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АНОТАЦІЯ 

 

Разумова Г. В. Регуляторна політика розвитку національної 

економіки: теорія, методологія, 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, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних та 

науково-методичних положень і розгляду прикладних аспектів регуляторної 

політики розвитку національної економіки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої 

науково-прикладної проблеми – обґрунтуванні 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. 

У першому розділі «Теоретичні засади регуляторної політики розвитку 

національної економіки» досліджено понятійно-категоріальний апарат розвитку, 

розглянуто сутність розвитку та регуляторної політики як економічних 

категорій, систематизовано принципи регуляторної політики. Проведено 

ґрунтовний аналіз різноманітних теорій розвитку та поглядів дослідників на  

сутність розвитку, що дозволило розмежувати його властивості за 

категоріальною, змістовною та об’єктною ознаками. Окрему увагу приділено 

властивостям розвитку, що надало можливість сформувати теоретичну базу 

дослідження розвитку національної економіки. Доведено доцільність для 

підвищення методологічного рівня дослідження виокремлення таких критеріїв 

типології розвитку: характер змін (розвиток у вигляді прискорення чи 

вповільнення темпів змін за ключовими показниками); еластичність до впливу 
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(еластичний та нееластичний до регуляторного впливу розвиток); складність 

об’єкту (загальний та частковий розвиток). 

Одночасне застосування критеріїв типології та ознак  класифікації дало 

змогу побудувати типологічну структуризацію розвитку. Це стає можливим 

лише за умови використання комплементарного підходу, який передбачає 

дослідження розвитку з використанням типологізації та доповненням його 

класифікацією. 

В результаті дослідження сформовано понятійно-категоріальний апарат 

розвитку національної економіки який представлено у вигляді системи 

погоджених та взаємозалежних понять і категорій, яка розробляється із 

застосуванням індукційного принципу поступового їх дослідження за 

категоріальною, змістовною та об’єктною ознаками. 

Розглянуто та удосконалено існуючу класифікацію видів регуляторної 

політики шляхом розширення існуючих класифікаційних ознак та видів.  

На основі взаємодії та взаємного врахування базових принципів теорій 

розвитку та теорій регулювання визначено принципи формування регуляторної 

політики розвитку національної економіки.  

У другому розділі «Дослідження зарубіжного досвіду розробки  та 

реалізації регуляторної політики» досліджено зарубіжний досвід розробки та 

реалізації регуляторної політики, визначено можливості його імплементації до 

вітчизняних реалій, розроблено підхід до управління змінами регуляторної 

політики розвитку національної економіки на основі емпіричного аналізу. 

Визначено пріоритетні напрями реалізації державної регуляторної 

політики України на сучасному етапі та необхідність аналізу досвіду зарубіжних 

країн щодо її реформування. У цьому контексті доведено, що проведення 

ґрунтовного дослідження досвіду зарубіжних країн повинно включати не лише 

пошук передових реформ регулювання, а й проведення їх критичного аналізу з 

чітким дотриманням послідовності імплементації. 

Встановлено послідовність імплементації зарубіжного досвіду 

регуляторної політики, що ґрунтується на його узагальненні, дозволяє отримати 



4 

систематизоване уявлення про регуляторну політику зарубіжних країн за 

основними аспектами, такими як мета, використовувані моделі, специфіка 

формування регуляторного середовища, органи, що мають повноваження зі 

здійснення регуляторної політики за рівнями, та їх інституційний статус, основні 

методи та інструменти. Запропонована послідовність імплементації зарубіжного 

досвіду регуляторної політики дозволяє на основі критичного аналізу обрати 

орієнтири для покращення реалізації регуляторної політики в Україні. 

Запропоновано підхід до управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки на основі емпіричного аналізу, який 

орієнтований на амеліорацію базового циклу регулювання з метою його 

гармонізації з поточними та перспективними умовами, що генерують поштовх 

до прогресивно-налаштованих змін, логічним результатом яких є доповнення 

стандартного циклу управління змінами, етапом оптимізації. Такий підхід дає 

змогу на етапі розробки врахувати прогнозний вплив на результативність 

регуляторної політики. 

У третьому розділі «Методологічний базис оцінювання розвитку 

національної економіки та регуляторної політики» розроблено методологію 

оцінювання розвитку національної економіки, підходи до полідіагностичного 

оцінювання розвитку національної економіки та оцінювання регуляторної 

політики, проведено оцінку розвитку національної економіки та регуляторної 

політики в Україні та встановлено її вплив на розвиток за сферами національної 

економіки. 

Дослідження класифікації видів оцінювання за різними ознаками 

дозволило побудувати матрицю вибору видів оцінювання та проаналізувати ці 

види в контексті їх відповідності специфіці розвитку як об’єкту оцінювання й 

завданням оцінювання розвитку. На основі цього аналізу було запропоновано 

підхід до полідіагностичного оцінювання розвитку національної економіки, який 

дозволив здійснити аналітичну оцінку розвитку економіки України. За 

результатами проведеного оцінювання встановлено, що всі сфери розвитку в 
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Україні є або проблемними, або потенційно можуть стати такими, за умови 

відсутності належного регулювання. 

У четвертому розділі «Управління змінами регуляторної політики» 

розроблено підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки, проведено моделювання впливу регуляторної політики 

на розвиток національної економіки, побудовано тривимірну матрицю 

управління змінами та визначено профіль змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки.  

Розроблений підхід до управління змінами представлено як сукупність 

блоків діагностування фактичних змін та планування необхідних змін 

регуляторної політики з їх деталізацією. 

Сформована тривимірну матрицю управління змінами регуляторної 

політики будується після визначення агрегованого індексу розвитку за сферами 

національної економіки та узагальнюючого індексу регуляторної політики за 

сферами, значення яких виступають параметрами побудови матриці. Залежно від 

того, як співвідносяться між собою зони матриці за різними параметрами, 

виділено певні сектори матриці, загальний розподіл сфер між якими визначає 

профіль змін регуляторної політики розвитку національної економіки. 

Доведено, що запропонований підхід до управління змінами регуляторної 

політики розвитку з врахуванням діагностування фактичних змін регуляторної 

політики 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» розглянуто процес визначення 

оптимальних значень індексів розвитку регуляторної політики розвитку, 

розроблено прогностичний підхід до планування управлінських дій, 

спрямованих на зміни в регуляторній політиці, здійснено планування змін в 

регуляторній політиці розвитку, оцінено результативність змін в регуляторній 
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політиці, побудовано концепцію управління змінами регуляторної політики 

розвитку економіки України. 

Встановлено, що профіль змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки є двозональним. Визначено управлінські дії щодо змін 

регуляторної політики розвитку в окремій сфері національної економіки.  

Обґрунтовано доцільність використання оптимізації як основи для 

планування змін в регуляторній політиці розвитку. При пошуку оптимальних 

значень індексів розвитку та регуляторної політики було враховано 

диференціацію сфер за необхідністю прискорення розвитку та вирішення 

проблем, яка визначалась на основі результатів оцінки проблемності сфер 

розвитку, що дозволяє встановити коефіцієнти вагомості всіх сфер національної 

економіки на основі методу порівняльних переваг.  

Сформовано цикл планування управлінських дій в рамках прогностичного 

підходу, який включає низку етапів, що дозволяють здійснити прогнозування, 

оптимізацію та встановлення  обмежень граничної доцільності зростання 

(зменшення) узагальнюючих індексів регуляторної політики за сферами 

національної економіки та обмеження можливостей до зростання значень даних 

показників, визначити завдання в окремій сфері національної економіки, 

спрогнозувати та оцінити результативність від їхнього впровадження, та 

проконтролювати їх виконання, визначивши причини відхилення фактичної 

результативності змін від прогнозної.  

Внаслідок управлінських дій, за умови їх правильної реалізації, 

спрямованої на досягнення оптимальних значень за параметрами, сформовано 

монозональний профіль з найкращим розміщенням сфер у зонах за кожним з 

параметрів матриці (у зоні пасивних змін, зоні фіксації та зоні захисту).  

Доведено, що усі необхідні для проведення заплановані та контрольовані 

зміни у галузі регулювання розвитку мають поєднуватись в єдину концепцію 

управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. 

Вона включає теоретико-пізнавальний, методичний, аналітико-орієнтувальний, 

планувально-оптимізаційний та впроваджувально-контрольний рівні. В 
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результаті дотримання розробленої концепції управління змінами регуляторної 

політики розвитку економіки України з’явиться можливість забезпечити 

прискорення розвитку як в окремих сферах так і в національній економіці в 

цілому. 

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. 

Ключові слова: розвиток, регуляторна політика, національна економіка, 

принципи регуляторної політики, полідіагностичне оцінювання, управління 

змінами, тривимірна матриця, прогностичний підхід, результативність змін. 
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SUMMARY 

 

Razumova H. V. Regulatory policy of national economy development: 

theory, methodology, practice. – Qualification proceedings in the capacity of a 

manuscript. 

Thesis for the degree of Doctoral of Economics 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, 2020. 

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 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. 

In the first section «The theoretical principles of the regulatory policy of national 

economy’s development» the conceptual and categorical apparatus of development is 

investigated, the essence of development and regulatory policy as economic categories 

is studied, the principles of the regulatory policy are systematized. It is made a thorough 

analysis of various theories of development and views of researchers on the essence of 

development, which allowed distinguishing its properties by the categorical, 

substantive, and object characteristics. Particular attention is paid to the peculiarities 

of development, which gave an opportunity to form a theoretical basis for the study of 

the national economy. To increase the methodological level of the study, it was proved 

the expediency of distinguishing the following typology criteria of the development: 

the nature of changes (development in the form of acceleration or deceleration of 

changes by the key indicators); elasticity to influence (elastic or inelastic development 

to regulatory influence); object complexity (general and partial development). 
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Simultaneous use of typology criteria and classification features made it possible 

to build a typological structuring of development. This is possible only by using a 

complementary approach, which in our research involves the study of development 

using typology and supplementing its classification. 

As a result of the study, a conceptual and categorical apparatus of national 

economy’s development was formed, which is presented in the form of a system of 

coherent and interdependent concepts and categories, which is developed using the 

induction principle of their progressive research on categorical, substantive and object 

characteristics. 

The existing classification of regulatory policy types is considered and improved 

by expanding the existing classification features and types. 

The principles of regulatory policy formation of the national economy’s 

development are defined based on interaction and mutual consideration of basic 

principles of development and regulation theories. 

In the second section «Study of foreign experience of the development and 

implementation of the regulatory policy» foreign experience of the development and 

implementation of regulatory policy is researched, opportunities for its’ 

implementation in domestic realities are identified. 

There are defined the priority directions of the Ukrainian state regulatory policy 

realization at the present stage as well as the necessity of studying foreign countries 

experience concerning its reforming. In this context, it is proved that conducting a 

thorough study of the foreign countries' experience should include not only the search 

for advanced regulatory reforms but also their critical analysis with strict adherence to 

the sequence of implementation. 

It is established the sequence of regulatory policy foreign experience 

implementation based on its generalization, which allows getting a systematic idea of 

the foreign countries regulatory policy by key aspects such as purpose, applied models, 

the specifics of the regulatory environment formation, bodies with authority to 

implement regulatory policy by levels, and their institutional status, basic methods, and 

tools. The proposed sequence of regulatory policy foreign experience implementation, 
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on the basis of critical analysis, allows choosing guidelines to improve the 

implementation of regulatory policy in Ukraine. 

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. This approach makes it possible to take into account the projected impact 

on the effectiveness of regulatory policy at the stage of development. 

In the third section «Methodological basis for assessing the development of the 

national economy and regulatory policy» a methodology for assessing the national 

economy development is elaborated as well as approaches to polydiagnostic 

assessment of the national economy and regulatory policy, also the development of the 

national economy and regulatory policy in Ukraine is assessed, its influence on the 

development by the spheres of the national economy is established. 

The research of the evaluation types attributive classification allowed to build a 

matrix of evaluation types selection and to analyze these types in the context of their 

compliance with the specifics of development as an object of evaluation and the task 

of development evaluation. Based on this analysis, an approach to polydiagnostic 

assessment of the national economy was proposed, which allowed conducting an 

analytical assessment of Ukraine's economic development. 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. 

In the fourth section «Management of regulatory policy changes» it is developed 

an approach to managing changes in the regulatory policy of the national economy, 

also it is determined the impact of regulatory policy on national economic 

development, 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. 
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The developed approach to change management is presented as a set of blocks 

diagnosing actual changes and planning the necessary changes in regulatory policy 

with their detailed elaboration. 

The formed three-dimensional matrix of regulatory policy changes management 

is built after defining the aggregate index of development by the spheres of the national 

economy and the generalizing index of regulatory policy by the spheres which values 

act as parameters for the matrix compilation. Depending on matrix zones correlation 

according to different parameters, there are identified certain matrix sectors, the 

general distribution of spheres between which determines the profile of changes in the 

regulatory policy of the national economy. 

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. 

In the fifth section «Conceptual principles of improving the regulatory policy of 

the national economy development» 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. In a search of optimal values of 

development and regulatory policy indices, it was taken into account the differentiation 

of areas by the necessity of development acceleration and problems solving, which was 

determined based on the results of assessing the development areas problems, which 

allows establishing weighting factors of all areas of the national economy. 
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A cycle of planning of management actions within the forecasting approach is 

formed, which includes a number of stages that allow forecasting, optimizing and 

setting limits on the marginal feasibility of growth (reduction) of general indices of 

regulatory policy by areas of the national economy and limiting possibilities of increase 

of these indicators values,  identifying tasks in a particular area of the national 

economy, forecasting and evaluating the effectiveness of their implementation, and 

monitoring their implementation, identifying the reasons for the deviation of the actual 

effectiveness of changes from the forecast. 

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). 

It is proved that all necessary planned and controlled changes in the field of 

development regulation should be combined into a single concept of managing changes 

in the regulatory policy of the economic development of Ukraine. It includes 

theoretical-cognitive, methodical, analytical-orientation, planning-optimization, and 

implementation-control levels. As a result of adherence to the developed concept of 

managing changes in the regulatory policy of Ukraine’s economic development, it will 

be possible to accelerate development as in certain areas as in the national economy. 

The practical significance of the obtained results is to create a methodological 

basis for solving practical problems of managing changes ( или management of 

changes посмотри как по твоей терминологии больше ложится) in the regulatory 

policy of the national economy. The obtained scientific results can be used in the 

process of strategic documents development on the functioning of the national 

economy and its particular areas, as well as improving the management of changes in 

regulatory policy of the national economy. 

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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ВСТУП 

 

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, а отже 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 
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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 [66, 138, 317, 356], 

Н. Бека [285], Н. Вдовенко [88], Н. Гавкалової [262, 271, 272, 323], Ю. Залознової 

[51, 317], І. Колупаєвої [97, 110, 340], В. Ляшенка [98, 192, 267, 268, 322], 

Н. Осадчої [113, 339, 367], А. Чухна [222], Д. Череватського [138], Ю. Швеця 

[264], Н. Шибаєвої [269], А. Шульги [266], О. Юлдашева [100]. 

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 [66, 317, 356], Г. Брундтланд [55], 

Б. Буркинський [68], Н. Брюховецька та І. Булєєв [373], Е. фон Вайцзеккер [70], 

А. Війкман [70], Н. Верхоглядова [18, 332, 336, 337], В. Геєць [1], Г. Дейлі [275],  

С. Єлецьких [28, 29], С. Єрохін [281], М. Згуровський [279], С. Іванов [276, 296, 

315, 321], А. Касич [30, 34, 35], О. Квілінський [57], К. Кролл [74-76, 81], Г. 

Лафортюн [76, 81], Е. Лібанова [68], К. Ліннеруд [71-73], Ю. Макогон [122, 166], 

А. Мельник [273, 274, 357], О. Новікова [66, 317, 356], Ю. Погорелов [24], 

Г. Поченчук [6], Дж. Сакс [81, 82], А. Сен [60], С. Сміт [374], Дж. Стігліц [26, 60], 

М.П. Тодаро [9, 374], Ж.-П. Фітуссі [60], Г. Фуллер [76, 81], Ю. Харазішвілі [69, 

258], М. Хвесик [68], В. Хобта [57, 123], Е. Холден [71-73], Г. Шмідт-Трауб [76, 

81], В. Швець [67], Г. Шевцова [38], Т. Шульц [12].  

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, 
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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-
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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 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; 
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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 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 
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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-
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оптимізаційний та впроваджувально-контрольний рівні, що дозволяє 

вдосконалити процес оптимізації змін у регуляторній політиці та на цій основі 

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;   
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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; 

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; 
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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 

розвитку національної економіки такої систематизації принципів забезпечує 

належну віддачу від упровадження регуляторної політики, злагодженість дій 
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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 
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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.) (додаток А). 

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 

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 (додаток Б). 

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 
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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 аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації 
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публічного управління» (м. Одеса, 2019 р.); «Становлення нової економіки в 

сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети» (м. Київ, 2020 р.) 

(додаток Б). 

Обсяг і структура 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1 Дослідження феномену розвитку та його класифікація 

 

Національна економіка є складною, багатоаспектною системою, тому її 

розвиток слід розглядати як розвиток економічної системи. При цьому 

складність економічних систем та швидкоплинність економічних процесів 

потребують постійного вивчення, аналізу, перегляду та розширення теоретичних 

підходів і концепцій науковців, а також дослідження закономірностей розвитку. 

Незважаючи на широке коло проблемних питань, які раніше були вивчені 

багатьма науковцями в рамках теорій розвитку, ще залишаються не вирішеними 

або такими, що потребують подальших досліджень та уточнень, цілий ряд 

теоретичних і методологічних питань про розвиток та його взаємозв’язок з 

регулюванням національної економіки в сучасній економічній системі. 

Так, проведений аналіз трактування науковцями сутності розвитку 

засвідчив, що загальноприйнятного визначення цієї категорії в науці немає. 

Складність та багатовимірність поняття розвитку обумовили наявність 

достатньо істотних розбіжностей у тлумаченні його змісту представниками 

різних шкіл економічної думки та науковців всього світу. Водночас велике 

різноманіття теорій розвитку пропонують різні підходи, гіпотези, думки щодо 

визначення процесу розвитку та, як наслідок, надають різні рекомендації та 

пропозиції щодо методів й інструментів його регулювання.  

Пояснення розвитку є закономірним як з погляду об’єктивної логіки 

законів еволюції, так і з погляду різних процесів. Така ситуація вимагає 

послідовного аналізу еволюції найважливіших теорій щодо розвитку економіки 

або ж економічної системи. 
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Ідеї про розвиток формувалися в науковому світогляді упродовж багатьох 

сторіч. Одним з перших висунув цю ідею та розкрив її сутність у своїй діалектиці 

Геракліт.  

Теорії розвитку та певні теоретико-методичні засади визначення сутності 

категорії «розвиток», а також дослідження феномену розвитку розкриваються в 

класичних та сучасних наукових працях багатьох науковців, як вітчизняних, так 

і закордонних, зокрема: Т. Веблен, В. Гамільтон, В. Геєць, А. Гриценко, 

Р. Дебраж, І. Землякова, Дж. Кейнс, Дж. Коммонс, В. Льюїс, К. Манасенко, 

К. Маркс, У. Мітчелл, Р. Нурєєв, В. Павленко, Г. Поченчук, Д. Рікардо, 

У. Ростоу, А. Сен, А. Сміт, М. Тодаро, С. Халатур, Л. Шинкарук, Т. Шульц, 

Й. Шумпетер та інші. 

Найвидатнішими представниками класичної теорії визнано А. Сміта та 

Д. Рікардо. Головною ідеєю теорії, запропонованою цими видатними 

науковцями, є здатність економіки до розвитку на основі тільки кількісних 

факторів. Водночас, на думку науковців, характерною особливістю економіки є 

її здатність до саморегулювання. Дія механізму саморегулювання спрямована на 

встановлення рівноваги на ринку між попитом і пропозицією, завдяки чому не 

виникає потреби у втручанні держави в економіку через регулювання. 

Першу значну спробу системного дослідження розвитку здійснив 

К. Маркс, який підтримував позиції трудової теорії вартості, розробленої 

А. Смітом і Д. Рікардо. 

Марксистська парадигма розглядала розвиток економіки як двоєдиний 

процес, який реалізується через піднесення рівня продуктивних сил і виробничих 

відносин. Наслідком цього стає ліквідація експлуатації найманої праці капіталом 

та формування загальної народної кооперації вільних працівників. 

К. Маркс вважав, що розвиток може відбуватися як по лінії прогресу, так і 

по лінії регресу. За таких умов, якщо рух від простого до складного вважається 

магістральною закономірністю виникнення та формування економічних форм, 

то рух від складного до простого або від більш до менш розвиненого – це 

тимчасова тенденція, яка має суто швидкоплинний характер. В окремих 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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випадках така тенденція може видозмінювати процес розвитку, але тільки в 

окремих пунктах та в обмежених періодах [1]. 

Неокласична школа розвинула уявлення про розвиток за напрямами 

вивчення його факторів (праця і капітал) та їх впливу на економічну динаміку, 

моделювання розвитку на основі моделей економічної рівноваги й застосування 

виробничої функції, функцій (кривих) граничної корисності, виробничих 

можливостей та ін.  

Істотний внесок у теорію розвитку економіки зробили представники 

інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл, В. Гамільтон та інші), 

які акцентували увагу на ролі інститутів у цьому процесі. 

Під інституціональною економічною теорією прийнято розуміти такий тип 

економічного аналізу, який базується на ролі соціальних, політичних та 

економічних організацій у визначенні економічних явищ. 

Важливим етапом  розвитку економічної науки взагалі слід визначити 

створення кейнсіанської теорії макроекономічної рівноваги. Автор цієї теорії, 

англійський вчений-економіст Дж. М. Кейнс, підтримував ідею античних 

філософів про циклічний характер розвитку. Водночас Дж. М. Кейнс довів 

безпідставність концепції саморегулюючої економіки та обґрунтував 

необхідність державного регулювання економіки. 

Прихильником циклічності та цивілізаційного підходу до розвитку 

суспільства був також англійський історик А. Тойнбі. Він висунув ідею 

неминучості циклів злету та падіння. Водночас процес переходу від однієї фази 

до іншої залежить від завдань та проблем (природно-кліматичні, демографічні, 

географічні, воєнні, політичні, соціально-економічні тощо), з якими стикається 

певна спільнота в певний проміжок часу. Тобто виклики сприяють розвиту 

цивілізації, спонукаючи її до пошуку успішної відповіді. Проте, якщо відповідь 

не співвідносна з вимогами,  такі виклики можуть також й обмежувати або 

гальмувати розвиток. 

Аналізуючи теорії розвитку в економічній науці, необхідно згадати 

видатного вченого Й. Шумпетера, який був першим західним економістом, що 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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спробував створити цілісне уявлення про механізми розвитку ринкової 

економіки.  

Й. Шумпетер визначив, що розвиток є окремими явищем, цілком 

відмінним від того, що можна спостерігати в економічному кругообігу чи в 

прагненні до рівноваги. Це спонтанні та дискретні зміни в перебігу економічного 

життя, порушення рівноваги, що назавжди змінюють попередній стан рівноваги 

[2, с. 73]. 

У своїх творах Й. Шумпетер заперечив неокласичні уявлення про розвиток 

як поступовий, гармонійний процес. Він стверджував, що значне зростання 

національного продукту відбувається у формі дисгармонійних стрибків та ривків 

внаслідок освоєння нових інвестиційних проєктів. Особливо цінними є акценти 

на дискретність розвитку та його генерування внутрішніми силами національної 

економіки [1]. 

Одна з перших концепцій теорії економічного розвитку була 

запропонована американським економістом У. Ростоу в 1960 році як теорія 

стадій зростання, у якій перехід від однієї стадії до іншої представлено як 

природний, спонтанний процес. У. Ростоу вважав, що жодна країна не може 

перескочити через жодну з описаних ним стадій або пройти їх в іншому порядку. 

За таких умов шлях розвитку єдиний для всіх країн світу, проте процес та 

швидкість проходження кожної стадії носить індивідуальний характер для 

кожної країни. До стадій розвитку суспільства У. Ростоу запропонував відносити 

такі стадії [3]: 

1. Традиційне суспільство – це стадія, при якій переважна доля економіки 

приипадає на сільське господарство; понад 75 % працездатного населення 

зайнято сільськогосподарським виробництвом; національний дохід 

використовується нераціонально та широке коло владних повноважень належить 

великим земельним власникам. 

