання, оскільки їх сполучати між собою неможливо). Поєднання 
альтернативних видів за різними ознаками дозволяє сформувати 
комбінований вид оцінювання, який доцільно застосовувати до конкретного 
об’єкта та для виконання конкретного завдання. Для оцінювання розвитку 
національної економіки з метою виявлення основних проблем, які його 
стримують, найбільш ефективним є використання комбінації 
багатовимірного (поліоцінювання) та діагностичного оцінювання. 
Запропонована методологія оцінювання розвитку національної економіки 
передбачає гармонійне поєднання проблемно-концептуального, 
інформаційного, методичного та функціонального полів оцінювання, а також 
відображає логіку здійснення полідіагностичного оцінювання розвитку 
національної економіки для визначення основних проблем в окремих її 
сферах. 

8 Полідіагностичне оцінювання розвитку національної економіки розглянуто 
як поєднання директивного, категоріального, змістовного, методико-
інструментального та діагностичного вимірів. Запропонований підхід 
ґрунтується на поєднанні індексного методу, методів агрегування та 
калібрування, що дозволяє здійснити багатогранне оцінювання розвитку 
різних сфер національної економіки, а також діагностувати проблеми в 
окремих сферах, на вирішення яких має спрямовуватися регулювання 
розвитку національної економіки. 

9 Удосконалено процес групування показників оцінки за придатністю до 
конкретного виду аналізу (розподіл на порівняльні, динамічні та змішані 
показники) та рівнем доступності (прийнятний, умовний і недопустимий 
рівні), що дозволяє відібрати саме ті показники, які доцільно застосовувати 
для досягнення певної дослідницької мети. Запропонований підхід до 
оцінювання регуляторної політики, заснований на визначенні коефіцієнтів 
еластичності розвитку залежно від зміни регуляторної політики за сферами 
національної економіки, дозволяє оцінити віддачу від змін у регуляторній 
політиці, що стимулює відповідні зміни розвитку в окремих сферах 
національної економіки за напрямами легкості ведення бізнесу, якості 
регулювання та ефективності врядування. 

10 Побудовано тривимірну матрицю управління змінами регуляторної політики, 
яка дає змогу визначити профіль змін регуляторної політики, сформувати 
подальші дії щодо вдосконалення регуляторної політики, а також встановити 
характер, спрямування та орієнтацію управлінських дій для кожної 
конкретної сфери національної економіки і надати регулюючому впливу 
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потрібний вектор. Обґрунтовано, що при оцінюванні результативності змін у 
регуляторній політиці доцільно використовувати бальний метод із 
урахуванням зміни параметрів тривимірної матриці управління змінами 
регуляторної політики та коефіцієнтів вагомості сфер національної 
економіки, що дозволить оцінити поточну та майбутню результативність змін 
регуляторної політики і спростить прийняття рішення про доцільність 
упровадження змін. 

11 Розроблено підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки, який базується на оцінюванні регуляторної політики 
та передбачає моделювання взаємозв’язків між розвитком національної 
економіки і регуляторною політикою, здійснення зонування тривимірної 
матриці управління змінами, планування змін регуляторної політики. Із 
використанням цього підходу та на основі визначення профіля змін 
регуляторної політики можна впроваджувати зміни регуляторної політики та 
контролювати їх. 

12 Удосконалено прогностичний підхід, заснований на поєднанні трендового та 
кореляційно-регресійного аналізу, що передбачає врахування обмежень, 
пов’язаних із граничною доцільністю зростання (зменшення) узагальнюючих 
індексів регуляторної політики за сферами національної економіки та 
можливостями зростання значень даних показників. Цей підхід дозволяє 
здійснювати планування управлінських дій, спрямованих на зміни в 
регуляторній політиці, та встановлювати оптимальні значення, за яких буде 
досягнуто максимально можливі агреговані індекси розвитку за сферами 
національної економіки, а також розробляти завдання в окремій сфері та 
відповідні заходи, оцінювати результати від їхнього впровадження. Крім 
того, запропонований підхід уможливлює визначення причин відхилення 
фактичної результативності змін від запланованої, що створює підґрунтя для 
подальшого вдосконалення регуляторної політики. 