2. Передумови для зльоту  –  це стадія, на якій створюються передумови для 

переходу в нову фазу розвитку. На цій стадії здійснюються важливі зміни в 
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непромислових сферах економіки: сільському господарстві, транспорті та 

зовнішній торгівлі. 

3. Зліт – це стадія, що характеризується зростанням темпів 

капіталовкладень, значним збільшенням випуску продукції на душу населення, 

впровадження нової техніки в промисловість та сільське господарство та, як 

наслідок, розповсюдження імпульсу зростання на всю економічну систему. 

4. Рух до зрілості – це стадія, що характеризується як довгостроковий етап 

технічного прогресу: відбувається зростання міст, збільшення долі 

висококваліфікованої праці тощо. 

5. Епоха високого масового споживання – це стадія, на якій відбувається 

зсув від пропозиції до попиту, від виробництва до споживання. 

6. Стадія пошуку якості – це стадія, що пов’язана з духовним розвитком 

особистості.  

На думку Р. Нурєєва, за умови такого підходу розвиток тлумачиться 

насамперед як синонім високих темпів зростання [3]. 

Проте сучасна наука не має єдиного погляду на періодизацію розвитку. 

М. Осипова та О. Буторіна у своєму дослідженні доходять висновку, що в основі 

періодизації можуть лежати різні критерії, зокрема це може бути [4]:  

1) періодизація на основі зміни парадигмальних світоглядних хвиль 

дослідження: античність – християнство – новий час – новітній час;  

2) періодизація, заснована на врахуванні специфіки мислення: класична, 

некласична та постнекласична; 

3) періодизація дослідження, що ґрунтується на хронологічному порядку 

виникнення поглядів, концепцій та теорій. 

Російський вчений К. Манасенко систематизував базові теорії розвитку, 

сформовані провідними світовими економістами. Так, автором визначено п’ять 

основних підходів до дослідження розвитку з економічного погляду 

(кейнсіанський, неокласичний, інституційний («старий»), неоінституційний, 

ліворадикальний), що мають різні характеристики, а також проаналізовано 

переваги й недоліки зазначених підходів (Додаток В, таблиця В.1).  
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Крім того, К. Манасенко в результаті проведеного аналізу доходить  

висновку, що теоретична роз'єднаність, яка спостерігається в сучасній теорії 

розвитку, може бути подолана за допомогою розробки неоінституційного 

підходу, який дозволить зв'язати воєдино три базові категорії економічної 

динаміки: розвиток, інститути та знання. Подібний підхід є, на його думку, 

найбільш перспективним серед запропонованих для дослідження феномену 

розвитку [5]. 

Узагальнення та виділення певних особливостей основних теорій та 

підходів до розвитку економіки зроблено в науковому дослідженні Г. Поченчук 

(Додаток В, таблиця В.2). Так, з погляду історичного (еволюційного) критерію 

автор виділяє такі теорії визначення періодів розвитку економіки (типології 

економічних систем): формаційний та цивілізаційний підходи, світ-системний 

аналіз, теорія індустріального суспільства, теорія постіндустріального 

суспільства, нова економічна історія, теорія сталого розвитку, теорія форм 

обміну [6]. 

Питання перебігу розвитку економіки в однаковій мірі актуальне для всіх 

етапів, у тому числі й для сучасного, і посідає чільне місце в дослідженнях 

багатьох науковців та в практичній діяльності як на макро-, так і на мікрорівнях. 

Деякі науковці пропонують розглядати розвиток з погляду таких основних 

підходів [7, с. 108; 8]: 

- через формування трактувань категорії «розвиток»;  

- через дослідження та виокремлення властивостей систем, що 

розвиваються (розвиток – це незворотній, спрямований, закономірний та 

унікальний процес змін відкритої системи в просторі й часі);  

- як порівняльну характеристику об’єкта. 

Отже, зважаючи на існування великої кількості теорій та підходів, 

вважаємо за доцільне розглянути декілька найбільш розповсюджених визначень 

розвитку, що представлені в різних словниках, а також трактування цієї категорії 

в наукових працях закордонних і вітчизняних вчених.  
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Під розвитком прийнято розуміти процес, який призводить до зміни якості 

чогось, трансформацію від одного якісного стану (старого, простого) до іншого 

(нового, вищого, більш досконалого). Тобто, це процес,у якому хтось або щось 

росте чи змінюється, стає більш прогресивним. 

М. Осипова та О. Буторина зробили узагальнення підходів до визначення 

категорії «розвиток» на основі певних етапів розвитку філософської науки з 

виокремленням принципів  та тлумачення розвитку, характерних для кожного 

етапу (Додаток В, таблиця В.3).  

На підставі інформації, вміщеної в таблиці В.3, авторки зробили такі 

висновки [4]: 

1) розвиток залишався базової категорією дослідження, яка дозволяє 

визначити поточний стан і спрогнозувати подальші тенденції розвитку; 

2) виявлення причин, критеріїв і параметрів розвитку, а також сутності 

самого явища багато в чому визначається панівною парадигмою на кожному 

етапі розвитку філософських світоглядів. 

Американський економіст Майкл Пол Тодаро зазначає, що розвиток слід 

розглядати як багатоплановий процес, що веде до радикальних змін в соціальних 

структурах, поведінці людей, громадських інститутах, а також до прискорення 

економічного зростання, скорочення нерівності та викорінення безробіття. Крім 

того, науковець виділяє такі три найважливіші складові розвитку [9, с. 30, 651]:  

1) підвищення в ході взаємопов'язаних процесів економічного зростання 

якості життя людей – доходів, споживання продовольства, рівнів освіти, 

медичного обслуговування тощо;  

2) створення умов, які сприяють зростанню самоповаги людей у результаті 

формування соціальної, політичної, економічної та інституційної систем, 

орієнтованих на повагу до людської гідності;  

3) зміцнення свободи шляхом розширення для людей можливостей 

поліпшення їх забезпечення споживчими товарами й послугами.  
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Отже, Майкл Пол Тодаро розглядає розвиток у соціально-економічному 

аспекті, як рух від стану незадоволеності до нових сприятливих матеріальних і 

духовних умов життя. 

Людиноцентричність сучасних підходів до визначення розвитку також 

розкривається в підході індійського економіста Амартія Сена та американського 

економіста, Лауреата Нобелевської премії з економіки, Теодора Шульца. Так, 

Амартій Сен визначає сутність розвитку як процес розширення реальних прав і 

свобод, якими користуються члени суспільства [10]. За словами дослідника, 

розвиток стосується створення свободи для людей та усунення перешкод для 

більшої свободи, що дозволяє людям обирати власну долю. Перешкоди свободі, 

а отже, і розвитку, включають бідність, відсутність економічних можливостей, 

корупцію, погане управління, недостатню освіту та брак здоров'я [11].  

На думку Теодора Шульца, розвиток необхідно розглядати не тільки як 

підвищення темпів економічного зростання, а і як інвестиції в людський капітал, 

ліквідацію бідності [12]. 

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1979 року «За нове у 

дослідженнях економічного розвитку та проблем країн, що розвиваються» 

Вільям Льюїс, який розділив премію з Теодором Шульцом,  в основу теорії 

розвитку економіки поклав процес, спрямований на підвищення за короткий час 

норм заощаджень у країнах, які розвиваються. Крім того, теорією 

передбачається, що, перш за все, слід зосередити зусилля на розширенні 

промислового сектора та освіти [13]. 

Людиноцентричність підходів до визначення розвитку також вплинула на 

формування концепції економіки знань, яка сформувалась у 60-ті роки 

ХХ століття. За цією концепцією роль людини в системі суспільного 

виробництва якісно змінилась. Так, людина стала головним джерелом зростання 

багатства суспільства. Водночас знання та інтелектуальний потенціал людини 

набули значення основного фактора виробництва. Як зазначає Л. Квасній та 

О. Щербан, економіка знань − це сформована під впливом інформаційної 

революції особлива галузь продукування та функціонування наукових знань у 
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всіх сферах матеріального та нематеріального виробництва [14]. За таких умов 

рушійною силою розвитку є процеси пізнання, навчання та передання знань 

наступним поколінням. 

Американський економіст Рей Дебраж розкриває сутність розвитку 

економіки через дослідження економічних аспектів процесу розвитку в країнах 

з низьким рівнем доходу. Водночас учений розглядає розвиток з  погляду 

конвергенції. Так, Рей Дебраж зазначає, що, якщо належним чином 

контролювати такі параметри, як темпи заощаджень та темпи зростання 

населення, бідніші країни, як правило, зростатимуть швидше і, отже, 

наздоганятимуть або зближуватимуться з рівнем добробуту розвинених країн. 

Таким чином, згідно з думкою вченого, розвиток значною мірою полягає в тому, 

щоб виправити деякі економічні та демографічні параметри, а потім очікувати 

покращення [15]. 

Дослідженню теоретико-методичних засад визначення сутності розвитку 

присвячено багато праць українських вчених. Так, А. Баланович, С. Дунда та 

Л. Запасна, розглядаючи розвиток у контексті підприємства, пропонують такі 

визначення: 

- розвиток – це специфічний тип змін (трансформацій), який є виключно 

позитивним, у формі процесу переходу з одного стану підприємства до іншого з 

якісно іншим набором властивостей і функцій та вищими кількісними 

значеннями параметрів, обумовлений діалектично взаємодіючими системними 

протиріччями внутрішнього та зовнішнього характеру [16]; 

- розвиток – це процес сукупних змін у соціально-економічній системі, що 

спрямований на перехід у новий якісно-кількісний стан у часі під впливом 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища [17]; 

- розвиток – це сукупність спрямованих, інтенсивних та якісних змін 

економічної природи, що відбуваються на підприємстві внаслідок протиріч у 

внутрішньому середовищі й впливу факторів зовнішнього середовища [8]. 

Н. Верхоглядова та Н. Мардус пропонують таке визначення категорії 

«розвиток»: розвиток – це циклічний процес змін якісного та/або кількісного 
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характеру, що обумовлений дією внутрішніх та зовнішніх факторів, які сприяють 

переходу об’єкта (системи) з одного стану в інший, що потребує належного 

керування для збереження цілісності та стійкості цього об’єкта або системи [18]. 

Слід відзначити, що характерною рисою деяких сучасних визначень 

розвитку є врахування факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, що, 

як показало дослідження, є справедливим та таким, що відповідає сучасним 

світовим тенденціям. 

Аналіз наукових праць багатьох вітчизняних та закордонних вчених 

продемонстрував, що розвиток можна розглядати з різних поглядів, у рамках 

різних теорій та підходів, що сформувались у певний період часу під впливом 

тих чи інших процесів та подій, які вплинули на розвиток економіки. Крім того, 

можна зробити висновок, що розвиток безпосередньо пов’язаний зі змінами. Так, 

А. Баланович, В. Василенко, І.  Богатирьов, Е. Коротков, Е. Смирнов та інші 

вчені зазначають, що зміни грають головну роль під час дослідження розвитку. 

Навіть більше: деякі автори ототожнюють категорії «розвиток» та «зміна». Проте 

доцільніше, на нашу думку, погодитися з думкою, що не будь-які зміни є 

розвитком, адже певна зміна може привести до розвитку, але не завжди. 

Водночас слід зазначити, що ми цілком погоджуємося з думкою 

А. Гриценка про те, що економічне трактування терміну «розвиток» розкриває 

його якісні характеристики, які, безумовно, мають і кількісну визначеність. 

Що стосується трактування розвитку з економічного погляду, то існує 

багато словникових тлумачень, а також думок науковців щодо його визначення. 

Так, Д. Євдокимова окреслює такий розвиток як динамічний багатоваріантний 

циклічний процес, який має спіралеподібну форму та виявляється через кількісні 

та якісні зрушення в структурі системи.  Стійкість такого процесу, на думку 

автора, забезпечується лише за умов його керованості з боку надсистеми [19]. 

Доцільно зауважити, що характеризуючи еволюцію економічних систем і 

процесів, певні науковці доволі часто ототожнюють або, навпаки, виокремлюють 

характерні особливі риси понять «економічний розвиток» та «економічне 

зростання».  
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Еволюція теорій економічного розвитку та зростання відображає великий 

теоретичний доробок науковців, що втілюється в широкий спектр наукових 

підходів, теорій, визначень та поглядів у цьому питанні. Так, теорії економічного 

зростання та розвитку відображені в наукових працях багатьох видатних учених, 

зокрема Л. Вальраса, Є. Домара, Дж. Кейнса, Т. Мальтуса, К. Маркса, 

А. Маршалла, Дж. Ст. Мілля, В. Парето, У. Петті, А. Пігу, Д. Рікардо, 

П. Самуельсона, Ж. Б. Сея, А. Сміта, Р. Солоу, Ф. Хайєка, Р. Харрода, 

Й. Шумпетера та інших.  

Австрійський та американський економіст Й. Шумпетер визначив різницю 

між економічним зростанням та економічним розвитком. Економічне зростання, 

на його думку, – це збільшення за певний час виробництва та споживання одних 

і тих самих товарів і послуг. Економічний розвиток – це, передусім, поява чогось 

нового, раніше невідомого, або, інакше кажучи, інновацій. Учений чітко 

розмежував процес пристосування системи в рамках її кругообігу, тобто 

простого відтворення (статика), і процес розвитку, що порушував і перетворював 

усю структуру кругообігу (динаміка) [1,2].  

Послідовники Дж. М. Кейнса – Є. Домар та Р. Харрод – розвинули його 

ідеї та запропонували неокейнсіанську теорію економічного зростання – модель 

Харрода-Домара (Harrod-Domar model).  Ця  модель економічного зростання 

пояснює зростання економіки за умови сталості коефіцієнтів капіталомісткості 

та схильності до заощаджень в довгостроковому періоді, що відрізняє її від 

кейнсіанського підходу. Модель об'єднала наукові праці Р. Харрода (модель 

гарантованого зростання) та Є. Домара (розширення умов короткострокової 

кейнсіанської рівноваги на довгостроковий період). Модель ґрунтується на трьох 

основних факторах економічного зростання: приріст населення, збільшення 

продуктивності праці та розмірів нагромадженого капіталу. 

Сучасні автори виокремлюють також еволюційний, посткейнсіанський, 

неоінституціональний підходи та теорії ендогенного зростання [20]. 

А. Задоя, С. Кузьмінов, Г. Глуха, Е. Лимонова, А. Магдіч та Ю. Хватов 

наводять власне визначення цих категорій. Так, під економічним розвитком вони 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
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пропонують тлумачити «багатовимірний процес комплексних структурних 

перетворень економічної системи на інноваційній основі, який передбачає 

глибокі трансформації як матеріального базису суспільного виробництва, так і 

усієї сукупності відносин у різних сферах суспільного життя та тісно пов’язаний 

з економічним зростанням». Економічне зростання, на думку авторів, – це «один 

з базових процесів життєвого циклу економічної системи, який виявляється у 

динаміці показників економічної динаміки системи під впливом екзогенних та 

ендогенних факторів економічного, організаційного, структурного, 

інституціонального характеру, які тісно пов’язані з державним регулюванням, та 

характеризує процес певних кількісних змін у макроекономічній системі, 

добробуті та у ефективності суспільного виробництва та розподілу» [21]. 

На думку колективу таких науковців, як В. Геєць, Л. Шинкарук та інших, 

різниця категорій «економічне зростання» та «економічний розвиток» полягає в 

певних положеннях [1, с. 14]: 

1) економічне зростання, як правило, визначається як приріст реального 

валового внутрішнього продукту країни або реального обсягу ВВП на душу 

населення внаслідок кількісного збільшення чинників виробництва, що 

використовуються в даному періоді порівняно із попереднім. Тобто економічне 

зростання виглядає всезростаючою здатністю країни до реалізації своїх 

виробничих можливостей; 

2) економічний розвиток тлумачиться не просто як кількісне збільшення 

випуску товарів і послуг, які вироблялися раніше, а як процес, у якому має місце 

хоча б одне із зазначених нижче нових економічних явищ: 

створення нових товарів і послуг; 

впровадження й використання нової техніки і технологій; 

опанування нових, порівняно з минулими періодами, соціально-

економічних інститутів (відносин).  

Різноманіття визначень економічного розвитку та економічного зростання 

не вичерпує усього змісту цих понять. Так, дискусії про суть цих понять 

тривають вже дуже давно, а одностайної думки з цього приводу й досі не має. 
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І. Червяков наголошує на тому, що фундаментом економічного розвитку є 

економічне зростання. Це, на нашу думку, є цілком слушною думкою. Крім того, 

автор пропонує власне бачення відмінностей між категоріями «економічне 

зростання» та «економічний розвиток» (таблиця 1.1) [22]. 

 

Таблиця 1.1 – Відмінні ознаки понять «економічне зростання» та «економічний 

розвиток» 

 

Відмінні ознаки Економічний розвиток Економічне зростання 

Основоположні  

поняття 

Мета, завдання, мотивація, 

ціннісні орієнтації, 

інститути, які визначають 

напрями розвитку 

Умови та фактори 

визначальні, стимулюючі 

та обмежуючі 

Місце та роль людини  

й людських ресурсів 

Двояка роль людини: як 

фактор виробництва і як 

критерій розвитку 

Праця людини як критерій 

збільшення ВВП на душу 

населення 

Інституційне 

середовище 

Супроводжується 

значними 

інституціональними 

змінами 

Абстрагується від 

інституційних змін, 

опора на раціональну 

економічну поведінку 

Вплив на природне 

середовище 

Значно впливає на 

природне середовище 

Значно впливає на 

природне середовище 
 

Джерело: [22] 

 

Слід зазначити, що незважаючи на численні наукові дослідження, що 

спрямованні на розкриття сутності, відмінностей, переваг та недоліків категорій 

«економічний розвиток» та «економічне зростання», в економічній літературі 

простежується тенденція до зближення цих понять одне до одного, виявлення 

їхнього взаємозв’язку. 

У монографії «Структурні зміни та економічний розвиток України» 

зазначається така думка: «економічне зростання, що на перший погляд 

відображає лише кількісне прирощення створеної продукції, у довгостроковій 

перспективі неможливе без економічного розвитку. Справді, усяке зростання 

передбачає перетворення структур суспільства не лише в економічному плані, а 
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й також у плані соціальному, у сфері інститутів і навіть у менталітеті громадян. 

Внаслідок таких змін створюються передумови економічного зростання на 

новому якісному рівні» [1]. 

Не можна не погодитись з таким висловленням, адже економічне 

зростання й економічний розвиток тісно взаємопов’язані та зумовлюють 

існування одне одного. 

Таким чином, узагальнюючи думки деяких науковців, можна зробити 

висновок, що економічний розвиток та економічне зростання не тотожні 

поняття, проте  між ними існує тісний взаємозв’язок та взаємна обумовленість. 

Так, економічний розвиток пов’язаний як з кількісними змінами (збільшенням 

випуску товарів і послуг), так і  з якісними змінами в характері економічних 

процесів. Економічне зростання може й не супроводжуватись економічним 

розвитком, проте економічний розвиток базується на зростанні. Проте 

економічне зростання у довгостроковій перспективі неможливе без 

економічного розвитку через те, що  усяке зростання передбачає перетворення 

структур суспільства не лише в економічному плані, а й також у плані 

соціальному, у сфері інститутів і навіть у менталітеті громадян. 

Для більш точного та повного розуміння сутності розвитку вважаємо за 

необхідне на наступному етапі дослідити та структурувати його властивості за 

певними ознаками. 

Дослідження національної економіки як складної багатоаспектної системи 

потребує вивчення й систематизації властивостей та ознак її розвитку, а також 

встановлення взаємозв’язку між ними. Пояснюється це тим, що властивості та 

ознаки, які виявляються під час розвитку будь-якої системи (у тому числі 

національної економіки), незалежно від внутрішньої природи, типу, величини, 

складності, рівня організованості, зумовлюється, з одного боку, об’єктивними 

причинами, що виявляються у великій різноманітності систем та їх 

різноякісності, з іншого – суб’єктивними цілями, які ставлять перед собою 

дослідники. 
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Необхідність вивчення властивостей та ознак категорії «розвиток» пов’язані 

насамперед з тим, що не всі зміни можна вважати розвитком. За таких умов саме 

виокремлення певних властивостей та ознак дає змогу виділити розвиток серед 

інших змін.  

Водночас слід врахувати той факт, що процес пізнання дозволяє поступово 

розкрити внутрішні істотні ознаки певного предмета або явища, а також зв'язок 

його елементів та їх взаємодію один з одним. За таких умов для того, щоб 

реалізувати цей процес, необхідно цілісний предмет дослідження розділити на 

складові частини, а потім дослідити їх, виокремлюючи властивості та ознаки, 

аналізуючи зв'язки та відносини, а також виявляючи їх місце та роль у цілісній 

системі. Після того, як процес пізнання буде реалізовано, частини цілого можна 

об'єднати в єдиний досліджуваний предмет та скласти вже конкретно-загальне 

уявлення щодо нього. 

За своє суттю властивість дозволяє виявити природу певного процесу, 

предмету або явища у відношеннях з іншими процесами, предметами або 

явищами. Таким чином, властивість характеризує подібність одних процесів, 

предметів та явищ іншим або відмінність між ними. Крім того, властивість 

напряму пов'язана з якістю, яка проявляється у єдності властивостей. Водночас 

у властивостях певного процесу, предмету або явища відображається внутрішня 

сутність не лише їх самих, а й всієї системи зв'язків і відношень, у яких вони 

функціонують та взаємодіють. 

Слід зазначити, що тільки одночасна наявність таких властивостей, як 

незворотність, спрямованість, закономірна зміна матеріальних та ідеальних 

об'єктів, виокремлює процеси розвитку серед інших змін. В іншому разі, за 

умови відсутності однієї з перерахованих властивостей, станеться таке [23]: 

відсутність незворотності – оборотність (зворотність) змін – характеризує 

циклічність процесів функціонування;  

відсутність спрямованості не дає змінам накопичуватися, через що процес 

втрачає характерну для розвитку єдину, внутрішньо взаємозалежну траєкторію 

(відсутність вектору розвитку);  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
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відсутність закономірності характерна для випадкових процесів 

катастрофічного типу. 

Аналогічне припущення зроблено й у науковому дослідженні А. Баланович, 

яка відмінною рисою процесу розвитку, що відрізняє його від інших змін, 

пропонує вважати наявність таких властивостей, як передбачуваність, 

незворотність, спрямованість і закономірність змін. Водночас, на думку автора, 

тільки при одночасній наявності усіх вищеперерахованих властивостей 

з’являється все нове та відбувається розвиток [16]. Автор розширила перелік 

невід’ємних властивостей розвитку, додавши до нього передбачуваність. Проте, 

як показало дослідження, цей перелік не є вичерпним, його слід доповнити та 

уточнити. 

Що стосується ознаки, то її прийнято трактувати як певний показник, 

прикмету або знак, за якими можна розпізнати, визначити певний процес, 

предмет або явище. 

С. Дунда, узагальнюючи думки учених, виділяє такі ознаки розвитку: 

характер змін; джерело розвитку; масштаб та складність об’єкту; представлення 

суб’єкту розвитку; виділення вектору розвитку; кількість виділених векторів; 

комплексність змін; кількісна характеристика змін [8]. 

Ю. Погорелов визначив основні властивості розвитку підприємства, які, з 

нашої точки зору, можна використовувати й для розкриття сутності розвитку в 

цілому (рисунок 1.1).  

Г. Поповою проведено узагальнення та аналіз ознак розвитку на основі 

дослідження класичних та сучасних праць науковців різних галузей наук. На 

основі цього вченою зроблено систематизацію сутності та характеристик 

категорії «розвиток» [25]: 

1) як поняття – це процесуальне явище: 

діалектично відтворений процес перемінного характеру; 

динамічний процес незворотного характеру, що функціонально, 

структурно та проблемно перетворюється; 
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Рисунок 1.1 – Властивості розвитку 

Джерело: складено автором на основі [24] 

 

 безперервний процес хвильового характеру, зумовлений неминучою 

зміною меж станів еволюційних етапів з наявністю поступових (еволюційних) та 

кризових (революційних) періодів, що змінюють один одного; 

об’єктивний, умовно результативний процес;  

2) як процес, якому властиві такі основні ознаки: 

чергування критичних та поступових періодів; 

опосередкованість середовищем; 

потенціальна керованість; 

відносна незалежність від зовнішнього впливу (постійний рух, 

перетворення, стадіальність, етапність, циклічність та безперервність); 
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діяльнісна проблемність, що викликана ускладненням завдань переходів, 

функціональним поділом у моменти стрибкоподібних переходів, неминучістю 

проходження певної «нульової» точки відліку під час переходу між етапами 

розвитку; 

3) як явище розвиток має певні подібні ознаки в групах понять: розвиток 

особистості та розвиток соціального статусу; розвиток явища та розвиток 

природи, суспільства та мислення; професіональний розвиток та розвиток як 

загальне поняття, відповідно: особистістно-середовишна суперечливість; 

мінливість та взаємопов’язаність; проблемність, безперервність, циклічність та 

проходження «нульової» точки; 

4) за своєю суттю розвиток – це істотний, необхідний рух, зміна в часі, із 

збереженням його процесуальності, безперервної циклічності, перетворення 

об’єктивної дійсності в процесі відтворення оновлюваного цілого (управління 

процесом розвитку). 

На сучасному етапі розвиток представляється як трансформація 

суспільства, перехід від старих способів мислення та старих форм соціальної й 

економічної організації до нових [26]. 

Таким чином, аналіз різноманітних теорій розвитку, його особливостей, 

ознак та властивостей дозволив зробити певні висновки та узагальнення. 

Так, невід’ємною властивістю розвитку є його направленість, яка пов'язана 

насамперед зі стійкістю та необоротністю самих змін. Загальна направленість 

розвитку суспільства є результатом дії об'єктивних законів. Процеси, що 

відбуваються у світі неможливо розглядати окремо від простору та часу, адже ці 

категорії є невід'ємними властивостями об'єктивного світу. З погляду філософії 

матеріальний світ являє собою сукупність об'єктів та процесів, що розвиваються 

поетапно, виявляючи водночас певні якісні стани та стадії, які змінюють одна 

одну та відрізняються кількісними і якісними перетвореннями. Отже, 

необхідність підпорядкування розвитку об’єктивним законам  пояснюється 

всезагальною здатністю об’єктів та процесів мати такі властивості: тривалість, 

протяжність, послідовність певних стадій  та етапність розвитку.  
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Крім того, розвитку притаманна така властивість як незворотність, яку 

можна розкрити через стійкість і безперервність перетворень організації 

системи, появу та збереження якісно нового в об'єктивному процесі розвитку. 

Стара організація є незворотною внаслідок існування нової організації. За таких 

умов можливість повторення та подібності пройдених етапів розвитку можна 

розглядати як критерій незворотності. Так, ймовірність повторення та подібності 

зменшується по мірі прогресивного ускладнення систем. Тобто, чим далі є 

ступінь розвитку від початкового етапу, тим меншою є вірогідність  повернення.  

Як зазначає Ф. Константинов, у цьому полягає суть незворотності як 

атрибутивної властивості систем, що розвиваються [27]. 

Серед універсальних властивостей розвитку також можна виокремити 

суцільність або його здатність проявлятися на всіх рівнях буття, у нерозривному 

взаємозв’язку макро- та мікроструктур. Згідно марксизму, розвиток є 

універсальною загальною властивістю матерії, що служить основою пояснення 

історії суспільства та пізнання.  

Розвиток можна розглядати з точки зору різних соціально-економічних 

систем. Так, С. Єлецьких розглядає здатність до розвитку як вищу форму стікості 

підприємства – «адаптація до нових умов господарювання, оновлення і 

подальшого вдосконалення» [28, 29]. А. Касич та Я. Яковенко, окрім підвищення 

рівня фінансової стійкості підприємства, наголошують на необхідності зміни 

екстенсивного розвитку на інтенсивний, важливості «ресурсозбереження та 

виробництва високотехнологічної продукції, посилення екологічної безпеки та 

поліпшення умов діяльності для працівників, соціалізації економічних відносин» 

тощо [30]. 

Розгляд розвитку в контексті його впливу на економіку та суспільство 

(розвиток соціально-економічної системи) потребує врахування певних 

економічних та суспільних законів. Так, економічні закони виконують 

специфічні функції, що суттєво пов'язані з суспільним розвитком. Необхідність 

врахування та підпорядкування певним законам пояснюється тим, що 

характерною рисою розвитку будь-якої системи є його закономірність, тобто 
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наявність причинно-наслідкового зв’язку процесів та явищ, що систематизується 

та пояснюється певними законами. За таких умов розвиток соціально-

економічних систем повинен підпорядковуватися економічним та суспільним 

законам. 

Важливим аспектом розвитку є необхідність його дослідження як складної 

багатокомпонентної системи з великою кількістю структурних елементів та 

підсистем. Отже, за таких умов розгляд розвитку як системи потребує 

врахування такої властивості, як вплив факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища (взаємозв’язок структурних елементів певної системи). 

Водночас процес розвитку повинен регулюватися, тобто бути 

спрямованим на усунення відхилень, збоїв або недоліків у певній системі 

шляхом розроблення та впровадження керуючою системою відповідних заходів. 

Таким чином, як слідує з отриманих результатів дослідження, ще однією 

властивістю розвитку необхідно визначити його керованість. 

Управління як складний механізм функціонування та регулювання 

розвитку багатокомпонентних систем потребує від суб’єкта управління 

володіння основами теорії та практики управління, знання ним умов існування, 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, властивостей, тенденцій, 

закономірностей, характеру руху керованого ним об’єкта або процесу. У цьому 

контексті керованість набуває характеру такої діяльності, яка теоретично має 

випереджати суспільно-історичну практику, відповідати законам об’єктивного 

світу. За таких умов необхідним є врахування того, що певні зміни можуть 

призводити не лише до позитивних, але й до негативних наслідків, у тому 

випадку, якщо вони суперечать об’єктивним законам природи й суспільства, 

потребам та інтересам людей.  

Отже, управління повинно мати форму системної діяльності із 

встановленням порядку та механізму взаємодії між структурними елементами 

системи [31]:  

діяльність керуючого системою; 

діяльність керованих елементів системи; 
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каналів передачі управляючих дій від керівника до керованих елементів; 

«зворотних каналів» передачі інформації про діяльність керованих до 

керівника для оцінки управління.  

Необхідність виокремлення об’єктної ознаки розвитку продиктована  

насамперед тим, що саме вона передбачає висвітлення властивостей, які 

притаманні об’єкту дослідження, а саме розвитку національної економіки. Така 

властивість розвитку, як наявність перетворень, виявляється в зміні певного 

об’єкту (сфери національної економіки) з метою його покращення, виходу на 

новий, вищий, рівень розвитку.  

Слід також враховувати, що важливою характеристикою розвитку 

національної економіки є наявність широкого кола структурних елементів, що 

створюють складну систему у вигляді сфер національної економіки. Водночас 

необхідно зазначити, що вплив розвитку на одну сферу може спричинити певні 

зміни в іншій сфері національної економіки, що знаходить своє відображення в 

такій властивості розвитку, як поширеність впливу. Крім того, поширеність 

впливу можна розрізняти за кількістю сфер національної економіки, на які він 

розповсюджується, виходячи з існуючих структурних елементів об’єкту впливу. 

Вважаємо за необхідне ще раз наголосити, що зміна – це не завжди 

розвиток. Так, якщо процес зміни може охоплювати будь-які об'єкти або їх 

окремі сторони, то процес розвитку – це та зміна об'єкта, яка пов'язана з 

перетвореннями у внутрішній будові об'єкта, у його структурі, що являє собою 

сукупність функціонально пов'язаних між собою структурних елементів, 

відносин і залежностей. 

Таким чином, виділення об’єктних властивостей розвитку, як показало 

дослідження, створює підґрунтя для більш точного розуміння сутності розвитку 

як зміни якісних та кількісних показників розвитку сфер національної економіки 

внаслідок перетворень та поширеності впливу змін. 

Водночас властивості розвитку за об’єктною ознакою можуть бути 

притаманні й іншим соціально-економічних системам, що представлені певними 
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структурними елементами: сферами, галузями, адміністративно-

територіальними одиницями тощо. 

У результаті узагальнення та структурування вищенаведеної інформації 

можна представити розмежування властивостей розвитку за категоріальною, 

змістовною та об’єктною ознаками [32]. 

Категоріальна ознака дозволяє відобразити загальні, універсальні 

властивості та відношення об'єктивної дійсності, загальні закономірності 

розвитку всіх матеріальних та нематеріальних явищ з метою їх систематизації та 

пізнання. 

Так, за категоріальною ознакою, яка передбачає розгляд розвитку в цілому 

як певної категорії, можна виділити загальні, універсальні властивості розвитку, 

спільні для будь-яких об’єктів та систем. Такими властивостями можуть бути: 

суцільність – така властивість розвитку, що являє собою одне ціле, 

виявляється послідовно в усьому (на всіх рівнях буття має місце розвиток, хоча 

його якісна основа різниться); 

необоротність – спрямованість процесу розвитку передбачає виключення 

можливості повторення попередніх станів (виникнення якісно нових станів 

об’єкту розвитку та неможливість повернення до старого стану); 

направленість – стійкість розвитку (рух об’єктів і систем у процесі 

розвитку   певними заданими траєкторіями). 

Змістовна ознака полягає в більш конкретизованому розгляді розвитку 

стосовно таких об’єктів, як соціально-економічні системи та інші види систем. У 

такому випадку за змістовною ознакою можуть бути виділені системні 

властивості розвитку, а саме: 

взаємозв’язок елементів та взаємодія із зовнішнім середовищем; 

керованість; 

підпорядкування економічним та суспільним законам. 

Об’єктна ознака, у свою чергу, полягає у вивченні розвитку саме 

національної економіки. Таким чином, за об’єктною ознакою можуть бути 
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виділені об’єктні властивості розвитку, до складу яких пропонується включити 

такі: 

наявність перетворень; 

альтернативність структурних елементів; 

поширеність впливу. 

Взаємозв’язок між властивостями розвитку та його розмежування 

відповідно до категоріальної, змістовної та об’єктної ознак наведено на 

рисунку 1.2. 

Рисунок 1.2 – Теоретична база дослідження розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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Конкретне та абстрактне – дві категорії, автором яких є видатний 

представник німецької класичної філософії Г. Гегель. Конкретне – це поняття, у 

якому мислиться предмет дослідження в сукупності своїх ознак. Абстрактне – це 

поняття, у якому мисляться властивості або відношення предметів, які 

відокремлені від самих предметів; не протиставлення конкретного, а етап руху 

самого конкретного. Способом теоретичного відтворення у свідомості цілого 

об’єкта є сходження від абстрактного до конкретного, яке є загальною формою 

розкриття наукового знання, систематичного відображення об’єкта в 

поняттях [33]. 

Так, на думку Г. Гегеля, використання конкретного та абстрактного 

представляє процес пізнання, згідно з яким мислення проходить етапи від 

конкретного в дійсності до абстрактного в мисленні та від абстрактного в 

мисленні – до конкретного в мисленні. Тому важливо розрізняти конкретні 

властивості досліджуваного об’єкта на початковому етапі та під час завершення 

дослідження.  

Крім того, запропонований понятійно-категоріальний апарат дослідження 

розвитку національної економіки представлено у вигляді системи погоджених та 

взаємозалежних понять і категорій  та розкрито у вигляді теоретичної бази 

дослідження, яка розробляється із застосуванням індукційного принципу 

поступового їх дослідження за категоріальною, змістовною та об’єктною 

ознаками. Таке удосконалення понятійно-категоріального апарату розвитку 

національної економіки дозволяє на основі розмежування властивостей виділити 

об’єктні властивості розвитку національної економіки. Водночас це дає змогу в 

подальшому розробити певні індикатори оцінювання розвитку національної 

економіки та обґрунтувати необхідність змін у регуляторній політиці розвитку у 

виявлених проблемних сферах національної економіки. 

Дослідження предмету, процесу або явища та віднесення його до певного 

типу або виду пов’язано з численними порівняннями, зіставленнями та 

виключеннями, у результаті яких з’являється можливість виокремлення  

найбільш характерних для них ознак. При цьому тип визначає ці ознаки на основі 
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подібності. Вид, зі свого боку, виявляє, у якій мірі в певному предметі, процесі 

або явищі присутні загальні ознаки. Так, у логічному сенсі це поняття, яке 

утворюється за допомогою виділення загальних ознак в індивідуальних 

поняттях. 

Проведене дослідження продемонструвало, що різноманітні джерела 

інформації виокремлюють відповідно різні види розвитку та їх поєднання, а 

саме: 

економічний розвиток – це вид розвитку, який пов’язаний із процесом 

підвищення рівня життя й добробуту населення країн, що розвиваються, за 

рахунок підвищення доходу на душу населення. Такий розвиток є важливим 

чинником формування демократичного суспільства [34, 35]; 

соціальний розвиток – це вид розвитку, суть якого полягає в підвищенні 

добробуту кожної людини в суспільстві з метою розкриття нею свого потенціалу. 

Водночас успіх суспільства в цілому пов'язаний з добробутом кожного 

громадянина цього суспільства [36]; 

інноваційний розвиток – зміни, які спрямовані на оновлення та якісний ріст 

ефективності процесів або продукції, що супроводжується переходом на новий 

рівень системної організації. Основними підходами до вивчення є предметно-

технологічний (інноваційний розвиток – кінцевий результат наукової чи 

науково-технічної діяльності) та функціональний (інноваційний розвиток 

пов’язаний із функціями створення, впровадження, поширення нововведень та 

реалізації інноваційних проєктів) [37]. На сучасному етапі цифрові технології та 

смарт-інноваці є найбільш актуальним напрямком інноваційного розвитку [38]; 

екологічний розвиток – це вид розвитку, який враховує екологічні 

обмеження для певного історичного моменту та який спрямовано на збереження 

природних та антропогенних умов і ресурсів життя [39]; 

гуманітарний розвиток – це вид розвитку, суть якого розкривається в 

процесі вдосконалення суспільства  шляхом наближення до потреб людини в 

усіх сферах суспільного життя, створення умов для максимального розкриття 
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творчо-продуктивного потенціалу й самореалізації кожної особистості 

відповідно до її духовних і матеріальних потреб та інтересів [40]; 

політичний розвиток – це вид розвитку, який характеризується 

об’єктивними змінами в політичному житті та характеристиках політичного 

процесу; 

інші види розвитку. 

Водночас  досить поширеною є практика використання не окремих видів 

розвитку, а їх поєднання. 

Так, В. Павленко використовує таке поняття, як «збалансований розвиток», 

зміст якого пропонує визначати як незворотність регулятивних заходів щодо 

досягнення спрямованості змін у соціально-економічній системі за рахунок 

закономірно визначених пропорцій кількісного та якісного відтворення 

соціальної, економічної й екологічної підсистем, а також їх регіональних 

складових [41]. 

Дослідження ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

розкриває сутність реконструктивного типу економічного розвитку, який 

науковці під керівництвом А. Гриценка розглядають як соціально спрямований, 

націлений на забезпечення соціальної рівноважності та справедливості. 

Реконструктивний економічний розвиток націлений на корінну перебудову 

структури економіки, що реалізує сутнісні особливості та переваги України (її 

самість) в усіх аспектах (географічному, геополітичному, природному, 

господарському, історичному, ментальному, поведінковому тощо) у тій мірі, у 

якій вони впливають на економічний розвиток [42].  

А. Гріценко відзначає, що «реконструктивний розвиток – це поєднання 

інтровертного, інклюзивного та інноваційного розвитку, спрямованого на 

вирішення внутрішніх проблем країни для забезпечення добробуту громадян 

шляхом корінної перебудови структури економіки і розгортання її внутрішніх 

потенцій у рефлексивній взаємодії із зовнішнім середовищем» [43]. 

Проведений аналіз засвідчив, що поєднання соціального та економічного 

розвитку поширеним є як у наукових джерелах, так і в законодавстві.  
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С. Халатур та І. Землякова зазначають, що соціально-економічний 

розвиток – це процес безупинної зміни матеріального базису виробництва, а 

також усієї сукупності різноманітних відносин між економічними суб'єктами та 

соціальними групами населення [44].  

Стосовно правового забезпечення слід зазначити, що використання 

категорії «соціально-економічний розвиток» є достатньо поширеним у 

законодавчих та нормативно-правових актах, у програмах соціально-

економічного розвитку держави та окремих територій, а також у планах 

діяльності місцевих органів влади. 

У результаті проведення аналізу наукових праць таких вчених, як 

Н. Стахова [45],  О. Кондратюк [46], Ю. Кулинич [47], Л. Крючко [48] та інших, 

з’явилася можливість виокремити екстенсивний, інтенсивний, детенсивний та 

інноваційно-орієнтований розвиток.  

Екстенсивний розвиток (розширення) – це спосіб економічного зростання, 

досягнення основних цілей шляхом кількісної зміни виробничих чинників 

(додаткових матеріальних та людських ресурсів) на основі існуючого науково-

технічного рівня. За умови використання такого способу ефективність 

виробництва не зростає. 

Інтенсивний розвиток (посилення) – це спосіб економічного зростання, що 

передбачає використання передових науково-технічних досягнень для 

підвищення продуктивності та результативності соціально-економічної системи 

й поліпшення організації виробництва. 

Детенсивний розвиток – це спосіб економічного зростання, при якому для 

виробництва одиниці додаткової продукції необхідно збільшення обсягів 

ресурсів більш як на одиницю. При такому розвитку відбувається погіршення 

технічного та технологічного рівнів виробництва, відбувається спад економіки 

через нераціональне використання ресурсів. 

Слід зауважити, що екстенсивний, інтенсивний та детенсивний розвиток у 

чистому вигляді практично не зустрічаються в житті. Як показує практика, вони 
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реалізуються через поєднання між собою, але водночас один із них є 

переважаючим або домінуючим.  

На сучасному етапі розвитку більшість країн змушена обрати прийнятний 

для себе шлях розвитку, який здатен був би забезпечувати 

конкурентоспроможність як на мікро-, так і на макрорівні, а також орієнтувати 

економіку на довгострокове зростання.  

Так, технологічні досягнення та розвиток інформаційного середовища 

зумовили появу інноваційно-орієнтованого розвитку, головною ознакою якого є 

створення конкурентних переваг за рахунок: 

використання принципово нових прогресивних технологій; 

випуску високотехнологічної продукції;  

використання прогресивних організаційних та управлінських рішень; 

створення технопарків, технополісів, запровадження політики 

ресурсозбереження, інтелектуалізації виробничої діяльності та сервізації 

економіки тощо. 

Інноваційно-орієнтований розвиток дедалі більше стає тим фундаментом, 

який визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. У 

країнах, що належать до інноваційних лідерів, спостерігається висока 

концентрація найбільш рентабельних видів бізнесу, переважно 

високотехнологічна структура національного виробництва, винесення за межі 

власної країни промислово-технологічного циклу виробництв, які є 

екологоємними, ресурсоємними тощо, зосередження найбільших фінансових 

потоків  [48]. 

У науковому проєкті ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» під керівництвом А. Гриценка зазначається факт існування 

інтровертного (спрямованого на вирішення внутрішніх проблем країни як 

особливого соціоекономічного утворення) та інклюзивного розвитку (такого, що 

забезпечує включеність у зовнішнє середовище для вирішення внутрішніх 

завдань країни) [42].  
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О. Івашина у своєму дослідженні запропонував власну класифікацію 

економічного розвитку. Так, типи економічного розвитку науковцем визначено 

на основі виділення прогресивно-послідовних способів заміщення технологій і 

техніко-економічних структур. Види економічного розвитку автором виділено 

«за специфікою соціальних умов і факторів економічного зростання, за 

джерелами зростання, за характером зростання (творчий або імітаційний)». Крім 

того, О. Івашина запропонував виділити за критерієм «векторності – 

безвекторності» «циклічну-інверсійну» та «хаотичну-впорядковану» форми 

економічного розвитку [49]. 

С. Халатур та І. Землякова пропонують такі класифікації економічного 

розвитку [44]:  

1. В історичному аспекті з погляду технологічного способу виробництва: 

доіндустріальний (аграрний); 

індустріальний; 

постіндустріальний (інформаційний) – базується на економному 

використанні ресурсів, на задоволенні нематеріальних потреб людей (сфера 

послуг).  

2. За критерієм панівних у суспільстві матеріальних або духовних 

цінностей:  

доматеріальний;  

матеріальний; 

постматеріальний.  

3. За критерієм ступеня товаризації виробництва:  

дотоварна (доринкова) економіка; 

товарна (ринкова) економіка; 

посттоварна (постринкова) економіка, тобто переважаюче безпосередньо 

суспільне виробництво.  

4. За критерієм панівної форми власності:  

первіснообщинна економіка; 

рабовласницька економіка; 
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феодальна економіка; 

капіталістична економіка; 

соціалістична економіка. 

Крім вищенаведеної, існує ще ряд запропонованих дослідниками 

класифікацій розвитку: 

відмежований розвиток – це розвиток, що ґрунтується на динаміці 

внутрішнього ринку та спирається на приватне підприємництво, приватні 

інвестиції, споживання домашніх господарств; 

асоційований, орієнтований на  експорт  розвиток, за якого  національна 

економіка отримує імпульс розвитку за рахунок інтеграції в міжнародний поділ 

праці; 

асоціативно-дисоціативний розвиток – це розвиток, що починається з 

підйому експортного сектора; 

дисоціюючий державно-капіталістичний розвиток – це розвиток, за якого 

держава направляє значні ресурси в інвестиції та попит;  

дисоціюючий державно-соціалістичний розвиток – це розвиток, який 

пов'язаний з країнами, які мали статус периферійних у традиційній економіці. 

Економіки цих країн були відокремлені від репродуктивного процесу світової 

капіталістичної системи. Держава максимізовувала свої функції як 

господарюючого суб’єкта й не враховувала ринково орієнтованих інвестиційних 

оцінок і прибуткових рішень з використання обмежених ресурсів; 

запізнілий (відкладений) розвиток – це розвиток, що передбачає перехід 

від периферійних економік до розряду індустріальних країн [50]. 

Ю. Погорелов наводить такі класифікації розвитку [24]: 

1. За характером змін: екстенсивний (еволюційний) та інтенсивний 

(трансформістський) розвиток. 

2. За джерелом, або першопричиною, розвитку: екзогенний (визначається 

зовнішніми причинами) та ендогенний (визначається внутрішніми причинами) 

розвиток. 
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3. За масштабом та складністю об’єкта: індивідуальний (розвиток окремого 

об’єкта та загальний (розвиток складної системи). 

4. За формою (визначається характером змін, інтенсивністю в часі, 

періодичністю та повторюваністю змін): прямолінійний, драбинно-

поступальний, ламаний, хвилеподібний, спіралеподібний тощо.  

5. За представленням суб’єкту розвитку: прожективний (цілеплановий 

розвиток, його використання передбачає встановлення чітко визначеної цілі та 

плану дій з її досягнення) та непрожективний розвиток (це ситуативний 

розвиток, його наявність не передбачає заздалегідь визначених дій, а спирається 

на інтуїцію, найкраще використання минулого стану об’єкта розвитку та 

очікувані зміни в зовнішньому середовищі).  

6. За виділенням сектору розвитку: векторний (наявність і конкретизація 

вектора розвитку у формі цілей або надцілей) та квазі-хаотичний розвиток 

(вектор розвитку відсутній). 

7. За кількістю виділених векторів: одновекторний, багатовекторний та 

фронтальний розвиток (існування декількох векторів, які є односпрямованими 

або несуперечливими, охоплюють різні функціональні підсистеми або процеси). 

8. За комплексністю змін: однопроєктний (виконання одного завдання або 

проєкту), односферний (включає декілька різноспрямованих або 

односпрямованих проєктів розвитку, які знаходяться в межах однієї сфери), 

багатосферний (зміни одночасно або послідовно в декількох сферах) та холічний 

розвиток (розвиток об’єкта в цілому). 

9. За кількісною характеристикою змін: прогресія (збільшення показників-

стимулянтів та зменшення показників-дестимулянтів), дегресія (зменшення 

показників-стимулянтів та збільшення показників-дестимулянтів), пульсація 

(послідовне періодичне коливанням стану об’єкта у формі позитивних та 

негативних змін) та незмінність (постійність кількісних показників стану 

об’єкта). 