13 Розроблено концепцію управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки, яка містить теоретико-пізнавальний, методичний, 
аналітико-орієнтувальний, планувально-оптимізаційний та впроваджувально-
контрольний рівні. Її застосування дозволяє планувати та вносити зміни до 
регуляторної політики розвитку національної економіки, а також здійснювати 
контроль за їх упровадженням. Архітектоніку методології управління 
змінами регуляторної політики розвитку національної економіки 
представлено як лінгвістичну, праксеологічну, інституційну та 
комунікативно-рефлексивну підсистеми. Практична значущість методології 
управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки 
як поліфункціонального утворення зі складною архітектонікою полягає в 
можливості упорядкування процесу управління змінами регуляторної 
політики з використанням результатів узагальнення досвіду реформування 
регуляторної політики у провідних економіках світу. 
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АНОТАЦІЯ 

Разумова Г.В. Регуляторна політика розвитку національної економіки: 
теорія, методологія та практика. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2021. 

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних і науково-
методичних положень регуляторної політики розвитку національної економіки. 

Досліджено понятійно-категоріальний апарат регуляторної політики розвитку, у 
рамках якого висвітлено суть розвитку та регуляторної політики як економічних 
категорій. Здійснено систематизацію теорій розвитку та регулювання, що 
дозволило сформулювати базові принципи регуляторної політики розвитку 
національної економіки. Запропоновано послідовність імплементації зарубіжного 
досвіду регуляторної політики у вітчизняні реалії.  

Розроблено базовий підхід до управління змінами регуляторної політики 
розвитку національної економіки. 

Сформовано архітектоніку методології управління змінами регуляторної 
політики розвитку національної економіки. Розроблено методологію оцінювання 
розвитку національної економіки, регуляторної політики, підходи до 
полідіагностичного оцінювання розвитку національної економіки та здійснено їх 
апробацію. Встановлено вплив регуляторної політики на розвиток за сферами 
національної економіки.  

Розроблено підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку 
національної економіки, побудовано тривимірну матрицю управління змінами та 
визначено профіль змін регуляторної політики розвитку національної економіки. 
Удосконалено процес оптимізації змін у розвитку регуляторної політики; 
розроблено прогностичний підхід до планування управлінських дій, спрямованих 
на зміни в регуляторній політиці; здійснено планування змін у регуляторній 
політиці розвитку; надано оцінку результативності змін у регуляторній політиці; 
сформовано концепцію управління змінами регуляторної політики розвитку 
економіки України. 

Ключові слова: розвиток, регуляторна політика, національна економіка, принципи 
регуляторної політики, полідіагностичне оцінювання, управління змінами, 
тривимірна матриця, прогностичний підхід, результативність змін.  
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Разумова А.В. Регуляторная политика развития национальной экономики: 
теория, методология и практика. – Квалификационная научная работа на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 
Институт экономики промышленности НАН Украины, Киев, 2021. 

Диссертационная работа посвящена разработке теоретико-методологических и 
научно-методических положений регуляторной политики развития национальной 
экономики. 

Исследован понятийно-категориальный аппарат регуляторной политики 
развития, в рамках которого отражена суть развития и регуляторной политики 
как экономических категорий. Проведена систематизация теорий развития и 
регулирования, что позволило сформулировать базовые принципы регуляторной 
политики развития национальной экономики. Предложена последовательность 
имплементации зарубежного опыта регуляторной политики в отечественные 
реалии. 

Разработан базовый подход к управлению изменениями регуляторной политики 
развития национальной экономики. 

Сформирована архитектоника методологии управления изменениями 
регуляторной политики развития национальной экономики. Разработана 
методология оценки развития национальной экономики, регуляторной политики, 
а также подходы к полидиагностической оценке развития национальной 
экономики и проведена их апробация. Установлено влияние регуляторной 
политики на развитие по сферам национальной экономики. 

Разработан подход к управлению изменениями регуляторной политики развития 
национальной экономики, построена трехмерная матрица управления 
изменениями и определен профиль изменений регуляторной политики развития 
национальной экономики. Усовершенствован процесс оптимизации изменений в 
развитии регуляторной политики; разработан прогностический подход к 
планированию управленческих действий, направленных на изменения в 
регуляторной политике; осуществлено планирование изменений в регуляторной 
политике развития; дана оценка результативности изменений в регуляторной 
политике; сформирована концепция управления изменениями регуляторной 
политики развития экономики Украины. 