Н. Верхоглядовою та Н. Мардус на основі аналізу існуючих видів розвитку 

розроблено класифікацію видових проявів розвитку за різними ознаками. 



68 

Науковцями доповнено перелік класифікаційною ознакою «базис забезпечення 

змін», на основі якої виділено наслідувальний та трансформаційний розвиток. 

Наслідувальний розвиток – це розвиток, що відбувається на базі наявної 

структури внутрішнього ринку товарів за рахунок зміни його розмірів, 

масштабів і пропорцій елементів та зв’язків між ними. Трансформаційний 

розвиток – це розвиток, що відбувається на основі докорінної перебудови  

внутрішнього ринку, що передбачає зміну наявної структури ринку та переліку 

елементів ринку (таблиця 1.2) [18]. 

 

Таблиця 1.2 – Класифікація видових проявів розвитку  

 

Постулат розвитку Класифікаційна ознака Видові прояви розвитку 

1 2 3 

Розвиток передбачає 

наявність певних змін 

(кількісного та/або 

якісного характеру) 

Спрямованість змін 
Екстенсивний, 

інтенсивний, змішаний 

Кількісна 

характеристика змін 

Прогресивний, 

дегресивний, пульсуючий, 

незмінний 

Тривалість змін 

Довготривалий, 

середньотривалий, 

короткотривалий 

Завдяки розвитку 

відбувається перехід 

об’єкта (системи) з 

одного стану в інший, 

більш досконалий 

Перебіг змін 
Еволюційний, 

революційний 

Базис забезпечення змін 
Наслідувальний, 

трансформаційний 

Масштаб і складність 

об’єкта 
Індивідуальний, загальний 

Процес розвитку 

обумовлюється дією 

зовнішніх та внутрішніх 

факторів 

Джерело змін 
Внутрішній (ендогенний), 

зовнішній (екзогенний) 

Узгодженість із 

зовнішнім середовищем 

Синхронізований, 

десинхронізований 

Рівень невизначеності 

Детермінований, 

стохастичний, 

біфуркаційний 

Характер змін Творчий, імітаційний 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 

Розвиток є циклічним 

процесом, що відбувається 

нерівномірно 

Динаміка змін 
Розмірений, 

хвилеподібний 

Період здійснення змін 

Ретроспективний, 

поточний, 

перспективний 

Завдяки розвитку 

підвищується 

життєздатність системи, а 

також її спроможність 

чинити опір 

дестабілізуючому впливу 

середовища 

Ступінь адаптивності 

Конвергеційний 

(адаптивний), 

дивергаційний (слабко 

адаптивний), 

випереджаючий 

(превентивний). 

Узгодженість змін 
Фронтальний, 

різноспрямований 

Розвиток має бути 

керованим, щоб зберегти 

цілісність і стійкість 

системи 

Уявлення суб’єкта про 

стан об’єкта розвитку 
Плановий, ситуативний 

Можливість управління 
Керований, слабко 

керований, некерований 
Джерело: [18] 

 

О. Вініченко на основі аналізу наукової літератури зробив узагальнення 

класифікації видів розвитку (Додаток В, рисунок В.1). Автором зроблено 

припущення, що представлені ним види розвитку стосуються як розвитку в 

цілому, так і розвитку підприємства [52]. 

Вивчення різних видів розвитку дозволило визначити основну 

класифікаційну ознаку, яка є першочерговою стосовно цього поняття з погляду 

методології побудови його оцінки. Як слідує з отриманих результатів 

дослідження, такою ознакою є агрегованість. 

Одним з перших, хто почав використовувати спеціальну дослідну 

методику агрегування, став З. Хельвіг. Техніка агрегування ґрунтується на 

використанні певної моделі системи, яка визначає, що повинно ввійти до складу 

системи та моделі її структури з погляду дослідника.  

Вибір такої ознаки для класифікації передбачає виділення видів розвитку 

за агрегованістю оцінки, згідно з якою можна виокремити розвиток окремої 

сфери, розвиток регіону, розвиток галузі та розвиток національної економіки. 
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Будь-які інші види розвитку (економічний, соціальний, екологічний, 

інноваційний, політичний та інші) мають розглядатися вже виключно стосовно 

конкретного об’єкта як конкретизований підвид розвитку в межах виокремлених 

вище видів (наприклад, економічний розвиток сфери освіти, економічний 

розвиток галузі, економічний розвиток регіону, економічний розвиток 

національної економіки тощо). 

Підвиди розвитку можуть виокремлюватись залежно від мети дослідника 

щодо вивчення певного аспекту функціонування окремої сфери соціально-

економічної системи, галузі, регіону чи національної економіки в цілому. 

Відповідно вичерпну класифікацію в такому разі сформувати неможливо.  

Водночас цікаво визначитись з типами розвитку національної економіки 

як соціально-економічної системи. 

Зважаючи на проведений аналіз, необхідно виокремити певні критерії 

типології. Так, одним із критеріїв такої типології повинен стати характер змін, за 

яким розвиток пропонується розглядати у вигляді прискорення чи вповільнення 

темпів змін за ключовими показниками. Наступним критерієм можна вважати 

еластичність розвитку, що дасть змогу оцінити наскільки розвиток національної 

економіки або певної її сфери еластичний чи нееластичний до регуляторного 

впливу. Третім критерієм типології пропонується визначити складність об’єкту, 

що дасть можливість оцінити ступінь поширеності регуляторного впливу на 

розвиток національної економіки. 

Таким чином, підсумовуючи вищенаведену інформацію, слід зазначити, 

що типологія розвитку має такий вигляд [53]: 

1) характер змін: 

прискорений; 

вповільнений; 

2) еластичність до впливу: 

еластичний; 

нееластичний; 

3) складність об’єкту: 
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загальний; 

частковий. 

При цьому, як показало дослідження, доцільним є одночасне застосування 

критеріїв типології та ознаки  класифікації, тобто варто приділити увагу побудові 

типологічної структуризації розвитку. Це стає можливим лише за умови 

використання комплементарного підходу. 

В економічній теорії використання поняття комплементарності (від 

латинського «complementum» – доповнення) пов’язується з науковими 

розробками представника австрійської школи в політичній економії Фрідріха 

фон Візера. 

О. Бородіна визначила загальні характерні особливості, що пояснюють 

доцільність використання комплементарності під час дослідження сучасних 

соціально-економічних процесів [54]: 

комплементарність – одна з базових характеристик буття людини 

(економічного, соціального, екологічного, культурного тощо). Доповнюваність 

(додатковість) має загальне значення; філософське розуміння 

комплементарності при цьому полягає в розумінні «загальної єдності людського 

буття на землі, додатковості між раціональними та ірраціональними аспектами 

розвитку господарських систем»: 

економічна основа існування суспільства (земля, праця та капітал) має 

комплементарну природу, тобто комплементарність – це така взаємодія 

елементів економічної системи, при якій її складові, залишаючись відносно 

самостійними, є взаємозалежними та взаємодоповнюючими один одного; 

комплементарний підхід у дослідженні соціально-економічних процесів та 

явищ запозичений з теоретичних розробок у різних сферах наукового пізнання. 

Тобто комплементарність ще раз підтверджує свою характерну особливість – 

єдність через взаємодоповнення та взаємодію; 

дотримання принципу комплементарності, розуміння та сприйняття 

навколишнього світу у взаємодії, взаємозалежності та взаємодоповнюваності 

явищ навколишнього світу, а також усвідомлення реальної небезпеки у випадку 
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порушення цієї гармонії, робить людину суб’єктом і об’єктом єдиного 

соціоекономічного розвитку; 

соціоекономічна єдність, яка формується за рахунок проявів 

комплементарності та взаємодії економічних суб'єктів, паралельно 

доповнюється культурними змінами, що, зі свого боку, є результатом 

економічного розвитку та підвищення матеріального добробуту людей. За таких 

умов підвищення економічної ефективності господарської системи відбувається 

через прагнення окремих верств населення до взаємодії та 

взаємодоповнюваності;  

ідея комплементарності в аналізі наслідків економічних трансформацій у 

постсоціалістичних країнах обумовлена необхідністю використання в процесі 

дослідження поєднання інституціонального та соціокультурного підходів. Тобто 

виникає необхідність вийти за межі інституційного підходу, доповнюючи його 

аналізом соціокультурних явищ і процесів; 

комплементарність у сучасному світі проявляється також у взаємодії 

суспільства, економіки й екології (сталий розвиток) з метою збереження 

природного середовища, зниження руйнівного впливу на нього та ощадливого 

використання екологічних ресурсів.  

Таким чином, комплементарність у загальному розумінні можна визначити 

так: це розгляд процесів та явищ як єдиної ситеми на основі взаємодоповнення, 

взаємозалежності та взаємодії.  

У представленому дослідженні використання комплементарного підходу 

передбачає вивчення розвитку з використанням методу типології та 

доповненням його методом класифікації. Типологічна структуризація розвитку 

із застосуванням комплементарності представлена на рисунку 1.3 [53].  

У цьому значенні комплементарність у контексті нашого дослідження 

передбачає використання для опису та структурування розвитку поєднання його 

типів для окремого виду, які в сукупності даватимуть найбільш повну якісну 

його характеристику. Тобто в результаті проведення дослідження ми отримаємо 

інформацію не про абстрактні властивості розвитку, а про конкретні властивості 
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розвитку національної економіки за сферами згідно її дослідницької 

структуризації. 

 

Рисунок 1.3 – Типологічна структуризація розвитку із застосуванням 

комплементарності 

Джерело: розроблено автором 

 

Запропонований комплементарний підхід до дослідження розвитку 

національної економіки передбачає гармонійне поєднання окремих елементів 

його класифікації та типології, що дозволяє розглядати розвиток національної 

економіки з декомпонуванням за її найважливішими сферами та розподіляти їх 

відповідно до прискорення чи вповільнення розвитку. Представлений підхід 

також дає змогу встановити, якою мірою розвиток в окремій сфері національної 

економіки є  еластичним до впливу регуляторної політики [62]. 

Крім вищенаведеного, в сучасних реаліях все частіше науковці приділяють 

увагу такому виду розвитку як сталий. 

Значний інтерес до розгляду сталого розвитку пов'язаний з тим, що з 

огляду на періодизацію розвитку суспільства, яка пов’язана зі змінами 

пріоритетів та необхідністю розробки нових методів та принципів управління 

розвитком – відбувається поява нової парадигми розвитку суспільства. 
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Обмеженість природних ресурсів та загрозливий стан довкілля на фоні постійно 

зростаючих потреб населення призвели до загрози екологічної катастрофи та 

виживання людства. Така ситуація сприяла появі сучасної світової тенденції, 

спрямованої на вирішення проблеми  гармонізації розвитку. 

Термін «сталий розвиток» (sustainable development) запропонований до 

вжитку Міжнародною комісією по навколишньому середовищу і розвитку 

(Комісія Брундтланд) у 1987 році. Комісією було визначено, що необхідно 

розробити стратегії, які дозволять країнам перейти від своїх теперішніх (часто 

руйнівних) процесів росту та розвитку на шляхи сталого розвитку. Такий перехід 

пов’язаний із змінами у політиці усіх країн, як щодо їх власного розвитку, так і 

для їх впливу на можливості розвитку інших країн. За таких умов головними 

цілями повинні бути: відродження зростання; зміна якості зростання; 

задоволення основних потреб у робочих місцях, їжі, енергії, воді та санітарії; 

забезпечення сталого рівня населення; збереження та вдосконалення ресурсної 

бази; переорієнтація технології та управління ризиками; інтеграція економічних 

та екологічних факторів у законодавство та в системи прийняття рішень [55]. 

Доповіддю «Наше спільне мабутнє» (Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future) Г. Х. Брундтланд заклав 

фундамент для політичного дискурсу та дослідженням щодо сталого розвитку, 

який був визначений як розвиток, що відповідає потребам сьогодення без шкоди 

для здатності майбутніх поколінь задовольняти власні потреби [55]. 

Під категорією «сталий розвиток» розуміють такий розвиток, який 

задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить під загрозу здатність 

майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби [56].  

Сталий розвиток – це поточний імператив «структурної перебудови 

економічної системи» [57].  

Схематично концепцію сталого розвитку представлено на рисунку 1.4.  

 



75 

 
Рисунок 1.4 – Модель сталого розвитку 

Джерело: побудовано автором 

 

У 1992 році Ріо-де-Жанейрська декларація з навколишнього середовища і 

розвитку з метою встановлення нового глобального партнерства визначила 

основні принципи впровадження концепції сталого розвитку країн [58]. 

Декларацією визначено, що, перш за все, у центрі уваги розвитку повинні бути 

люди, які мають право на здорове та якісне життя у гармонії з навколишнім 

середовищем з метою збереження довкілля для нинішніх і наступних поколінь. 

До того ж зазначено, що охорона довкілля має стати невід’ємною частиною 

процесу розвитку для всіх держав та народів. 

Конференцією ООН по навколишньому середовищу і розвитку також було 

прийнято Порядок денний на XXI століття, що мав на меті підготувати світ до 

вирішення існуючих проблем. Цей документ відображає комплексний підхід до 

проблем довкілля та розвитку на основі глобального партнерства. Визначено, що 

відповідальність за успішну реалізацію завдань несуть, насамперед, уряди країн. 

У цьому контексті вирішальне значення для досягнення поставленої мети 

покладено на національні стратегії, плани, політику і процеси всередині країни 

[59]. 

Крім того, пріоритетність сталого розвитку підтверджується чисельним 

міжнародними рішеннями: Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (1992 рік), 
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Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992 рік); Конвенція  ООН 

про боротьбу з опустелюванням у тих  країнах,  що потерпають  від серйозної 

посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (1994 рік); Кіотський протокол 

(1997 рік); Декларація тисячоліття ООН (2000 рік); Йоганнесбурзька декларація 

зі сталого розвитку (2002 рік); Ріо+ 20. Майбутнє, якого ми прагнемо (2012 рік); 

Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН, «Перетворення нашого 

світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» (2015 рік). 

Доповідь Комісії з вимірювання ефективності економіки та соціального 

прогресу у 2009 році розпочала глобальну дискусію щодо того, що ВВП не 

підходить для вимірювання розвитку людства і необхідно шукати інші 

вимірювачі [60]. 

У 2015 році Організацією Об’єднаних Націй  анонсовано 17 цілей сталого 

розвитку [61]. Представлені цілі спрямовані на функціонування та інтеграцію 

системи сталого розвитку по всьому світу, враховуючи поточні та майбутні 

потреби зацікавлених сторін, а також сприяючи досягненню сталого розвитку 

для суспільства в цілому [62]. З часу прийняття Цілей сталого розвитку відбулося 

багато позитивних зрушень. Країни почали включати Цілі в національні плани 

та стратегії. Відбулися ініціативи, спрямовані на охорону навколишнього 

середовища, важливі зміни у ведені бізнесу приватного сектору тощо [63]. 

Така ситуація у світі викликала необхідність розробки нової парадигми 

розвитку й для України. Поява концепції сталого розвитку викликала зміни у 

розумінні пріоритетів подальшого розвитку, необхідності переходу від 

кількісного збільшення (зростання) до якісних змін (розвитку).  

Відповіддю на світові тенденції стала розробка у 2012 році Національної 

парадигми сталого розвитку України, в якій визначається, що сила ідеї сталого 

розвитку пов’язана із необхідністю врахування «взаємозв’язку  між економічною 

діяльністю людини і природним світом – замкненою екосистемою, що має 

скінченні матеріальні ресурси і не може збільшуватися». Документом  визначено 

сучасні тенденції та перспективи сталого розвитку України у відповідності до 

наявного потенціалу країни. До того ж, розроблено  концептуальні засади 

http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/SD_resolution_NY_2015.pdf
http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/SD_resolution_NY_2015.pdf
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сталого  розвитку  природно-ресурсного  потенціалу,  (включаючи  земельні, 

водні, мінерально-сировинні, лісові ресурси, соціальну складову, умови 

гарантування природно-техногенної та  екологічної  безпеки  тощо), а також 

визначено перспективи національної еколого-економічної політики, 

запропоновано  національну  парадигму  і  програмну основу перспективного 

сталого розвитку України. Зазначено, що «досвід упровадження стратегічних 

засад сталого розвитку  в  Україні  доводить,  що  за  фактом  у  більшості  сфер  

економічної діяльності не  забезпечується необхідна системна єдність  

соціальної, екологічної  і виробничої компонент.  Такий  стан свідчить про  

необхідність зосередження уваги саме на системних методологічних аспектах 

формування оновленого концепту національного господарювання» [56]. 

З метою впровадження в Україні європейських стандартів життя та виходу 

України на провідні позиції у світі в 2015 році було схвалено Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020». Документом було визначено такі вектори руху: 

«вектор розвитку – це забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя; 

вектор безпеки – це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян, захищеності інвестицій і приватної власності; 

вектор відповідальності – це забезпечення гарантій, що кожен громадянин, 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи 

охорони здоров'я та інших послуг в державному та приватному секторах; 

вектор гордості – це забезпечення взаємної поваги та толерантності в 

суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт» [64, 

ст. 2]. 

У 2016 році Відділення економіки НАН України запровадило цільову 

програму наукових досліджень «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 

року», метою якої є «формування моделі переходу національної економіки на 

траєкторію сталого розвитку до 2030 року в умовах загострення екзогенних 
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ризиків, посилення природно-ресурсних обмежень та поглиблення 

інституціональних перетворень» [65]. 

Питанню сталого розвитку присвячено численні наукові праці науковців 

України, у яких було визначено фундаментальні засади, перспективи та 

можливості реалізації цієї концепції. 

Колективом науковців О. Амоша, О. Новікова та В. Антонюк визначено 

концептуальні засади формування та використання соціального потенціалу 

сталого розвитку, розроблено науково-методичне забезпечення його оцінки, 

встановлено залежність реалізації сталого розвитку від соціальної 

відповідальності, обґрунтовано напрями вдосконалення державної та 

регіональної політики в контексті соціальної орієнтації економіки та сталого 

розвитку, а також запропоновано підходи до формування нової системи 

споживання, що відповідає принципам сталого розвитку [66].  

В цьому контексті Г. Півняк, В. Швець та Л. Палехова роблять акцент на 

необхідності відповідальної поведінки підприємств перед працівниками, 

населенням, державою та іншими зацікавленими сторонами [67]. 

У національній доповіді Е. Лібанова, М. Хвесик та інші дослідили 

сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення соціально-економічного 

потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Авторами запропоновано 

систему індикаторів оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-

економічних систем; виконано комплексну оцінку соціально-економічного 

потенціалу сталого розвитку України; визначено базові імперативи та стратегічні 

напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування через оцінку 

енергетичної самодостатності розвитку національного господарства; висвітлено 

концептуальні та науково-методичні підходи щодо оцінки соціального 

потенціалу на державному та регіональному рівнях; окреслено перспективи 

модернізації соціальної інфраструктури та територіальних міграційних систем 

[68]. 

У роботі Ю. Харазішвілі представлено концепцію сталого розвитку з 

позицій безпеки, що ґрунтується на використанні методологічного 
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інструментарію ідентифікації та стратегування. Етапами розробленої концепції 

є: (1) визначення структури сталого розвитку та (2) меж безпечного існування, 

(3) ідентифікація (оцінювання) рівня сталого розвитку, (4) визначення 

дисбалансів і (5) обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку, а 

також (6) визначення впливу загроз та розробка інституційних заходів. 

Ю. Харазішвілі було розроблено метод, що дозволяє оцінювати тіньову 

економічну діяльність (тіньову економіку) та визначити тіньові індикатори у 

складових елементах сталого розвитку. Крім того автором встановлено, що  

тіньова економіка грає одночасно подвійну роль – як перешкода сталому розвиту 

і як важливий резерв модернізації та зростання економіки держави [69]. 

Результати досліджень різних аспектів у контексті концепції сталого 

розвитку наведено в таблиці 1.3.  

Аспекти сталого розвитку широко представлени в дослідженнях 

зарубіжних науковців. Так, Е. Вайцзекер та А. Вайкман у доповіді підкреслюють 

важливість екологічних проблем і необхідність зміни парадигми розвитку для 

майбутнього виживання людства [70]. 

 

Таблиця 1.3 – Основні напрями дослідження у контексті сталого розвитку 

України 

 

Автори 
Аспект 

дослідження 
Основні результати дослідження 

1 2 3 

О. Амоша, 

О. Новікова та 

В. Антонюк 

соціальний 

потенціал 

сталого 

розвитку 

науково-методичне забезпечення оцінки 

соціального потенціалу сталого розвитку; 

інноваційні підходи до формування 

концептуальних засад соціальної політики в 

аспекті сталого розвитку та системних змін; 

науково-методичні підходи до формування 

нової системи споживання, відповідної 

принципам сталого розвитку; методологічні 

підходи до забезпечення гідного рівня життя в 

умовах саморозвитку регіонів. 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 

Ю. 

Харазішвілі 

концепція сталого 

розвитку з 

позицій безпеки 

сучасна концепція сталого розвитку з 

позицій безпеки, яка містить загальне 

системне уявлення про шляхи переходу від 

поточного становища об'єкта управління до 

бажаного, базується на методології 

ідентифікації та стратегування сталого 

розвитку з позицій безпеки й адаптивних 

методів регулювання щодо теорії 

управління для наукового обґрунтування 

стратегічного планування на середньо- та 

довгострокову перспективу. Враховано 

тіньові індикатори у складових сталого 

розвитку для розкриття адекватності 

реального стану економіки за допомогою 

розробленого методу її оцінки та детінізації. 

Е. Лібанова, 

М. Хвесик, 

О. Алимов, 

О. Амоша, 

І. Бистряков, 

Б. Буркинськ

ий, А. 

Бутенко, 

В. Василенко

, В. Голян, 

М. Кизим, 

А. Коваленко

., В. Кравців, 

О. Новікова, 

У. Садова, 

В. Устименко 

відтворення 

соціально-

економічного 

потенціалу 

сталого розвитку 

України та її 

регіонів 

методологія формування системи 

індикаторів ефективності розвитку 

регіональних соціально-економічних систем 

та здійснено системно-комплексну оцінку 

соціально-економічного потенціалу сталого 

розвитку України. Сформульовано базові 

імперативи та стратегічні напрями 

раціоналізації всіх сфер 

ресурсокористування на основі оцінки 

енергетичної самодостатності розвитку 

національного господарства, вдосконалення 

системи управління земельними ресурсами 

як основної детермінанти ефективного 

використання територіального базису 

сталого розвитку регіональних 

господарських комплексів, формування 

моделі імплементації рентних відносин у 

структуру управління водним господарством 

й систему інвестиційного забезпечення 

сфери водокористування, пріоритетів 

трансформації системи управління лісовим 

господарством. 
 

 

 



81 

Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 

Ю. 

Харазішвілі, 

В. Ляшенко 

сценарії сталого 

розвитку та 

інституційні умови 

досягнення 

головні загрози сталого розвитку Донецької 

області за двома підходами: за віддаленістю 

від критерію сталого розвитку та за вагомістю 

впливу. 3  сценарії сталого розвитку 

Донецької області до 2027 року. Окреслено 

основні інституційні заходи, що 

передбачають розроблення та врахування 

індикаторів інституційних аспектів сталого 

розвитку: програмування і планування 

політики, наукові розробки, міжнародні 

правові інструменти, інформаційне 

забезпечення, посилення ролі основних груп 

населення та ін. 

Ю. Конюхов 

механізми 

забезпечення 

сталого розвитку 

регіонів України 

інструменти системи державного 

регулювання, а саме індикативне планування 

та прогнозування. Визначено єдину 

методологію проведення постійного 

моніторингу економічного і соціального 

регіонального розвитку з урахуванням 

впливу життєдіяльності регіону. 

А. Гречко 

державна 

регіональна 

політика щодо 

активізації сталого 

розвитку регіонів в 

умовах 

інституціональних 

змін 

Визначено підходи щодо вирішення системних 

проблем сталого розвитку регіонів в умовах 

інституціональних змін. Виокремлено ряд 

загроз ендогенного та екзогенного характеру, 

які формують інституційні бар'єри розвитку 

регіональних господарських систем. 

О. Латишева 

оцінки рівня 

сталого розвитку  

України з 

використанням 

графоаналітичних 

методів 

оцінювання 

визначення рівня сталості розвитку країни та 

розробка науково-практичних рекомендацій 

щодо оцінки рівня сталого розвитку з 

використанням графоаналітичних методів 

оцінювання. 

Л. Логачова, 

О. Логачова 

екологічна 

політика на 

регіональному 

рівні 

комплекс заходів з реалізації екологічної 

політики на регіональному рівні. 

 

 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161230/26-Kharazishvili.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161230/26-Kharazishvili.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161230/26-Kharazishvili.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161230/26-Kharazishvili.pdf?sequence=1
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Кінець таблиці 1.3 

1 2 3 

І.Александров, 

О. Половян, 

О. Коновалов, 

О. Логачева, 

М. Тарасова 

інструментарій 

реалізації 

структурного 

механізму 

стратегії сталого 

розвитку регіону 

інструментарій реалізації структурного 

механізму стратегії сталого розвитку регіону. 

Визначено ключові індикатори ефективного 

розвитку. Розроблено стратегічну карту, яка є 

основою розробки системно-динамічної 

моделі стратегії сталого розвитку Донбасу. 

Н. Панкратова 

виявлення 

перспективних 

напрямів розвитку 

новітніх 

технологій 

інноваційного 

розвитку на рівні 

великих 

підприємств, 

галузей та 

регіонів на основі 

методології 

технологічного 

передбачення в 

межах сталого 

розвитку 

розробка математичного і програмного 

забезпечення вирішення задач технологічного 

передбачення щодо виявлення перспективних 

напрямів інноваційного розвитку з залученням 

методів аналізу ієрархій та морфологічного 

аналізу, когнітивного моделювання, 

ситуаційного числення, методу семантичних 

мереж для системного узгодження різнорідних 

даних та формування системи розподілених 

баз знань, методів експертного оцінювання з 

урахуванням багатофакторних ризиків, 

методів адаптивного стратегічного планування 

в межах сталого розвитку. Запропоновано 

механізм генерації питання та формування 

опитувальних форм в режимі on-line. 

Джерело: узагальнено автором 

 

Е. Холден, К. Ліннеруд та Д. Баністер запропоновано модель сталого 

розвитку, засновану на трьох моральних імперативах: задоволенні людських 

потреб, забезпеченні соціальної рівності та дотриманні екологічних обмежень. 

Науковці стверджують, що сталий розвиток становить набір обмежень у 

поведінці людей, включаючи обмеження в економічній діяльності [71]. 

Розроблена нормативна модель сталого розвитку пов'язує імперативи з шістьма 

темами, вибираючи показники і встановлюючи порогові значення, які повинні 

бути досягнуті. Автори стверджують, що ці теми не можуть бути результатом 

короткострокового політичного консенсусу або вузьких переваг зацікавлених 

сторін. Вони повинні виходити з моральних імперативів сталого розвитку та з 

теорій, що лежать в основі розуміння цих імперативів. У розділі 
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використовуються дані по 117 країнам і застосовується кластерний аналіз, щоб 

проілюструвати, як різні групи країн стикаються з різними проблемами. 

Досягнення одного порогового значення може ускладнити досягнення іншого. 

Аналіз фокусується на виявленні країн, яким вдалося знайти гарне рішення для 

знаходження компромісів [72]. Крім того, науковцями визначено п’ять критеріїв 

глобального сталого розвитку, а сме: первинні цілі, відсутність їх 

взаємозамінності, обмеження діяльності багатих країн, роль економічного 

зростання та участь громадян у рішеннях, які стосуються їх усіх [73]. 

У численних дослідженнях зазначено, що важливим аспектом є також 

необхідність системного підходу до реалізації цілей сталого розвитку, 

врахування кількісної складової зв’язків між цілями та синергії [74-77], а також 

дослідження взаємозв’язків у трьох вимірах: між секторами (наприклад, фінанси, 

сільське господарство, енергетика та транспорт), між суб’єктами (місцеві органи 

влади, урядові установи, приватний сектор та громадянське суспільство), а також 

серед країн із низьким, середнім та високим доходом [78, 79]. 

Під впливом кризи COVID-19 Європейською комісією у 2020 році 

визначено чотиривимірний аналіз стійкості: соціально-економічний вимір 

(здатність до подолання економічних потрясінь та досягнення довгострокових 

структурних змін справедливим та всеохоплюючим способом),  геополітичний 

вимір (зміцнення автономії Європи та роллі керівництва у глобільному вимірі),  

зелений вимір (зелена стійкість – це досягнення кліматичної нейтральності до 

2050 року, пом’якшення та адаптація до кліматичних змін, зменшення 

забруднення та відновлення здатності екологічних систем підтримувати 

прийнятні умови для життя в межах планети), а також цифровий вимір (цифрова 

стійкість полягає у забезпеченні того, щоб у час розповсюдження цифрових 

технологі спосіб життя, роботи, навчання, взаємодії та мислення зберігав і 

зміцнював людську гідність, свободу, рівність, безпеку, демократію та інші 

основні європейські права та цінності) [80]. 

У звіті 2020 року визначено, що розповсюдження цілей сталого розвитку  

відбувається по всьому світу [81]. 
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Як показали результати дослідження, розвиток є нерівномірним процесом 

через низку чинників зовнішнього та внутрішнього характеру, що впливають на 

нього. До таких чинників, перш за все, слід віднести глобалізаційні виклики, що 

постають перед країною та потребують належної відповіді, а також необхідність 

врахування обмеженості наявних ресурсів. За таких умов для досягнення 

визначених пріоритетів розвитку національної економіки повинна бути 

спрямована відповідна регуляторна політика держави, яка б враховувала всі 

чинники, що впливають на розвиток. Водночас регуляторні дії держави повинні 

бути диференційованими за характером впливу на певну сферу або галузь – 

стимулюючі, обмежуючі або нейтральні. За таких умов набуває значення 

питання управління змінами регуляторної політики з метою її узгодження зі 

зміною пріоритетів розвитку національної економіки та мінливістю факторів, що 

на нього впливають. Саме такий підхід до формування та реалізації регуляторної 

політики, спрямованої на досягнення визначених пріоритетів розвитку 

національної економіки, дозволить здійснювати ефективне управління її 

розвитком. 

Таким чином, важливим аспектом є встановлення взаємозв’язку 

регуляторної політики та розвитку національної економіки, а також доцільність 

управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки на 

основі концепції, яка сприяла б розробці відповідних рекомендацій прикладного 

характеру з врахуванням результатів диференціації сфер національної економіки 

за необхідністю прискорення розвитку та змін у регулюванні. 

 

1.2 Регуляторна політика: сутність та класифікація 

 

Розробка та реалізація ефективної регуляторної політики є важливим 

кроком держави, що спрямовано на підвищення її здатності реагувати на зміни 

та результативність управління економікою. 

Розкриття сутності регуляторної політики доцільно розпочати з аналізу 

існуючого законодавства України, а також основних історичних етапів його 
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розвитку. Так, певні аспекти правового забезпечення реалізації регуляторної 

політики містяться у відповідних статтях Конституції України, Господарського 

кодексу України, законах України та інших законодавчих і нормативно-правових 

актах, які регулюють економічні відносини в Україні. 

Проведене дослідження показало, що історичні етапи розвитку державної 

регуляторної політики можна охарактеризувати відсутністю послідовності та 

системності. Регуляторна політика змінюється під впливом цілей та вимог 

економічної політики, змін у сферах національної економіки, політичних 

ситуацій, міжнародних рекомендацій тощо. 

Протягом 1998-2003 років державна регуляторна політика у сфері 

економічної діяльності здійснювалася на підставі окремих указів Президента 

України та постанов Кабінету Міністрів України, а саме: 

Указ Президента України від 3 лютого 1998 року № 79 «Про усунення 

обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності»; 

Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817 «Про деякі заходи 

з дерегулювання підприємницької діяльності»; 

Указ Президента України від 22 січня 2000 року № 89 «Про запровадження 

єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва»;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 767 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки обґрунтування 

проектів регуляторних актів»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 2000 року № 1182 

«Про затвердження Положення про порядок підготовки проектів регуляторних 

актів».  

Прийняття вищезазначених нормативно-правових актів стимулювало 

розвиток регуляторної політики України, спрямований на досягнення таких 

цілей [83]: 

дерегулювання, що являє собою здійснення заходів щодо усунення 

обмежень у діючих нормативно-правових актах, які стримують розвиток 

підприємництва;  
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впровадження єдиного підходу до унеможливлення появи неефективних та 

економічно недоцільних регуляторних актів із застосуванням методів 

економічного аналізу, метою чого є оптимізація процесу формування правової 

бази, включаючи використання форм діалогу державних органів з 

громадськістю. 

Крім вищевказаних нормативно-правових актів, регуляторна діяльність 

держави ґрунтувалась у цей період на окремих законодавчих та нормативно-

правових актах, що охоплювали певні сфери економіки (регулювання цін на 

нафтопродукти, на продукцію виробничо-технічного призначення, товари 

народного споживання, регулювання імпорту сільськогосподарської продукції, 

регулювання видобутку, виробництва та використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння тощо). 

За таких умов регуляторна діяльність держави починала поступово 

розширюватись та формуватись на основі вироблення послідовних підходів, 

цілей та механізмів регуляторної політики на основі нормативно-правового 

закріплення. 

Проте відсутність законодавчого підґрунтя здійснення єдиної державної 

регуляторної політики значно стримувало економічний розвиток через 

неефективність та відсутність системності щодо адміністративно-правового 

регулювання економічних відносин. З метою усунення цих недоліків, а також 

визначення правових засад реалізації державної регуляторної політики, 

спрямованої на забезпечення ефективного впливу держави на економічні та 

соціальні процеси, оптимізації адміністративно-правового регулювання 

економічних відносин, у 2003 році Верховною Радою України було прийнято 

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

Можна стверджувати, що прийняття Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» суттєво 

змінило державну регуляторну політику, адже запровадило єдиний, послідовний 

та системний підхід до її формування.  
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Так, згідно закону, забезпечення здійснення державної регуляторної 

політики включає такі складові: 

«встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного 

впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів; 

підготовка аналізу регуляторного впливу; 

планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 

оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень 

і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті 

обговорення за участю представників громадськості питань, пов’язаних з 

регуляторною діяльністю; 

відстеження результативності регуляторних актів; 

перегляд регуляторних актів; 

систематизація регуляторних актів; 

недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не 

узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; 

викладення положень регуляторного акта в спосіб, що є доступним та 

однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати 

вимоги цього регуляторного акта; 

оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності» [84, 

ст. 5]. 

Досліджуючи регуляторну політику та її вплив на розвиток національної 

економіки, необхідно проаналізувати її визначення з різних поглядів науковців, 

а також, передусім, згідно законодавчих та нормативно-правових актів України. 

Так, вперше нормативне визначення поняття «регуляторна політика» було 

представлено в Указі Президента України «Про запровадження єдиної державної 

регуляторної політики у сфері підприємництва» від 22 січня 2000 року: «єдиною 

державною регуляторною політикою у сфері підприємництва визнається 

діяльність, спрямована на досягнення оптимального регулювання державою 

підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та 
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адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку 

діяльність» [85]. 

Згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року, «державна 

регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної 

політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських 

відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або 

іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення 

прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 

зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання та 

усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в 

межах, у порядку та в спосіб, що встановлені Конституцією та законами 

України» [84, ст. 1]. 

Визначення державної регуляторної політики, що зафіксовано у 

вищезазначеному Законі України, аналогічне визначенню, представленому в 

Указі Президента України у 2000 році. У них виокремлюються дві основні 

складові регуляторної політики, а саме:  

- по-перше, державна регуляторна політика є управлінською діяльністю 

держави, що враховує правове регулювання, адміністративне управління та 

економічну доцільність й ефективність;  

- по-друге, державна регуляторна політика не повинна допускати 

негативних наслідків управлінської діяльності та сприяти усуненню перешкод 

для розвитку підприємництва.  

Водночас, слід зауважити, що регуляторна політика, як напрям державної 

політики, стосується всіх сфер управлінської діяльності, а не тільки сфери 

господарської діяльності. 

Паралельно із законодавчим і нормативно-правовим визначенням 

державної регуляторної політики існують різні погляди науковців, які мають 

різні ключові акценти, зокрема регуляторна політика розглядається та 

трактується вченими з адміністративної (нормативно-правової), економічної або 
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змішаної. Проте, різноманіття визначень та тлумачень не суперечать, а, навпаки, 

доповнюють одне одного. 

Адміністративний (нормативно-правовий) погляд визначення поняття 

передусім базується на чинному законодавстві України та передбачає 

адміністративно-правову регламентацію його формування. Економічний погляд 

має на меті дослідити економічні характеристики даного визначення та їх 

значення в економічних процессах. Змішаний погляд, зі свого боку, поєднує в 

одному трактуванні елементи нормативно-правового та економічного 

визначення, з певною варіацією поглядів у бік чи нормативно-правового чи 

економічного трактування.    

Зосередженість на адміністративному (нормативно-правовому) 

трактуванні державної регуляторної політики спостерігається в працях таких 

науковців, як О. Юлдашев, Л. Вдовіченко, Б. Бордюг, К. Малюгіна, 

О. Татаревський, М. Погрібняк, В. Занфіров, О. Колесников, Л. Попова, 

І. Ясіновська, Г. Колісник, Ш. Монтен та інші. 

При цьому проведене дослідження продемонструвало, що чітко 

дотримуються законодавчо встановленого трактування регуляторної політики та 

не дають власного визначення регуляторної політики Л. Вдовіченко, 

О. Юлдашев та І. Ясіновська. 

Водночас певна модифікація законодавчого визначення наявна в  трактовці 

регуляторної політики М. Погрібняка: це напрям політики держави, що 

спрямований на поліпшення якості державного управління та місцевого 

самоврядування у сфері господарської діяльності, через законодавче визначення 

процедури підготовки, прийняття й відстеження ефективності дії, а також 

перегляду регуляторних актів щодо регулювання сфери господарської діяльності 

[86].  

За визначенням Г. Колісник, регулятивна політика являє собою процес 

встановлення з допомогою нормативних актів, що в компетенції уповноваженого 

органу нагляду, правових норм, правил й умов здійснення та впорядкування 

діяльності в підприємницькій сфері [87]. 
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На нашу думку, цінність трактувань М. Погрібняка та Г. Колісник для 

розробки теоретико-методологічного базису дослідження визначається в  розрізі 

процедурності регулювання розвитку. 

У розрізі обґрунтування інструментарію впливу на розвиток на 

регіональному рівні можна визначити цінність пропозицій щодо розкриття 

сутності регуляторної політики В. Занфірова.  

Так, досліджуючи державну регуляторну політику в регіональному 

аспекті, В. Занфіров пропонує таке визначення її сутності: регуляторна 

політика – це «певний набір різних пар методичних впливів: заборони й дозволу, 

примусу і заохочення, покарання й винагороди, спонукання і стримування, 

зацікавлення й пригнічення» [89].  

З адміністративного (нормативно-правового) погляду розглядає 

регуляторну політику О. Колесніков. Так, на думку вченого, сутність 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності повинна бути закріплена 

в Господарському кодексі України як базовий елемент забезпечення правового 

господарського порядку та як один з основних напрямів економічної політики, 

що спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських 

відносин, зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання 

та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності [90]. Цінність 

запропонованого визначення слід розглядати з погляду ступеня впливу на 

розвиток та усунення перешкод у результаті його регулювання. 

І. Ясіновська досліджує державну регуляторну політику в контексті малого 

підприємництва та дотримується чітко законодавчого визначення регуляторної 

політики [91].  

Як процес систематичної розробки та застосування загальнодержавних 

засобів й інститутів з метою формування методів використання державою своїх 

регуляторних повноважень визначає регуляторну політику Ш. Монтен [92]. 

Доцільно відмітити, що цінність думки автора полягає насамперед у сполученні 

інститутів регулювання та методів використання регуляторних повноважень. 
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Серед прихильників виключно економічного аспекту розгляду 

регуляторної політики слід відзначити таких науковців, як А. Мещеряков, 

С. Сопотян, Д. Душейко, С. Кулік тощо.  

Досліджуючи державну регуляторну політику сприяння розвитку малого 

підприємництва, С. Кулик розглядає її суто в економічному аспекті та трактує як 

заплановану програму реалізації стратегічних і поточних цілей, цінностей і дій 

органів влади щодо координації та регулювання розвитку малого 

підприємництва [93]. Можна зробити припущення, що таке визначення 

регуляторної політики набуває цінності з погляду обґрунтування 

цілеспрямованості регулювання розвитку та розуміння важливості 

координування дій органів влади. 

А. Мещеряков та С. Сопотян розкривають сутність регуляторної політики 

як процесу регулювання економіки в цілому чи окремих її сфер [94]. Таке 

визначення, як показало дослідження, може бути цінним для розробки 

теоретико-методологічного базису дослідження з погляду об’єктної орієнтації 

регулювання розвитку. 

Д. Душейко ототожнює регуляторну політику з інституційною та визначає 

її як процес практичної реалізації ідей інституціоналізму щодо встановлення 

найкращих правил гри для національної економіки [95]. Отже,  характерною 

ознакою та одночасно й цінністю в теоретико-методологічному плані 

трактування Д. Душейка є сприйняття інститутів як активних учасників процесу 

регулювання розвитку національної економіки. 

Змішаний аспект досліджуваного поняття розкрито в наукових працях 

І. Колупаєвої, В. Ляшенка, О. Шевердіної тощо. 

Колектив авторів, Б. Бордюг, К. Малюгіна, О. Татаревський, розкриваючи 

як економічний, так і адміністративний аспект, трактують регуляторну політику 

як механізм, що включає комплекс принципів, процедур і шаблонів, що 

використовуються в процесі підготовки й прийняття державних рішень для 

покращення їх якості та ефективності [96]. Вважаємо, що теоретико-

методологічна цінність представленої думки авторів для цілей цього 
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дослідження щодо регуляторної політики розвитку національної економіки 

розкривається з погляду інституційного механізму  підготовки й прийняття 

ефективних  рішень. 

Як зазначено вище, поєднання адміністративного та економічного поглядів 

також спостерігається у трактовці державної регуляторної політики 

І. Колупаєвої. Так, науковець характеризує державну регуляторну політику «як 

напрям державної політики, що передбачає синтез правового та економічного 

регулювання відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, а також 

адміністративних та економічних відносин між регуляторними органами та 

іншими органами влади й суб’єктами підприємництва» [97, с. 105]. Цінність 

наведеного визначення в теоретико-методологічному плані полягає в розумінні 

доцільності врахування економічних та адміністративно-правових аспектів, 

обґрунтування потреби впорядкування відносин між органами, що здійснюють  

регуляторну діяльність, та суб’єктами господарювання. 

Досліджуючи регуляторну політику у сфері малого підприємництва 

В. Ляшенко визначає її як напрямок державної політики, що передбачає 

вдосконалення правового регулювання відносин між суб’єктами 

господарювання та адміністративних відносин між органами, що здійснюють  

регуляторну діяльність, іншими органами влади й суб’єктами малого 

підприємництва. Головними завданнями регуляторної політики за таких умов 

повинно бути виключення можливості прийняття недоцільних і неефективних 

регуляторних актів з економічної точки зору, обмеження втручання держави у 

діяльність суб’єктів господарювання та зменшення або усунення бар’єрів для 

розвитку підприємництва [98].  

Справедливим слід виначити зауваження О. Шевердіної щодо 

необхідності втручання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в 

діяльність суб’єктів господарювання. Так, дослідниця зазначає, що необхідно не 

зменшувати, а оптимізувати таке втручання. Нею також пропонується власне 

визначення державної регуляторної політики як напряму державної економічної 

політики, що реалізується з метою забезпечення економічного впливу держави 
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на економічні та соціальні процеси й оптимізації адміністративно-правового 

регулювання економічних відносин. Така політика спрямована на вдосконалення 

правового регулювання господарських відносин між органами державної влади 

та іншими суб’єктами регуляторного впливу й суб’єктами господарювання, 

недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних 

актів, оптимізацію меж втручання держави в діяльність суб’єктів 

господарювання [99].  

Узагальнення результатів систематизації досліджених визначень 

регуляторної політики, запропонованих науковцями та Законом України «Про 

державну регуляторну політику», а також встановлена цінність їх застосування в 

теоретико-методологічному плані наведено в таблиці 1.4.                                    
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Продовження таблиці 1.4 
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Продовження таблиці 1.4 
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9
4

] 
Регуляторна політика – регулювання 

економіки в цілому чи окремих її сфер 

У розрізі об’єктної 

орієнтації 

регулювання 

розвитку  

Д
.Д

у
ш

ей
к
о

 

[9
5
] 

Регуляторна політика – інституціональна 

політика у сфері економічних відносин; 

практична реалізація ідей інституціоналізму 

щодо встановлення найкращих правил гри 

для національної економіки 

Сприйняття 

інститутів як 

активних 

учасників процесу 

регулювання 

розвитку 

С
. 
К

у
л
и

к
 [

9
3

] Державна регуляторна політика сприяння 

розвитку малого підприємництва – це 

запланована програма реалізації стратегічних 

та поточних цілей, цінностей і дій органів 

влади щодо координації й регулювання 

розвитку малого підприємництва 

Обґрунтування 

цілеспрямованості 

регулювання 

розвитку, 

розуміння 

важливості 

координування дій 

органів влади  

З
м

іш
ан

а 

О
. 
Ш

ев
ер

д
ін

а 
[9

9
] 

Державна регуляторна політика у сфері 

господарювання – це напрям державної 

економічної політики з метою забезпечення 

економічного впливу держави на економічні 

та соціальні процеси й оптимізації 

адміністративно-правового регулювання 

економічних відносин, спрямований на 

вдосконалення правового регулювання 

господарських відносин між органами 

державної влади та іншими суб’єктами 

регуляторного впливу й суб’єктами 

господарювання, недопущення прийняття 

економічно недоцільних і неефективних 

регуляторних актів, оптимізацію меж 

втручання держави в діяльність суб’єктів 

господарювання 

У розрізі 

результатів 

втручання та 

доцільності 

поєднання 

адміністративно-

правових та 

економічних 

важелів впливу на 

розвиток  
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Кінець таблиці 1.4 

1 2 3 4 
 

В
. 
Л

я
ш

ен
к
о

 [
9

8
] 

Державна регуляторна політика у сфері 

малого підприємництва – це напрямок 

державної політики, що передбачає 

удосконалення правового регулювання 

відносин між суб’єктами підприємницької 

діяльності, а також адміністративних 

відносин між регуляторними органами та 

іншими органами влади й суб’єктами малого 

підприємництва, недопущення прийняття 

економічно недоцільних та неефективних 

регуляторних актів, зменшення втручання 

держави в діяльність суб’єктів 

господарювання та усунення бар’єрів для 

розвитку легальної господарської діяльності 

У розрізі 

обґрунтування 

результативності 

управлінських дій 

 

І.
 К

о
л
у
п

ає
в
а 

[9
7

] Державна регуляторна політика – це напрям 

державної політики, що передбачає синтез 

правового та економічного регулювання 

відносин між суб’єктами підприємницької 

діяльності, а також адміністративних та 

економічних відносин між регуляторними 

органами та іншими органами влади й 

суб’єктами підприємництва 

Розуміння доцільності 

поєднання 

адміністративно-

правових та 

економічних важелів 

впливу, 

обґрунтування 

потреби 

впорядкування 

економічних відносин 

між регуляторними 

органами та 

суб’єктами 

господарювання  

Ш
. 
М

о
н

те
н

 

[9
2
] 

Регуляторна політика – систематична 

розробка та застосування 

загальнодержавних засобів й інститутів з 

метою формування методів використання 

державою своїх регуляторних повноважень   

Сполучення  

інститутів 

регулювання та 

методів використання 

регуляторних 

повноважень  
Джерело: систематизовано автором 

 

Таким чином, враховуючи той факт, що предметом нашого розгляду є саме 

регуляторна політика розвитку національної економіки і дослідивши основні 

визначення державної регуляторної політики, запропоновані в наукових 

дослідженнях вченими (таблиця 1.4), ми дійшли висновку, що існуючі 



97 

трактування цього терміну не в повному обсязі розкривають сутність та головні 

ознаки регуляторної політики відносно розвитку її об’єкту впливу. 