Ключевые слова: развитие, регуляторная политика, национальная экономика, 
принципы регуляторной политики, полидиагностическая оценка, управление 
изменениями, трехмерная матрица, прогностический подход, результативность 
изменений. 
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SUMMARY 

Razumova H.V. Regulatory policy of national economy development: theory, 
methodology and practice. – Qualifying scientific work on the rights of the 
manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 08.00.03 – 
Еconomics and Governing of the National Economy. – Institute of Industrial 
Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The doctoral thesis is devoted to the development of theoretical-methodological and 
scientific-methodological provisions and consideration of applied aspects of the 
regulatory policy of the national economy. 

The conceptual and categorical apparatus of regulatory policy development is 
investigated in thesis, in this frame the essence of development and regulatory policy as 
economic categories is studied.  

The systematization of theories of development and theories of regulation has been 
provided, which gave a possibility to formulate the basic principles of the regulatory 
policy of the national economy development. The sequence of implementation of 
foreign experience of regulatory policy to domestic realities and the sequence of 
generalization of empirical experience on improvement of regulatory policy have been 
improved. 

It is proposed an approach to improve the empirical experience of managing changes in 
the regulatory policy of the national economy, which focuses on the amelioration of the 
basic regulatory cycle in order to harmonize it with current and future conditions that 
generate impetus for progressive oriented changes, the logical result of which is to 
supplement the standard cycle of managing changes, stage of optimization. 

The architectonics of the methodology for management improvement of changes in 
regulatory development policy is improved. A methodology for assessing the national 
economy development is elaborated as well as approaches to polydiagnostic assessment 
of the national economy development and regulatory policy also their approbation was 
made. According to the assessment results, it is established that all areas of 
development in Ukraine are either problematic or can potentially become so, in the 
absence of proper regulation. 

It is established the influence of regulatory policy by the spheres of the national 
economy. 

It is developed an approach to managing changes in the regulatory policy of the 
national economy, a three-dimensional matrix of change management is built and the 
profile of changes in the regulatory policy of national economy’s development is 
determined. It is proved that the proposed approach to managing changes in regulatory 
development policy, taking into account the diagnosis of actual changes in regulatory 
policy permits establishing the nature, direction, and orientation of further management 
actions to change the regulatory policy of the national economy. 
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The optimization process of development indices of regulatory development policy is 
improved, a predictive approach to management actions planning aimed at changes in 
regulatory policy is developed, planning of changes in the regulatory policy of 
development is carried out, the effectiveness of changes in regulatory policy is 
evaluated, the concept of managing changes in the regulatory policy of Ukrainian 
economy’s development is formed.  It is determined that the profile of changes in the 
regulatory policy of the national economy is two-zone. Management actions for 
changes in the regulatory policy of development in a particular area of the national 
economy are identified. The expediency of using optimization as a basis for planning 
changes in regulatory development policy is substantiated. A cycle of planning of 
management actions within the forecasting approach is formed. 

As a result of management actions, provided their correct implementation, aimed at 
achieving the optimal values for the parameters, a monozonal profile is formed with the 
best placement of areas in the zones by each matrix parameters (in the passive changes 
zone, fixation zone, and protection zone). 

The scientific novelty of the obtained results is a solution of an important scientific and 
applied problem – the substantiation of theoretical and methodological approaches to 
the systematic study of the regulatory policy of the national economy’s development 
and on this basis the formation of a conceptual model for managing changes in the 
regulatory policy of the national economy. 

The practical significance of the obtained results lies in the creation of a new 
architectonics of the methodology for managing changes in the regulatory policy of the 
national economy development. The obtained scientific results are a practical basis for 
further implementation of changes in the regulatory policy of the national economy’s 
development and can be used in the development process of strategic documents on the 
functioning of the national economy and its individual areas, as well as improving the 
management of changes of the regulatory policy of the national economy’s 
development. 

Keywords: development, regulatory policy, national economy, principles of regulatory 
development policy, polydiagnostic assessment, change management, three-
dimensional matrix, prognostic approach, effectiveness of change. 
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