Унаслідок цього, з метою більш повного розкриття сутності та головних 

ознак регуляторної політики, у тому числі, по відношенню до такого 

специфічного об’єкту регулювання, як розвиток, пропонуємо розглянути 

існуючу класифікацію регуляторної політики.   

Проведене дослідження цього питання продемонструвало, що у 

вітчизняних джерелах існує обмежена кількість ознак класифікації регуляторної 

політики. Так, чітко сформовану класифікацію регуляторної політики за видами, 

суб’єктами, формою правових актів та етапами забезпечення державної 

регуляторної політики представлено тільки в науковій праці О. Юлдашева. Так, 

проаналізувавши монографію «Проблеми вдосконалення державної 

регуляторної політики в Україні,  вважаємо за необхідне дещо уточнити. 

Державну регуляторну політику класифікують за суб’єктами її здійснення (за 

рівнем регулювання). Так, дійсно, згідно із статтею 1 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

регуляторну діяльність «здійснюють Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна 

рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, 

центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої 

влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із 

зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має 

повноваження одноособово приймати регуляторні акти. До регуляторних органів 

також належать територіальні органи центральних органів виконавчої влади, 

державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні 

організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо ці органи, 

установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні 

акти» [84, ст. 1].  
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За таких умов ця ознака, як слідує з отриманих результатів дослідження, є 

більш доречною для класифікації регуляторної діяльності під час дослідження 

розробки та реалізації регуляторної політики в рамках правового поля. 

Щодо ознак «за етапами забезпечення державної регуляторної політики» 

та «формою правових актів», які пропонує О. Юлдашев [100], слід  зазначити, 

що вони є більш придатними, на нашу думку, для класифікації регуляторних 

актів у межах регуляторної політики з юридичного погляду.  

Наступною класифікацією, яку пропонує О. Юлдашев, є розподіл 

регуляторної політики за видами: 

у сфері цін на нафтопродукти (Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

державне регулювання цін на нафтопродукти» від 25 січня 1994 року № 21); 

у сфері регулювання продукції виробничо-технічного призначення, 

товарів народного споживання, робіт і послуг монопольних утворень (Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання цін (тарифів) на 

продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, 

роботи і послуги монопольних утворень; на продукцію виробничо-технічного 

призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних 

утворень» від 22 лютого 1995 року № 135); 

у сфері регулювання видобутку, виробництва й використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Закон України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 

року № 637/97-ВР); 

у сфері регулювання сільськогосподарської продукції (Закон України «Про 

державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» від 17 липня 

1997 року № 468/97-ВР); 

інші види. 

Ознака класифікації «за видом» є досить неоднозначною через те, що 

підвиди регуляторної політики включають поняття «сфера», яке може 

розглядатись під різними кутами зору, а отже, значною мірою відрізнятися 
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залежно від сенсового навантаження, що вкладає дослідник у поняття «сфера». 

За таких умов позицію щодо включення до переліку класифікаційних ознак 

регуляторної політики ознаку «за видами» можна вважати суперечливою. 

Замість неї, доцільно, як показало дослідження, використовувати ознаку «за 

об’єктом впливу».  

Таким чином, розроблена нами класифікація регуляторної політики 

дозволяє зосередитись на сутності регуляторної політики за такими ознаками 

[101]: 

за об’єктом впливу; 

за цільовою направленістю; 

за масштабом охоплення (рівень розробки та реалізації); 

за компетентністю; 

за характером; 

за змістовністю. 

Останні три ознаки розкривають напрямок цього дослідження, що 

дозволяє більш методологічно підійти до процесу класифікації регуляторної 

політики з погляду обґрунтованого розширення класифікаційних ознак. 

Класифікація регуляторної політики наведена на рисунку 1.5.  

Як зазначено на рисунку 1.5, за ознакою «компетентність» нами 

пропонується розрізняти такі види  регуляторної політики: 

відстала   –  характеризується використанням застарілих шаблонів або 

неефективних методів регулювання; 

посередня – характеризується невиразністю, частковою переорієнтацією 

на передові методи регулювання; 

зразкова   –  характеризується інноваційними методами регулювання на 

основі передового досвіду, який підтверджено результатами застосування. 
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Рисунок 1.5 – Класифікація регуляторної політики 

Джерело: складено автором 

 

Регуляторна політика передбачає вплив на розвиток на основі 

застосування відповідних методів. Отже, за ознакою «характер» пропонуються 

такі види регуляторної політики:  
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інертна  – використання пасивних методів; 

прогресивна – використання активних методів. 

За ознакою «змістовність» пропонується розрізняти такі види регуляторної 

політики, як : 

коригуюча – орієнтована на коригуючі дії щодо регулювання розвитку; 

захисна – спрямована на підтримку та зміцнення досягнутих позицій у 

розвитку; 

трансформаційна – передбачає кардинальні зміни у регулюванні розвитку. 

Таким чином, систематизація визначень регуляторної політики набула 

подальшого розвитку. Крім того, має місце удосконалення існуючої класифікації 

регуляторної політики, яка, на відміну від існуючих, розширена рядом 

класифікаційних ознак: за об’єктом впливу, за цільовою направленістю, за 

масштабом охоплення, за компетентністю, характером та змістовністю, що 

дозволяє забезпечити більш повне розкриття обраного напрямку дослідження, 

чітко визначити відповідні методи та інструменти регуляторної політики. Отже, 

систематизація визначень регуляторної політики та розширення її класифікації 

дає змогу чітко встановити змістовне навантаження регуляторної політики, 

визначити відповідні методи та інструменти регулювання та сформувати 

відповідний вид регуляторної політики розвитку національної економіки 

відповідно до цілей дослідження. 

 

1.3 Принципи регуляторної політики розвитку національної 

економіки  

 

На сьогодні актуальним є питання пошуку дієвого механізму державного 

регулювання економіки, одним з напрямів якого є регуляторна політика. Якість 

і результативність такої політики певною мірою залежить від принципів, на 

підставі яких вона формується та реалізується. Адже принципи – це загальні 

вимоги та положення, яким повинні відповідати наукові теорії, вчення, гіпотези, 

а також розроблені регуляторні акти.  
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Принципи державної регуляторної політики представлено в Законі 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», а також у наукових працях таких сучасних вчених, як: І. Колупаєва, 

В. Ляшенко, А. Мещеряков та С. Сопотян, Н. Осадча, М. Погрібняк, 

О. Юлдашев та інші. 

Проте, незважаючи на широке коло досліджень, не існує єдиного підходу 

щодо визначення переліку принципів. Саме тому ми пропонуємо: 

по-перше, дослідити принципи розвитку та принципи регулювання; 

по-друге, визначити на основі взаємодії та взаємного врахування базових 

принципів теорій розвитку та теорій регулювання принципи регуляторної 

політики розвитку національної економіки.  

Дослідження економічних процесів та визначення на основі них певних 

принципів, що представлено в теоріях розвитку та регулювання, відображено в 

працях багатьох вчених різних напрямів і шкіл економічної теорії. Слід 

зазначити, що ці теорії тісно пов’язані між собою, адже сформувались 

еволюційно як реакція на кризові явища в економіці. Так, зазначене питання 

розкрито в дослідженнях таких вчених, як: А. Афтальон, Л. Вальрас, Дж. Кейнс, 

Дж. Кларк, О. Моргенштерн, Дж. Нейман, В. Парето, П. Самуельсон, А. Сміт, 

Р. Харрод, Дж. Хікс тощо.  

Так, у межах цивілізаційного підходу до періодизації суспільного розвитку 

повною мірою знайшла своє відображення дія принципів багатоетапності та 

еволюційності розвитку.                       

У межах побудови теорії економічних циклів вітчизняними та 

зарубіжними вченими проведена значна робота з моделювання поведінки 

соціально-економічних систем (передусім, національних економік країн) в 

умовах плинності часу. Ученими було встановлено, що окрім багатоетапності та 

еволюційності, варто враховувати також принцип циклічності, який передбачає 

визнання відносної нерівномірності розвитку та наявності коливань, коли 

періоди зростання змінюються періодами депресії (спаду). 
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Як було зазначено в першому розділі, досліджуючи розвиток, науковці 

акцентують увагу на тому, що не будь-яка зміна може вважатися розвитком. 

Таким чином, у наукових дослідженнях знаходить вияв принцип якісно-

кількісного характеру змін, якому має підпорядковуватися процес, пов'язаний зі 

зміною стану соціально-економічної системи, для того, щоб його можна було 

назвати розвитком. 

У 1970-1980-х роках, а також на рубежі ХХ-ХХІ століття, з’явилася низка 

фундаментальних праць західних учених, насамперед соціологів, у яких 

зроблено спробу сформувати нову парадигму суспільно-історичного розвитку. 

Однак відповідний пошук лише частково торкнувся економічних досліджень, де 

продовжували домінувати давним-давно девальвовані принципи економічного 

та технологічного детермінізму (тобто обумовленості дією економічних та 

технологічних чинників) [102]. 

Крім того, необхідно також враховувати такий принцип розвитку, як 

підпорядкованість його загальноекономічним законам і закономірностям. 

У рамках теорії економічного зростання один з дослідників Дж. Кейнс 

приділяв особливу увагу ролі держави як основному регулятору економічної 

системи для забезпечення неперервного процесу суспільного виробництва. 

Важливе місце в теорії Дж. Кейнса займає спрямованість на створення умов для 

ефективного попиту та врахування ефекту мультиплікації. Підвищення 

агрегованого  ефективного попиту сприятиме економічному зростанню. Ефект 

мультиплікації характеризує вплив приросту інвестицій на приріст сукупного 

доходу. Інвестиційний мультиплікатор (мультиплікатор економічного 

зростання) показує, як впливає приріст інвестицій на приріст випуску й доходу. 

При цьому мультиплікатор і приріст споживання (гранична схильність до 

споживання) знаходяться в прямій пропорційній залежності. Мультиплікатор і 

приріст заощаджень (гранична схильність до заощадження), у свою чергу, 

знаходяться у зворотній пропорційній залежності [103, 104]. 

Немонетарна теорія перенакопичення побудована з врахуванням ефекту 

акселерації. А. Афтальон у 1913 році розробив принцип акселерації та 
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збільшення виробничого попиту. Принцип акселерації отримав подальший 

розвиток завдяки  Дж. Кларку, Р. Харроду, Дж. Хіксу, П. Самуельсону; його було 

включено в неокейнсіанські моделі економічного зростання. А. Афтальон 

проаналізував специфіку взаємодії виробництва предметів споживання та 

нагромадження основного капіталу, обумовлену тривалістю процесу створення 

основних фондів і тривалістю їх функціонування. Науковець дійшов висновку, 

що невеликі зміни споживчого попиту могли викликати значні коливання чистих 

інвестицій. Це явище отримало назву акселерації. 

Американський економіст Дж. Кларк вважав, що зростання попиту на 

предмети споживання породжує ланцюгову реакцію, яка веде до багаторазового 

збільшення попиту на обладнання та машини. На думку Дж. Кларка, така 

закономірність  є ключовим моментом циклічного розвитку і її слід визначити як 

«ефект акселератора» [104]. 

Видатні економісти П. Самуельсон та Дж. Хікс у рамках 

мультиплікаторно-акселераторної теорії продемонстрували, як взаємодія 

мультиплікатора та акселератора породжує й підтримує циклічні коливання 

реального ВВП. Так, зростання обсягу виробництва стимулює інвестиції, а 

високі інвестиції, зі свого боку, сприяють ще більшому зростанню обсягу 

виробництва. Проте через певний час відбувається сповільнення темпів 

економічного зростання, що призводить до зменшення капіталовкладень, і, 

зрештою, починається спад економіки [105]. 

У неокласичній теорії використовується принцип методологічного 

індивідуалізму, сутність якого полягає в тому, що учасниками соціальних 

процесів є індивіди, а не спільноти чи організації, діяльність яких варто 

розглядати не окремо, а лише зважаючи на цілеспрямовану поведінку. У 

неоінституціоналізмі увага привертається до відносин в організаціях, що є дуже 

важливим моментом і суттєво відрізняє цей підхід від інституціоналізму, який 

досліджує саме спільноти й організації, їх дії стосовно індивідів [106]. 

Незважаючи на те, що розвиток є процесом, схильним до коливань, 

існують механізми, які дозволяють ці коливання згладити, зменшуючи при 
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цьому їх негативний вплив. Це механізми регулювання, які контролюють 

протікання розвитку та спрямовують його в потрібному напрямку. Наявність 

таких механізмів дозволяє говорити про один з найголовніших загально-

теоретичних принципів розвитку – принцип регульованості.  

Усі перераховані вище принципи можуть вважатися 

загальнотеоретичними принципами, яким має відповідати процес змін для того, 

щоб його було віднесено до категорії розвитку. 

Останній з перерахованих загальнотеоретичних принципів (принцип 

регульованості) викликає й до теперішнього часу найбільші суперечки в 

академічних колах економічної спільноти. Так, питання про те, яку роль має 

відігравати ринкове та державне регулювання в процесі забезпечення розвитку, 

є досить складним і завжди перебувало в колі інтересів провідних економістів 

світу. При цьому поглиблене дослідження того, яким чином необхідно 

здійснювати регулювання розвитку, дозволяє визначити орієнтаційні принципи 

розвитку – принципи, яким повинен відповідати процес розвитку з погляду його 

регулювання.  

Тобто, якщо загальнотеоретичні принципи необхідно враховувати, даючи 

відповідь на питання, чи є окремо взятий процес, пов'язаний з певними змінами 

стану системи, розвитком, то друга група принципів створює своєрідні орієнтири 

того, яким процес розвитку повинен бути (наводить своєрідні бажані його 

характеристики).  

Відповідно до класичної теорії, розвиток має ґрунтуватись на невтручанні 

держави в процес його протікання. За таких умов держава повинна виконувати 

функцію щодо забезпечення безпеки життя населення та вирішувати певні 

питання, які людина не здатна розв’язати  самостійно або виконує це з меншою 

ефективністю. А. Сміт визначив, що саме намагання суб’єктів підприємництва  

задовольнити власні потреби та  інтереси є визначальним стимулом 

економічного розвитку, що,  у кінцевому результаті, збільшує добробут всіх 

учасників процесу. Отже, держава має гарантувати основні економічні свободи: 

свободу вибору сфери діяльності, свободу конкуренції, свободу торгівлі тощо. 
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А. Сміт увів таке поняття, як «дія невидимої руки ринку», під яким розуміється 

непередбачена сила, що сприяє досягненню гармонії інтересів між особою та 

суспільством. 

Засновник теорії економічної рівноваги Л. Вальрас обґрунтував, що в 

умовах ринкової економіки є можливість встановлення рівноваги на основі 

співвідношення попиту та пропозиції. В основі теорії Л. Вальраса лежать такі 

гіпотези: кожен індивід намагається максимізувати отриману корисність і на 

кожному ринку попит рівний пропозиції.  

Слід згадати, що, крім Л. Вальраса, розробкою теорії рівноваги займалося 

багато відомих економістів: А. Маршалл, Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Дж. Кларк 

та інші.  

О. Богданов у науковій праці «Тектологія»  пояснює процеси розвитку 

природи та суспільства як прагнення до досягнення рівноваги. При цьому 

рівноважний стан системи О. Богданов розглядає як динамічну або рухливу 

рівновагу [107]. 

Таким чином, одним з орієнтаційних принципів розвитку є орієнтованість 

на досягнення рівноважного стану. 

На початку ХХ століття В. Парето, продовжувач традицій лозаннської 

школи маржиналізму та учень Л. Вальраса, сформулював принцип, згідно з яким 

максимум добробуту досягається при оптимальному розміщенні ресурсів, коли 

будь-який їхній перерозподіл не збільшує корисності в суспільстві. Він розробив 

вихідні положення, на яких будується теорія добробуту – принцип 

оптимальності. Теорія добробуту – це теорія економічного оптимуму, завдання 

якої – оптимальний розподіл економічних ресурсів і вироблених благ, пошук 

оптимальних рішень в інтересах забезпечення ефективності економічної 

діяльності. Економічна ефективність при цьому розглядається як така ситуація 

ринку, коли жоден з його учасників не може поліпшити своє становище не 

погіршивши становища інших [108]. Тобто можна визначити, що саме принципи 

оптимальності та ефективності є одними з найважливіших орієнтаційних 

принципів розвитку. 
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Автор теорії полюсів зростання, французький економіст Ф. Перру 

повністю виокремлює три принципи, яких повинна дотримуватися політика 

гармонізованого зростання:  

максимізація валового реального продукту та мінімізація його коливань 

(по суті, є частковим проявом принципу оптимальності);  

зменшення диспропорції між сферами економіки (принцип структурної та 

динамічної пропорційності);  

гуманізація послідовних станів рівноваги, врахування того, що 

відповідність темпів зростання наявної робочої сили, потужностям, інвестиціям, 

заощадженням є, по суті, відповідністю планів живих людей і реальних 

соціальних груп (принцип гуманізації перетворень). 

Ще одним частковим проявом принципу оптимальності в економічній 

науці є висловлений такими науковцями, як Дж. Нейман та О. Моргенштерн у 

рамках дослідження теорії ігор й економічної поведінки, принцип максимізації 

очікуваної корисності, який за їх твердженням, може вважатися критерієм 

раціональності очікуваних рішень. 

Теорія раціональних очікувань пояснює поведінку господарюючих 

суб'єктів, найважливішою особливістю якої є загальність застосування принципу 

оптимізації в макроекономічному аналізі. Наслідком цього є як концепція 

раціональних очікувань, що припускає оптимізаційну поведінку господарюючих 

суб'єктів, так й ідея миттєвого розчищення ринку [104]. 

Сучасна концепція сталого розвитку ґрунтується на таких визначальних 

принципах: 

«1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого 

характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, що живуть зараз, не 

втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовольняти свої 

потреби. 

2. Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів, 

відносні. Вони пов'язані з сучасним рівнем техніки та соціальної організації, а 

також із здатністю біосфери до самовідновлення. 
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3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати 

можливість реалізувати свої надії на благополучне життя. Без цього сталий і 

довготривалий розвиток просто неможливий. Одна з головних причин 

виникнення екологічних та інших катастроф – злидні, які стали у світі звичайним 

явищем. 

4. Необхідно узгодити стан життя тих, хто користується надмірними 

засобами (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями планети, 

зокрема щодо використання енергії. 

5. Розміри і темпи росту населення повинні бути узгоджені з виробничим 

потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється» [68].  

У спрощеному вигляді принципи, що набувають ваги в рамках 

переорієнтації на засади сталого розвитку, можуть бути представлені наступним 

чином:  

 відповідність суспільним та індивідуальним потребам; 

 ощадливість; 

 інноваційна орієнтованість; 

 подолання бідності; 

 екологічність. 

Таким чином, узагальнюючи вищенаведені дослідження, вважаємо за 

доцільне виокремити такі базові принципи розвитку [109]: 

1) загальнотеоретичні принципи (відрізняють розвиток від інших процесів): 

багатоетапності; 

циклічності; 

еволюційності; 

якісно-кількісного характеру змін; 

підпорядкованості загальноекономічним законам і закономірностям; 

економічного та технологічного детермінізму; 

2) орієнтаційні принципи (спрямовують процес розвитку за потрібним 

напрямом): 

орієнтованості на досягнення рівноважного стану; 



109 

оптимальності; 

ефективності; 

структурної та динамічної пропорційності;  

гуманізації перетворень; 

відповідності суспільним та індивідуальним потребам;  

ощадливості;  

інноваційної орієнтованості;  

подолання бідності;  

екологічності. 

Якщо загальнотеоретичним принципам відповідає будь-який процес 

розвитку, незважаючи на те, наскільки результативним  є регулювання цього 

процесу, що обумовлено його сутнісною характеристикою, то ступінь 

відповідності процесу розвитку орієнтаційним принципам безпосередньо 

залежить від його регулювання. 

Водночас варто враховувати взаємозв’язки, що існують між 

орієнтаційними принципами розвитку національної економіки. З цією метою ми 

вважаємо за потрібне розподілити орієнтаційні принципи розвитку на такі три 

групи: 

цільові принципи: відповідність їм сприяє наближенню до головної мети 

перетворень, що відбуваються в процесі розвитку. До цієї групи входять 

принципи оптимальності та ефективності; 

функціональні принципи: відповідність їм прямо впливає на забезпечення 

відповідності цільовим принципам. До цієї групи входять принципи 

ощадливості, екологічності, відповідності суспільним та індивідуальним 

потребам; 

забезпечуючі принципи: відповідність їм створює загальні умови для 

спрощення забезпечення відповідності функціональним та цільовим принципам. 

До цієї групи входять принципи орієнтованості на досягнення рівноважного 

стану, подолання бідності, гуманізації перетворень, структурної та динамічної 

пропорційності, а також принцип інноваційної орієнтованості. 
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Систематизація принципів розвитку національної економіки з 

врахуванням їх взаємозв’язків представлено на рисунку 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Систематизація принципів розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 
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виконанням. Держава – не самостійний суб'єкт ринку. Сучасна економічна наука 

вважає принцип невтручання (laissez-faire) ідеальною умоглядною 

конструкцією, яка не зустрічається в реальному світі, але при цьому є базисом 

для мікроекономічної теорії  [104].  

Стосовно кейнсіанської теорії регулювання економіки, слід зазначити, що 

в її основі лежить постулат щодо необхідності забезпечення ефективного 

сукупного попиту, водночас як в основі монетарної теорії регулювання 

економіки, навпаки, забезпечення ефективної сукупної пропозиції. 

Щодо ступеня втручання держави з метою регулювання розвитку, то 

зазвичай виокремлюють два полярні види регулювання. 

Насамперед мова йде про економічний лібералізм – соціально-економічну 

систему, при якій існує домінування ринкових регуляторів при мінімальному 

державному втручанні в економіку. До країн, для яких є характерною така 

система, слід включити Канаду, Сполучені Штати Америки, Велику Британію, 

Австралію тощо. У цих країнах державний сектор є меншим за 10 %, а державні 

витрати визначаються на рівні 30-35 % від ВВП. До того ж, для таких країн 

характерними є  економічні й правові методи регулювання економіки. 

Фундаментальні засади лібералізму поєднують вільну ринкову економіку,  

рівність, індивідуальні права особистості, формування уряду на виборчих 

засадах, прозорість влади. За таких умов державна влада виконує мінімально 

необхідний обсяг функцій.   

Що стосується сучасного лібералізму, то важливим аспектом є управління 

державою на демократичних засадах з врахуванням і захистом прав окремих 

громадян та меншостей. 

Така форма лібералізму, як економічний (класичний) лібералізм, на перші 

позиції висуває індивідуальне право людини на власність, а також існування 

вільного приватного підприємства. За таких умов ринок повинен існувати без 

державного регулювання на засадах невтручання держави в економіку.  

Думку щодо формування стабільного суспільства на основі вільних людей 

висловив англійський філософ Джон Лок. Ним було акцентовано увагу на 
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необхідності забезпечення під час регулювання розвитку права на економічну 

свободу. Це право реалізується через особисте володіння і користування 

власністю людини, а також існування інтелектуальної свободи особистості.  

Ідею  щодо загальної рівності всіх без виключення громадян перед законом 

також висунув Шарль Луї Монтеск'є. Так, науковець зазначав, що головними 

інструментами, які можуть обмежити державну владу,  повинні бути розподіл 

владних повноважень і федералізм. Послідовники таких думок (Жан-Батіст Сей 

та Дестют де Трасі)  висловлювали свої переконання стосовно необхідності 

існування «гармонії ринку» і важливості невтручання держави в економіку. 

Іншою крайністю може вважатися економічний дирижизм, який 

вирізняється від лібералізму підсиленим впливом держави на регулювання 

соціально-економічного розвитку. До переліку країн, для яких характерним є 

економічний дирижизм, слід віднести Німеччину, Австрію, Японію тощо. 

Державний сектор у цих країнах грає важливу роль, а для регулювання 

економічних процесів прийнято використовувати певні методи – прямі, 

адміністративні та специфічні. За таких умов державні витрати можуть досягати 

половини ВВП. 

Дирижизм є політикою активного втручання в управління економікою з 

боку держави, популярною у Франції у ХХ столітті. Як результат впровадження 

постулатів цієї політики в життя можна назвати розвиток індикативного 

(рекомендаційного) планування в тих точках економіки, що найбільше цього 

потребують, створення в країнах його розповсюдження величезного сектору 

державної економіки, поєднуючи при цьому галузі промисловості та кредитно-

фінансові установи. 

Таким чином, дирижизм є протилежним невтручанню держави в економіку 

країни напрямом, тобто протилежним економічному лібералізму та мінімізації 

державного регулювання. 

Ще однією теорією регулювання є неокласичний синтез – це узагальнююча 

концепція, представники якої (Дж. Хікс, Дж. Б'юкенен, П. Самуельсон, Л. Клейн 

та інші) обґрунтовують необхідність поєднання ринкового та державного 
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регулювання економічних процесів, наголошуючи на доцільності руху до 

змішаної економіки. Представники неокласичного синтезу намагаються 

здійснити раціональний синтез неокласичного та кейнсіанського регулювання. 

Виходячи з проаналізованих вище теорій, вважаємо, що принципами 

регулювання є ефективність, баланс інтересів чи збалансованість, рівність прав, 

законність, прозорість державної влади. Принципи невтручання, дирижизму, 

вільної економіки тощо є частковими проявами принципу обґрунтованого 

вибору або поєднання ринкового та державного регулювання.  

Незважаючи на те, що принципи регулювання досліджувались як 

вітчизняними, так і закордонними науковцями протягом тривалого часу, це 

питання продовжує цікавити й сучасних науковців.  

Так, М. Погрібняк виділяє серед принципів регулювання гуманізм, 

демократизм, законність, конституційність та соціальну справедливість [93]. 

Слід зазначити, що конституційність та законність є принципами, що 

перетинаються, адже дотримання принципу конституційності свідчить про те, 

що регулювання здійснюється згідно з діючим законодавством (на основі 

принципу законності). На наш погляд, серед цих двох принципів доцільно 

зосередити увагу на законності як на більш широкому та всеохоплюючому 

принципі регулювання.  

А. Мещеряков та С. Сопотян виокремлюють також принципи гуманізму, 

демократизму та законності, ігноруючи принципи конституційності та 

соціальної справедливості, але доповнюючи перелік принципів принципом 

науковості [94]. Подібний принцип (принцип наукової обґрунтованості) 

виокремлює І. Колупаєва, яка також додає до переліку принципів державної 

регуляторної політики принцип компетенції [110]. Принцип справедливості 

вважає доцільним виділяти по відношенню до регулювання О. Юлдашев [100], 

натомість М. Погрібняк та О. Жулинська виділяють додатково принцип 

відповідальності [111, 112]. Н. Осадча та В. Ляшенко, досліджуючи регуляторну 

політику, говорять про доцільність виділення принципів об’єктивності, 

швидкості та гнучкості [113]. 
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Крім принципів, виділених науковцями, є законодавчо встановлені 

принципи регулювання, на яких базується регуляторна політика в державі 

(зокрема, в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»). 

Згідно з цим законом, такими  принципами є:  

«доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання 

господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми; 

адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання 

господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим 

вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; 

ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта 

максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально 

необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави; 

збалансованість – забезпечення в регуляторній діяльності балансу 

інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави; 

передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її 

цілям державної політики, а також планам з підготовки проєктів регуляторних 

актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої 

діяльності; 

прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх 

регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами 

ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку 

фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і 

своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення 

регуляторної діяльності» [84, ст. 4]. 

Узагальнивши всі принципи, вважаємо за доцільне доповнити їх перелік 

принципами [109] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%C2%BB
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дієвості (забезпечення належної віддачі від впровадження регуляторних 

рішень); 

динамічності (необхідності постійних змін відповідно до мінливих 

потреб); 

узгодженості (забезпечення злагоджених дій, які мають враховувати 

необхідність зусиль, спрямованих на покращення розвитку в різних сферах 

економіки з урахуванням їхньої проблемності); 

результативності змін (зміни регуляторної політики повинні відбиватися 

на прискоренні розвитку та забезпечувати вирішення існуючих проблем). 

Систематизація принципів регулювання розвитку наведена на рисунку 1.7. 

 
Рисунок 1.7 – Систематизація принципів регулювання розвитку, на яких 

базується регуляторна політика 

Джерело: розроблено автором 
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Законодавчо встановлені принципи є достатньою мірою обґрунтованими та 

повинні використовуватися під час розробки регуляторних актів. Проте, як 

слідує з отриманих результатів дослідження, для обґрунтування направленості 

змін регуляторної політики варто застосовувати інші принципи, доцільність 

використання яких поряд з законодавчо встановленими принципами залежить 

від того, як вони впливають на цільові, функціональні та забезпечуючі принципи 

розвитку. 

На рисунку 1.8 наведено взаємозв’язок між принципами розвитку 

національної економіки (цільовими, функціональними та забезпечуючими) та 

альтернативними принципами регулювання. 

 

Рисунок 1.8 – Взаємозв’язок між принципами регулювання та принципами 

розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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На рисунку 1.9 представлено взаємозв’язок між альтернативними 

принципами регулювання та цільовими принципами розвитку національної 

економіки. Так, можна побачити, що дотримання таких принципів регулювання, 

як науковість, відповідальність,  результативність змін, дієвість та узгодженість, 

є запорукою відповідності розвитку принципу оптимальності. Для того, щоб 

розвиток відповідав принципу ефективності, слід дотримуватися таких 

принципів регулювання, як компетентність, відповідальність, результативність 

змін, дієвість, динамічність та узгодженість. 

 

Рисунок 1.9 – Взаємозв’язок між альтернативними принципами регулювання та 

цільовими принципами розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

На рисунку 1.10 представлено взаємозв’язок між альтернативними 

принципами регулювання та функціональними принципами розвитку 

національної економіки. З рисунка  видно, що такі принципи регулювання, як 

науковість, компетентність, результативність змін та дієвість сприяють 
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дотриманню такого принципу розвитку, як ощадливість. Щоб забезпечити 

дотримання принципу відповідності суспільним та індивідуальним потребам, 

варто приділяти увагу дотриманню таких принципів регулювання, як законність, 

демократизм, справедливість, об’єктивність, результативність змін, дієвість, 

динамічність та узгодженість. Дотримання принципу екологічності розвитку 

стає можливим за умови, що серед принципів регулювання буде дотримуватися 

принцип результативності змін. 

 

Рисунок 1.10 – Взаємозв’язок між альтернативними принципами регулювання 

та функціональними принципами розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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Рисунок 1.11 – Взаємозв’язок між альтернативними принципами регулювання 

та забезпечуючими принципами розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Так, як видно з рисунку 1.11, забезпечення такого принципу регулювання, 
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та узгодженості). На дотримання принципу орієнтованості розвитку на 
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регулювання, як гуманізм. Дотриманню такого принципу розвитку, як 

інноваційна орієнтованість, сприяє відповідність таким принципам 

регулювання, як результативність змін та науковість. 
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Узагальнення інформації, наведеної на представлених вище рисунках, а 

також оцінку зв’язку між принципами регулювання та принципами розвитку 

національної  економіки представлено  в таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Оцінка зв’язку між принципами регулювання та принципами 

розвитку  

Альтернативний 

принцип 

регулювання 

Вплив на 

досягнення 

цільових принципів 

розвитку 

Вплив на досягнення 

функціональних 

принципів розвитку 

Вплив на досягнення 

забезпечуючих 

принципів розвитку 

1 2 3 4 

Рівність 

(0;0;2) 
  

Подолання 

бідності; 

просторова та 

динамічна 

пропорційність 

Законність 

(0;1;0) 
 

Відповідність 

суспільним та 

індивідуальним 

потребам 

 

Гуманізм 

(0;0;1) 
  

Гуманізація 

перетворень 

Демократизм 

(0;1;0) 
 

Відповідність 

суспільним та 

індивідуальним 

потребам 

 

Справедливість 

(0;1;2) 
 

Відповідність 

суспільним та 

індивідуальним 

потребам 

Подолання бідності; 

просторова та 

динамічна 

пропорційність 

Науковість 

(1;1;1) 
Оптимальність Ощадливість 

Інноваційна 

орієнтованість 

Компетентність 

(1;1;0) 
Ефективність Ощадливість  

Відповідальність 

(2;0;0) 

Ефективність; 

оптимальність 
  

Об’єктивність 

(0;1;0) 
 

Відповідність 

суспільним та 

індивідуальним 

потребам 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 4 

Швидкість 

(0;0;1) 
  

Просторова та 

динамічна 

пропорційність 

Гнучкість 

(0;0;1) 
  

Орієнтованість на 

досягнення 

рівноважного стану 

Результативність 

змін 

(2;3;1) 

Ефективність; 

оптимальність 

Ощадливість, 

відповідність 

суспільним та 

індивідуальним 

потребам, 

екологічність 

Інноваційна 

орієнтованість 

Дієвість 

(1;2;1) 
Ефективність 

Ощадливість, 

відповідність 

суспільним та 

індивідуальним 

потребам, 

екологічність 

Подолання 

бідності 

Динамічність 

(1;1;2) 
Ефективність 

Відповідність 

суспільним та 

індивідуальним 

потребам 

Орієнтованість на 

досягнення 

рівноважного 

стану; просторова 

та динамічна 

пропорційність 

Узгодженість 

(2;1;1) 

Ефективність; 

оптимальність 

Відповідність 

суспільним та 

індивідуальним 

потребам 

Просторова та 

динамічна 

пропорційність 

Джерело: розроблено автором 

 

Як видно з даних таблиці 1.5, найбільш значущим серед наведених 

принципів регулювання може бути визнано результативність змін (принцип, 

відповідність якому дає змогу говорити про те, що зміни в регуляторній політиці 

розвитку є успішними). 

Дещо поступаються цьому принципу такі принципи, як: 

дієвість (відповідність цьому принципу дозволяє стверджувати, що 

регуляторна політика чинить позитивний вплив на розвиток);  
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динамічність (відповідність цьому принципу дозволяє стверджувати, що 

регуляторна політика покращується в динаміці); 

узгодженість (відповідність цьому принципу дозволяє говорити про те, що 

зміни регуляторної політики побудовані таким чином, щоб забезпечити 

прискорення розвитку в цілому по національній економіці). 

Таким чином, базуючись на поєднанні елементів теорії регулювання та 

теорії розвитку регуляторну політику розвитку національної економіки можна 

визначити як сукупність управлінських дій, яка підпорядковується базовим 

принципам регулювання розвитку, зокрема таким, як дієвість, узгодженість і 

динамічність, та передбачає розробку й реалізацію сукупності різноцільових 

завдань і заходів регулювання розвитку національної економіки, покликаних 

вирішити встановлені проблеми та прискорити розвиток національної 

економіки, забезпечивши оптимальний рівень результативності змін.  

Запропонований підхід до формування переліку принципів регуляторної 

політики розвитку національної економіки побудовано на основі взаємодії та 

взаємного врахування принципів теорій розвитку та теорій регулювання з їх 

розподілом на загальнотеоретичні та орієнтаційні принципи розвитку. Такий 

підхід дає змогу встановити підпорядкованість одних принципів іншим та 

простежити відповідність процесу розвитку орієнтаційним (цільовим, 

функціональним або забезпечуючим) принципам регуляторної політики [109, 

c. 29].  

Сформований перелік базових принципів регуляторної політики розвитку, 

на відміну від існуючих, представлено сукупністю  законодавчо встановлених 

принципів регуляторної політики та принципів дієвості, динамічності й 

узгодженості, а також результативності змін. Дотримання в регуляторній 

політиці розвитку національної економіки таких принципів дає змогу 

забезпечити належну віддачу від впровадження регуляторної політики, 

злагодженість дій щодо покращення розвитку в різних сферах національної 

економіки та зміни регуляторної політики, які сприятимуть прискоренню їх 

розвитку [109, c. 29]. 
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1.4 Висновки до розділу 1 

 

Аналіз теоретичних засад регуляторної політики розвитку національної 

економіки дозволив зробити такі висновки. 

1  Проведені дослідження різноманітних теорій розвитку, а також думок 

авторів, що його досліджували, щодо сутності розвитку дозволили розмежувати 

його властивості за категоріальною, змістовною та об’єктною ознаками. Так, за 

категоріальною ознакою, яка передбачає розгляд розвитку в цілому як певної 

категорії, можна виділити загальні властивості розвитку, спільні для будь-яких 

об’єктів та систем. За змістовною ознакою, яка полягає у більш 

конкретизованому розгляді розвитку стосовно таких об’єктів, як соціально-

економічні системи, можуть бути виділені системні властивості розвитку. За 

об’єктною ознакою, що полягає у вивченні розвитку саме національної 

економіки, можуть бути виділені його об’єктні властивості, до складу яких 

пропонується включити: наявність перетворень, альтернативність структурних 

елементів та  поширеність впливу. 

2  Відзначено, що розуміння розвитку національної економіки повинно 

базуватися на врахуванні як його абстрактних, так і конкретних властивостей, а 

також може бути представлено як зміна якісних та кількісних показників 

розвитку сфер національної економіки у результаті впливу змін регуляторної 

політики. 

3  Запропоновано здійснювати вивчення розвитку національної економіки 

із застосуванням комплементарного підходу, що передбачає гармонійне 

поєднання окремих елементів класифікації та типології розвитку. 

Запропонований комплементарний підхід дозволяє розглядати розвиток 

національної економіки з декомпонуванням за її найважливішими сферами та 

розподіляти їх відповідно прискоренню чи вповільненню розвитку, а також дає 

змогу встановити наскільки розвиток в окремій сфері національної економіки є  

еластичним до впливу регуляторної політики. 
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4  В результаті дослідження встановлено, що розвиток є нерівномірним 

процесом, який здебільшого визначається глобалізаційними викликами 

сьогодення та обмеженістю наявних ресурсів. За таких умов призначенням 

регуляторної політики повинно бути забезпечення досягнення визначених 

пріоритетів розвитку національної економіки, що реалізується через 

стимулюючий, обмежуючий або нейтральний вплив держави на розвиток. 

Враховуючи це, набуває важливого значення питання управління змінами 

регуляторної політики з метою її узгодження зі зміною пріоритетів розвитку 

національної економіки та мінливістю факторів, що на нього впливають. Саме 

такий підхід до формування та реалізації регуляторної політики, спрямованої на 

досягнення визначених пріоритетів розвитку національної економіки, дозволить 

здійснювати ефективне управління її розвитком. 

5  Встановлено, що більшість досліджень, що стосуються  регуляторної 

політики мають різні ключові акценти, а саме розглядається та трактується 

вченими з різних точок зору – з адміністративної (нормативно-правової), 

економічної або змішаної. Узагальнюючи результати систематизації існуючих 

визначень регуляторної політики, встановлено цінність їх застосування в 

теоретико-методологічному плані. 

6  Для того, щоб більш повно розкрити сутність та головні ознаки 

регуляторної політики, в тому числі, по відношенню до такого специфічного 

об’єкту регулювання, як розвиток, розглянуто та удосконалено існуючу 

класифікацію регуляторної політики шляхом розширення її класифікаційних 

ознак та видів. Запропонована класифікація регуляторної політики дозволяє 

зосередитись на сутності регуляторної політики за такими ознаками: за об’єктом 

впливу, за цільовою направленістю, за масштабом охоплення, за 

компетентністю, характером та змістовністю, що дозволяє забезпечити більш 

повне розкриття обраного напрямку дослідження, чітко визначити відповідні 

методи та інструменти регуляторної політики.  

7  На основі взаємодії та взаємного врахування базових принципів теорій 

розвитку та теорій регулювання визначено базові принципи регуляторної 
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політики розвитку національної економіки, які було розділено на 

загальнотеоретичні та орієнтаційні принципи розвитку.  Це дає змогу встановити 

підпорядкованість одних принципів іншим та відповідність процесу розвитку 

орієнтаційним (цільовим, функціональним або забезпечуючим) принципам 

регуляторної політики.  

8  Доведено, що дослідження принципів розвитку та розподіл їх на групи 

важливий з методологічної точки зору, адже дозволяє встановити 

підпорядкованість одних принципів іншим, а  також визначити базові принципи 

регуляторної політики розвитку національної економіки, що представлено 

сукупністю  законодавчо встановлених принципів регуляторної політики та 

принципів дієвості, динамічності, узгодженості та результативності змін. 

Дотримання у регуляторній політиці розвитку національної економіки таких 

принципів дає змогу забезпечити належну віддачу від впровадження 

регуляторної політики та злагодженість дій щодо покращення розвитку в різних 

сферах національної економіки та зміни регуляторної політики, які сприятимуть 

прискоренню їх розвитку.  
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РОЗРОБКИ  ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

2.1 Місце та роль регуляторної політики в системі управління 

розвитком національної економіки 

 

Важливу роль в економічній системі кожної країни відіграє держава. 

Пов’язано це насамперед з тим, що серед головних функцій держави є функція 

регулювання економічних процесів суспільства в цілому та економічної 

діяльності суб’єктів господарювання зокрема.  

Водночас роль держави в різних господарських системах проявляється по-

різному, незважаючи на певні спільні риси та однакові завдання визначеного 

етапу розвитку. Для сучасного етапу розвитку суспільства важливим моментом 

є створення такої системи управління розвитком національної економіки, яка б 

за допомогою налагодженого та ефективного механізму реалізації регуляторної 

політики здатна була б забезпечити ефективне управління національною 

економікою. 

Під час розгляду питання щодо місця та ролі регуляторної політики в 

системі управління розвитком національної економіки, важливо, на нашу думку, 

розглянути певні категорії, що мають безпосередній вплив на досліджуване 

питання та допоможуть більш повно розкрити його сутність. 

Як зазначає Р. Смоленюк, національна економіка – це велика та складна 

господарська система, яку можна представити як взаємопов’язані сектори, сфери 

та галузі. Водночас національна економіка – це сукупність усіх суб’єктів, що 

поєднані в єдине ціле багатосторонніми економічними зв’язками та інтересами 

[114]. 

Таким чином, така система поширює свій вплив на відтворення природних, 

матеріальних та людських ресурсів, на всі сфери, сектори та галузі, що й 

обумовлює її розгалуженість і складність управління нею. Процес відтворення 
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відбувається завдяки управлінню розвитком національної економіки, що 

здійснюється певними суб’єктами – органами державного управління.  

Відомо, що управління національною економікою охоплює усі процеси, які 

притаманні управлінню: планування, прогнозування, аналіз, організацію, 

управління змінами, контроль тощо. Управління в цьому контексті відображає 

цілеспрямований вплив держави на національну економіку в цілому або на 

окремі її сфери та галузі. Цілеспрямованість такого впливу визначається 

обраними й обґрунтованими цілями та завданнями розвитку країни на певному 

етапі, що знаходять своє відображення в певних планах і програмах. 

Враховуючи те, що в більшості визначень регуляторної політики 

стверджується, що це напрям державної політики, який пов’язаний із 

регулюванням економіки, пропонуємо під час розгляду регуляторної політики 

зосередити увагу саме на такому аспекті. 

Державне регулювання економіки виступає функцією державного 

управління національної економіки, що спрямовано лише на коригування 

економічних процесів і відносин під впливом змін внутрішніх і зовнішніх 

факторів, на досягнення визначених цілей або їх коригування. Таким чином, 

регулювання може здійснюватись на всіх етапах управління розвитком 

національної економіки та забезпечує його циклічність [115]. 

Інструментом такого регулювання є регуляторний акт – це «прийнятий 

уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або 

окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських 

відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або 

іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання» [84, ст. 1]. 

Головна різниця в системах управління розвитком національної економіки 

полягає в ступені втручання держави в економічні процеси, від співвідношення 

ринкових механізмів саморегулювання з державним регулюванням економіки. 

Водночас від правильно обраного механізму регулювання економічних процесів 

залежить економічна безпека держави в цілому.  
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Необхідність та важливість ролі держави пояснюється насамперед тим, що 

на сьогодні ринкові механізми самостійно не здатні подолати  проблеми 

національної економіки. Пов’язано це, передусім, з такими причинами, як  

зростання концентрації виробництва та капіталу, загострення внутрішніх 

суперечностей між суб’єктами ринкової економіки; посилення міжнародної 

конкуренції, наявність протиріч між характером виробництва та приватною 

формою привласнення результатів діяльності тощо. 

Таким чином, прийнято розрізняти дві основні кардинально полярні одна 

одній форми:  

централізоване (адміністративне) регулювання розвитку національної 

економіки (передбачає наявність жорсткого адміністративно-командного 

управління); 

конкурентні ринкові механізми регулювання (передбачають, що всі 

суб’єкти господарювання здійснюють свою діяльність самостійно на основі 

ринкових механізмів, які будуються на підґрунті співвідношення попиту та 

пропозиції). 

Проте обидві форми є здебільшого теоретичними і, як правило, існують у 

реальному світі в поєднанні з перевагою в той чи інший бік. Поєднання цих двох 

форм формує змішане регулювання / саморегулювання (змішана економіка), що 

визначається певними пропорціями використання ринкових та адміністративних 

методів. 

Залежність розвитку національної економіки від ступеня державного 

втручання зображено на рисунку 2.1. 

Думки представників загальновідомих шкіл політичної економії щодо 

втручання або невтручання держави в економічне життя країни розглянуто в 

підрозділі 1.3 під час дослідження теорій регулювання. 

Узагальнена інформація щодо основних концепцій та теорій у питанні 

участі держави в регулюванні економіки представлено в таблиці 2.1. 
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                  Розвиток 

       національної 

          економіки  

     Оптимальний рівень 

 

 

 

 

             Тотальне управління 

«Дикий ринок»    Ступінь державного втручання 

Рисунок 2.1 – Залежність ефективності економіки від ступеня державного 

втручання 

Джерело: побудовано на основі [36] 

 

Таблиця 2.1 – Основні теорії та концепції щодо участі держави в регулюванні 

економіки 

 

Активне втручання держави в 

економіку 
Ринкове саморегулювання 

1 2 

Меркантилізм 

Активне державне регулювання 

економіки, особливо у сфері 

торгівлі 

Класична теорія 

Економіка здатна до 

саморегулювання та повного 

використання своїх ресурсів. 

Ринковий механізм здатний 

автоматично забезпечувати повну 

зайнятість без державного 

втручання в економіку 

Кейнсіанство 

Активне  втручання держави в 

розвиток соціально-економічних 

процесів, суттєве розширення 

функцій держави, застосування 

індикативного планування та 

програмування 

Дирижизм 

Активний вплив держави, потужний 

державний сектор, прямі 

адміністративні й контролюючі 

методи втручання в економіку, 

фінансування капіталовкладень 

Лібералізм 

Домінування  ринкових регуляторів 

з мінімальним державним 

втручанням, стимулювання ринку, 

дотримання принципу 

нейтральності держави 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 

Інституціоналізм 

Основне значення приділяється 

діяльності інститутів, їх ролі й 

ефективності в прийнятті та 

спрямованості економічних рішень 

Неоконсерватизм 

Стійке ринкове господарство: 

ринкове саморегулювання, 

стимулювання приватного 

підприємництва 

Неокласичний синтез 

поєднання ринкового та державного регулювання економічних процесів,  

рух до змішаної економіки 

Джерело: узагальнено автором на основі [104, 106, 107] 

 

І. Воробйова необхідність державного регулювання економіки пояснює 

такими причинами [116]: 

«провали» ринку (нездатність ринкової економіки задовольнити потреби 

через відсутність достатніх економічних стимулів); 

макроекономічна нестабільність (державне регулювання дозволяє 

забезпечити збалансованість економіки); 

конкуренція та її наслідки (державне регулювання дозволяє контролювати 

та знизити негативні наслідки конкуренції, а також підтримати 

конкурентоздатність вітчизняного виробництва); 

негативні наслідки відкритості економіки; 

трансакційні витрати; 

негативні «зовнішні фактори» (державне регулювання повинно 

контролювати та знижувати негативні наслідки зовнішніх ефектів діяльності 

суб’єктів господарювання, наприклад забруднення навколишнього середовища); 

суспільні потреби та «суспільні товари» (держава повинна забезпечити 

суспільні потреби, плата за які недоцільна). 

Можливості державного регулювання економіки визначаються наявними 

у відповідних органів ресурсів – фінансових, адміністративних, правових та 

інформаційних [116, с. 18]. 
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Функціями інформаційно-аналітичного забезпечення регулювання 

економіки, послідовна реалізація яких забезпечує обґрунтованість та доцільність 

управлінських рішень, є [117]:  

методологічна – визначає систему понять та умов формування 

інформаційного забезпечення, розробки та використання методів статистичного 

дослідження; 

онтологічна – встановлює й вивчає основні характеристики та властивості 

явищ і процесів, які досліджуються вперше; 

системоутворювальна – забезпечує розгляд вхідних даних статистичного 

аналізу як складової частини інтегрованої інформаційної статистичної бази; 

описова – констатує факти соціально-економічної реальності; 

оцінювальна – визначає відповідність соціально-економічного стану 

цільовим параметрам, критеріям і потенційним можливостям; 

діагностична – аналізує причинно-наслідкові зв’язки та результати 

діяльності, вплив на них факторів внутрішнього та зовнішнього середовища; 

пояснювальна – виявляє сутність явищ, причини їхнього виникнення, 

закономірності й тенденції функціонування; 

інструментальна – виступає як база підготовки проєктів прийняття 

управлінських рішень для досягнення поставленої мети; 

практично-прикладна – враховує результати статистичного аналізу в 

процесі вдосконалення діяльності керованих об’єктів; 

контрольна – забезпечує оцінку достовірності та відповідності розрахунку 

й інтерпретації статистичних показників; 

пошукова – виявляє невикористані резерви та потенційні можливості 

підвищення ефективності діяльності керованих об’єктів; 

прогностична – виявляє закономірності й тенденції розвитку для 

пояснення минулого і сучасного з метою передбачення шляхів розвитку в 

майбутньому під впливом основних факторів. 
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Одним з напрямів державного регулювання економіки є державна 

регуляторна політика, якій властиві власні принципи та методи. Така політика 

повинна бути  спрямована на забезпечення розвитку національної економіки. 

Таким чином, можна стверджувати, що державне регулювання та 

регуляторна діяльність є необхідним елементом у системі управління розвитком 

національної економіки, важливість якого особливо проявляється у періоди 

реформування економіки. 

Так, досліджуючи досвід України щодо процесу управління економікою, 

слід насамперед згадати період, під час якого модель управління економікою 

мала адміністративно-командний характер.  

Така модель мала принципово важливий недолік, що не давав їй успішно 

конкурувати з моделями управління розвинутих країн ринкової економіки, – 

неможливість забезпечення всебічного задоволення попиту всього населення за 

рахунок управління економікою «зверху». Крім того, відсутність свободи 

вибору, обмеження в можливості задоволення матеріальних потреб та рівня 

оплати праці стримувало розвиток продуктивних сил [41]. 

До характерних особливостей економіки пізнього періоду СРСР можна 

віднести: наростаюче технологічне відставання від розвинутих країн, дефіцит 

товарів, зниження показників економічної ефективності в усіх галузях економіки 

та зростання «тіньової економіки». 

В епоху динамічних змін економіка продовжувала зберігати свою заважку 

та високомонополізовану структуру, що залишилися в спадок від індустріальної 

стадії. Країна пропустила цілу низку важливих етапів розвитку 

(комп'ютеризація, ресурсозбереження, «зелена революція»), через що, 

незважаючи на безсумнівні досягнення, почала відсуватися на узбіччя науково-

технічної революції. Поглиблювалося відставання аграрного сектора, сфери 

комунікацій і послуг, освіти та медицини [118]. 

Несвоєчасна спроба прискорення економічного розвитку країни та 

перебудови неефективних застарілих директивних методів господарювання з 

впровадженням елементів вільного ринку не дала результату. У роки Перебудови 
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посилилися негативні тенденції в економіці. Нездатність політичного 

керівництва країни адекватно реагувати на негативні зовнішні прояви, а також 

прихильність до популістських заходів призвели до розбалансованості 

бюджетної та грошової систем, наслідком чого стало загострення загальної 

економічної ситуації [119]. 

Темпи зростання ВНП знизилися в 1986-1990 роках до 2,4 % на рік (проти 

4,8 % в 1976-1980 роках та 3,7 % в 1980-1985 роках), а в 1990 році стали 

негативними (97,7 % від показника попереднього року) [119]. На рубежі 80-90-х 

років ХХ сторіччя загальний спад в економіці призвів до критичної ситуації. 

Посилення дефіциту товарів прискорило втрату радянським урядом контролю 

над економікою держави. У результаті цих та цілого ряду інших причин відбувся 

розпад Радянського Союзу. 

Таким чином, прийняття управлінських рішень «зверху» під впливом 

здебільшого суб’єктивних чинників, а не об’єктивних законів розвитку 

економіки, призвели до того, що адміністративно-командна система управління 

показала свою недієздатність та поступилася тим моделям управління, які були 

впроваджені в країнах ринкової економіки. 

У травні 1991 року було зроблено перші кроки на шляху оптимізації 

державного регулювання економіки завдяки постанові Кабінету Міністрів УРСР 

«Про перелік міністерств та інших центральних органів управління УРСР». Цим 

документом було утворено Державний комітет України з сприяння малим 

підприємствам і підприємництву. 

Проте економічну політику цього періоду можна охарактеризувати 

відсутністю системності, послідовності та визначеної спрямованості, а також 

такою, що не відповідала реальним потребам. Такий безсистемний підхід до 

регулювання економічних процесів у країні, а також невизначеність мети, 

завдань і методів державного регулювання економіки призвели до стихійності в 

прийнятті управлінських рішень, відсутності комплексної системи 

довгострокового планування, прогнозування розвитку національної економіки 

та оцінки наслідків таких рішень. До наслідків такої політики також слід віднести 
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значний економічний спад, криміналізацію суспільства та економіки, суттєве 

зниження життєвого рівня населення тощо. 

Так, за перші роки незалежності України обсяг ВВП зменшився на 45,6 %, 

промислове виробництво – на 40,4 %, сільськогосподарське виробництво – на 

32,6%. Грошова та фінансова системи були повністю розбалансовані. Інфляцію, 

яка у 1993 році досягла 10 256 %, можна охарактеризувати як гіперінфляцію. 

Дефіцит державного бюджету покривався грошовою емісією НБУ [120]. 

Відмова від стратегічного планування як характерного елементу 

радянської системи була зафіксована в нормативно-правовому акті стосовно 

державного планування економічного  та  соціального розвитку країни у 1994 

році. Цей документ визначив, що програми економічного та соціального 

розвитку («основні макроекономічні показники,  макроекономічні баланси та 

план дій Уряду України  щодо  забезпечення  їх  реалізації») розробляються після 

прийняття державного бюджету [121].  

За таких умов в Україні розпочався перехід від кризового стану до 

реформування та пристосування до функціонування в умовах ринкової 

економіки. Негативні тенденції в економіці з 1999 року поступово були заміщені 

позитивною динамікою основних соціально-економічних показників. Такі 

тенденції продовжувались в Україні до 2007 року.  

Проте, навіть у цей період темпи зростання ВВП України коливалися від 

12,1 % у 2004 році до 2,7 % у 2005 році. У 2009 році  Україна була найслабшою 

в світі – ВВП впав на 14,8 %. Глибина спаду ВВП України була в сім разів 

більшою за середньосвітовий покзник (–2,1 %) [122]. 

Науковці пропонують власну періодизацію розвитку економіки України. 

Так, Б. Щукін та А. Циганюк пропонують виділяти чотири етапи розвитку 

стратегічного планування (рисунок 2.2) [120]: 

перший етап (1992-1996 роки) характеризується знищенням і 

неприйняттям планування як пережитку радянської системи управління. У 

період 1994-1995 років відбувалось фактичне невтручання держави в економічні 

процеси – ринкове саморегулювання. Роль держави зводилась до виконання 
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окремих управлінських функцій на макроекономічному рівні, для чого 

використовувались монетарні методи. Фінансово-кредитна та цінова політика 

були спрямовані на зниження негативних тенденцій початку періоду 

(гіперінфляція, дефіцит державного бюджету тощо); 

 

Рисунок 2.2 – Зміни ВВП й макроекономічні процеси на тлі запрограмованих 

дій уряду. Часовий горизонт стратегічних документів (1990-2011 роки) 

Джерело: [120] 

 

другий етап (1996-2000 роки) розпочався з прийняття Конституції України 

та відзначився початком розгляду питання розвитку національної економіки на 

перспективу. Проте відсутність системності і єдності в розробці програмно-

планових та прогнозних документів гальмували розвиток національної 

економіки; 

третій етап (2000-2010 роки) розпочався з прийняття Закону України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України». Планування здійснювалось на основі прогнозів 

економічного та соціального розвитку на коротко- й середньостроковий періоди; 
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прогнозів розвитку областей, районів і міст на середньостроковий період, 

щорічних регіональних програм тощо. Проте зазначений документ за час свого 

існування виявив як переваги, так і недоліки. Серед останніх слід відзначити 

відсутність чіткої регламентації щодо розробки відповідних прогнозних 

документів, які мали індикативний характер; 

четвертий етап (2010-2014 роки) відзначився спробами системного підходу 

до планування розвитку національної економіки. Так, Законом України № 2278-

VI від 20 травня 2010 року затверджено Державну програму економічного й 

соціального розвитку України на  2010 рік. Програмою чітко визначено існуючі 

проблеми, цілі, основні напрями дії, засоби та шляхи їх досягнення на основі 

комплексності та взаємоузгодженості. Проте вже в першому півріччі 2012 року 

розробка такої програми була скасована. Головним програмним документом 

стала Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 

В. Павленко, оцінюючи тенденції розвитку економіки України, 

виокремлює такі основні етапи [41]: 

1991-1998 роки – період після трансформаційної кризи, початок процесу 

інституційної розбудови та пристосування економіки до ринкових засад; 

1999-2007 роки – період подолання негативних тенденцій в економіці, 

зростання основних показників розвитку економіки; 

2008-2009 роки – період світової фінансової кризи, що відбилася й на 

економіці України, період «абсолютної рецесії» економіки України; 

2010-2013 роки – посткризовий період (з 2010 року до першої половини 

2012 року – «період відносної стабілізації»; з другої половини 2012 року до кінця 

2013 року – період, який охарактеризовано як «друга хвиля кризи», що переросла 

в соціальну напруженість у країні); 

з 2014 року – період, пов’язаний із політичною кризою, яка стала наслідком 

Революції Гідності, а також із «гібридною» війною, період тимчасової окупації 

частини території України. Ці події негативно вплинули на всі сфери життя – 
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призвели до численних людських жертв, завдали великих матеріальних збитків, 

дестабілізували економічний, політичний і соціальний стан країни тощо.  

В. Хобта, аналізуючи динаміку процесів економічного розвитку України, 

встановив, що вітчизняна економіка з початку 2000-х років перейшла у «фазу 

відтворювального економічного зростання», якій передував етап становлення та 

глибока трансформаційна криза. Сучасний етап економічного розвитку України 

вчений характеризує як точку біфуркації, перехід від якої спричинить нові 

тенденції розвитку [123]. 

Що стосується безпосередньо регуляторної політики, то визначальним 

кроком у її розвитку було прийняття у 2003 році Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Цей закон 

визначив організаційно-правові основи формування та впровадження  державної 

регуляторної політики України у сфері господарської діяльності. Головним 

завданням цього закону стало усунення певних перешкод (адміністративного, 

економічного та організаційного характеру) на шляху розвитку підприємництва 

в Україні, а також недопущення прийняття недоцільних та неефективних 

регуляторних актів на основі побудови єдиної державної регуляторної політики.  

Крім того, цим законом регламентуються повноваження органу, який 

уповноважений здійснювати державну регуляторну політику [84, ст. 30]: 

«підготовка та подання пропозицій щодо формування та забезпечення 

здійснення державної регуляторної політики; 

узагальнення практики застосування законодавства про державну 

регуляторну політику, підготовка та подання пропозицій щодо його 

вдосконалення; 

методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної із 

здійсненням державної регуляторної політики;  

проведення аналізу проектів регуляторних актів, що подаються на 

погодження, та відповідних аналізів регуляторного впливу», а також прийняття 

рішень про погодження або відмову в погодженні цих проєктів; 
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«здійснення експертизи регуляторних актів центральних органів 

виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади». Прийняття в разі 

виявлення порушень принципів державної регуляторної політики рішень про 

необхідність їх усунення; 

«проведення експертиз проектів законів України, інших нормативно-

правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні 

відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади 

та суб’єктами господарювання, надання розробникам цих проектів пропозицій 

про їх вдосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики; 

 звернення до регуляторних органів із запитами та пропозиціями про 

внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих цими 

органами регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної 

політики або прийняті з порушенням вимог» діючого законодавства; 

«звернення до Президента України, органів державної влади, їх посадових 

осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які мають право 

скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових 

осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про 

скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам 

державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог» діючого 

законодавства; 

«надання роз’яснень положень законодавства про державну регуляторну 

політику; 

вжиття у межах, встановлених законами України, заходів щодо захисту 

прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених внаслідок дії 

регуляторних актів; 

інформування фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань про свою 

діяльність та здійснення державної регуляторної політики в Україні». 

Появі цього закону передувало прийняття цілого ряду нормативно-

правових документів, що були спрямовані, головним чином, на дерегулювання 
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на основі побудови єдиного, послідовного й системного механізму державного 

регулювання економіки.  

Прийняття Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» викликало необхідність внесення змін в цілий 

ряд законодавчих актів та прийняття нових нормативно-правових актів, які 

регулюють діяльність регуляторних органів, зокрема:  

Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», «Про інформацію», «Про Антимонопольний 

комітет України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про Національний банк України», «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» тощо; 

Указів Президента України «Про деякі заходи щодо забезпечення 

здійснення державної регуляторної політики», «Про концепцію вдосконалення 

державного регулювання господарської діяльності», «Про невідкладні заходи 

щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» тощо;  

Постанов Кабінету Міністрів України «Про офіційне оприлюднення 

регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх 

посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі 

Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», «Про 

затвердження Положення про апеляційну регуляторну комісію», «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта», «Про затвердження методик проведення 

аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта 

Національного банку України» тощо; 
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Розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про підготовку та 

оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення 

державної регуляторної політики органами виконавчої влади», «Про подальші 

заходи щодо здійснення державної регуляторної політики». 

Період 2008-2009 років охарактеризувався глобальною світовою 

фінансово-економічною кризою, яка вплинула на економіку багатьох країн. Так, 

у 2009 році ВВП США зменшився на 2,5 %, країн Європейського Союзу – на 

4,3 %, Японії – на 5,4 %, Росії – на 7,8 %. Найбільше падіння ВВП, за даними 

Євростату, було зафіксовано в Україні та Литві – 14,8 % [124].   

Таким чином, економіка України виявила відсталість та неготовність до 

різких коливань попиту й загострення конкуренції на сировинних ринках. 

Відсутність раціонального та адекватного ситуації державного регулювання 

економіки призвели до зменшення й інших показників соціально-економічного 

розвитку: обсяг промислового виробництва зменшився на 21,9 %, будівництва – 

на 48,2 %, інвестиції в основний капітал – на 43,7 % (за дев'ять місяців 2009 

року), експорт товарів та послуг – на 36,6 %, імпорт – на 43,7 %, реальна 

середньомісячна заробітна плата – на 9,2 %. Індекс споживчих цін становив 

112,3 %,  рівень  безробіття  збільшився  до 8,8 %. Уперше за попередні десять 

років в економіці збитки підприємств перевищили прибутки на 

31,6 млрд гривень [125].  

Зниження значення показника ВВП та деяких показників соціально-

економічного розвитку України в цей період представлено в таблицях Г.1 та Г.2 

(Додаток Г). Важливим показником є розмір державного боргу, який на кінець 

2008 року збільшився майже у 2 рази порівняно з попереднім роком 

(рисунок 2.3).  

Аналогічна тенденція простежувалась також наприкінці 2014 року, що 

було пов’язано з подіями, описаними вище. Важливо відзначити, що різка 

динаміка збільшення державного та гарантованого державою боргу за останні 10 

років наприкінці 2018 року продемонстрували найменше своє значення – на 

1,3 %  більше показника минулого року. Сума державного та гарантованого 
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державою боргу України на 31 грудня 2018 року склала 2 168,63 млрд  гривень, 

у тому числі державний борг – 1 860,5 млрд гривень (внутрішній борг – 

761,09 млрд гривень, зовнішній – 1 099,41 млрд гривень) та гарантований 

державою борг – 308,13 млрд гривень (внутрішній борг – 10,32 млрд гривень, 

зовнішній –297,81 млрд гривень) [126]. 

 

Рисунок 2.3 – Державний та гарантований державою борг України 

Джерело: побудовано автором за [107] 

 

Позитивна динаміка зміни суми державного та гарантованого державою 

боргу України продовжилась й у 2019 році. Так, за 10 місяців 2019 року цей 

показник зменшився майже на 6 %. Аналізуючи державний борг України, слід 

також відзначити тенденцію до зменшення співвідношення державного боргу і 

ВВП, починаючи з 2016 року (2014 рік –60 %, 2015 рік – 67 %, 2016 рік – 69 %, 

2017 рік – 61 %, 2018 рік – 52,3 %) [126, 127]. 

У регуляторній політиці 2011-2015 років можна виокремити нормативно-

правове забезпечення регуляторної діяльності органів місцевого 

самоврядування, що спрямоване на оптимізацію регуляторної політики: 

Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих 

органами та посадовими особами місцевого самоврядування»; 
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Наказ Державного  комітету України з питань  регуляторної політики та 

підприємництва «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного 

перегляду регуляторних актів та Методичних рекомендацій щодо проведення 

аналізу регуляторних актів»; 

Наказ Державного  комітету України з питань  регуляторної політики та 

підприємництва  «Про затвердження форми для узагальнення інформації про 

результати прискореного перегляду регуляторних актів»; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки 

пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються 

органами місцевого самоврядування»; 

Указ Президента України «Про Національний план дій на 2013 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», «Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». 

Аналізуючи регуляторну політику України цього періоду, слід відзначити, 

що у 2012 році відбулось зниження рівня передбачуваності регуляторної 

діяльності з 50,2 % у 2011 році до 64,6 % у 2012 році для регуляторних актів, 

розроблених центральними органами виконавчої влади [128]. Водночас 

підвищення рівня регуляторної активності з боку центральних органів 

виконавчої влади було характерним майже для усіх регуляторних органів, за 

винятком Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, Міністерства культури, Міністерства освіти та науки, 

Міністерства надзвичайних ситуацій (24.12.2012 року реорганізоване в 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій), Антимонопольного 

комітету України та Державної служби статистики України.  

Слід зазначити, що в окремих регуляторних органах було зафіксовано 

суттєве збільшення кількості розроблених ними регуляторних актів: 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості (з 17 проєктів регуляторних 

актів, розроблених у 2011 році, до 51 – у 2012 році), Фонд державного майна (з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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28 – до 65), Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки (з 32 – 

до 85), Міністерство фінансів (з 89 – до 172),  Державна податкова адміністрація 

(з 39 – до 71), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (з 81 – до 

127), Міністерство охорони здоров'я (з 62 – до 100) та Міністерство 

інфраструктури  (з 71 – до 113). Також було зафіксовано порушення 

законодавчих вимог щодо погодження регуляторних актів з уповноваженим 

органом як на центральному, так і на місцевому рівнях. Водночас серед поданих 

на розгляд уповноваженого органу документів  кожен п’ятий проєкт 

регуляторного акту був відхилений через невідповідність принципам державної 

регуляторної політики (майже 21 %). Загалом кількість фактів недотримання 

принципів державної регуляторної політики під час підготовки відповідних 

документів збільшилася в порівнянні з 2011 роком (на центральному рівні – з 

16,5 % до 18 %, на регіональному рівні – з 13,6 % до 41 %). Відмова в погодженні 

проєктів регуляторних актів була пов’язана з недопущенням прийняття 

документів, що могли погіршити умови та результати здійснення господарської 

діяльності – надмірне розширення повноважень регуляторних органів і 

недоцільне збільшення контролюючих органів, введення нових дозвільних 

процедур і платних адміністративних послуг тощо [129]. 

До позитивних характеристик цього періоду можна віднести той факт, що 

практика відстеження результативності дії регуляторних актів усе більше 

набувала ознак системності. 

За даними Державної регуляторної служби, 2013 рік відзначився 

покращенням показників у порівнянні з попереднім роком, зокрема відбулося 

підвищення рівня передбачуваності, дотримання законодавчо встановлених 

строків та умов підготовки регуляторних актів, збільшення кількості 

розроблених та поданих на погодження до уповноваженого органу проєктів 

регуляторних актів (майже в чотири рази порівняно з 2012 роком), а також 

розширення практики залучення зацікавлених сторін до регуляторного процесу 

(близько 30 % від загальної кількості проєктів регуляторних актів). Загалом у 

2013 році розроблено та подано на погодження до Державної служби з питань 
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регуляторної політики та розвитку підприємництва 2 615 проєктів регуляторних 

актів (у 2012 році – 2018). Водночас аналіз регуляторного впливу було здійснено 

для 99 % проєктів (у 2012 році – 91 %), оприлюднено 98 % (у 2012 році – 86 %). 

Крім того, протягом 2013 року здійснено відстеження результативності дії 1 226 

регуляторних актів (у 1,5 рази більше, ніж у 2012 році), а також скасовано або 

змінено певні регуляторні акти, що за результатами аналізу та звернень суб’єктів 

господарювання перешкоджають у провадженні господарської діяльності та/або 

не відповідають регуляторному законодавству й порушують принципи 

державної регуляторної політики [130]. 

До негативних моментів слід віднести тенденцію до виведення окремих 

напрямків регуляторної діяльності та регуляторів з під дії Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що 

завдало шкоди процесу дерегуляції. 

Позитивні тенденції 2013 року продовжили своє покращення й у 2014 році. 

Слід відзначити скорочення кількості регуляторних органів центрального рівня, 

що пов’язано із змінами, які відбулись у структурі органів виконавчої влади у 

зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року 

№ 442 «Про оптимізацію системи органів виконавчої влади» та Указу 

Президента України від 27.08.2014 року № 694/2014 «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг». Водночас було зафіксовано зниження регуляторної активності органів 

виконавчої влади  в цілому. Протягом 2014 року переважна більшість 

регулювань була спрямована за такими напрямами [131]: 

на центральному рівні – на забезпечення енергетичної й економічної 

безпеки та незалежності держави, оптимізацію системи забезпечення 

ефективного функціонування об’єктів інфраструктури та цивільного захисту, 

оптимізацію діяльності суб’єктів господарювання в умовах економії 

енергетичних та паливних ресурсів; 

на місцевому рівні – на організацію діяльності центрів надання 

адміністративних послуг, регулювання порядку видачі дозвільних документів, 



145 

встановлення тарифів на послуги з інвентаризації, перевезення пасажирів, 

медичні послуги, послуги архівних установ тощо. 

До негативних тенденцій слід віднести зафіксовану низьку якість аналізів 

регуляторного впливу, через що в погодженні близько 35 % проєктів 

регуляторних актів було відмовлено (перевищує показник 2013 року на 11 %). 

Негативні тенденції регуляторної діяльності призвели до необхідності прийняття 

Закону України «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо 

обов’язковості дотримання вимог та принципів державної регуляторної політики 

[132]. 

На усунення негативних тенденцій регуляторної діяльності щодо 

порушення законодавчо встановлених вимог та принципів державної 

регуляторної політики органами виконавчої влади як на центральному, так і на 

місцевому рівні, було спрямовано регуляторну політику й у 2015 році. 

Збереглась також і тенденція минулого року щодо зниження регуляторної 

активності органів виконавчої влади, а також кількості регуляторних органів. 

Серед позитивних моментів слід відзначити підвищення якості підготовки 

проєктів регуляторних актів, про що свідчить зниження питомої ваги документів 

(з 35 % у 2014 році до 26 % у 2015 році), за якими було відмовлено в погодженні. 

Крім того, було здійснено певні заходи із забезпечення імплементації 

законодавства України щодо розробки та реалізації державної регуляторної 

політики до норм Європейського законодавства [132]. 

Так, на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським союзом і Порядку денного асоціації між Україною та ЄС для 

підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, а також відповідно 

до норм європейського законодавства стосовно розвитку малого бізнесу,  в 

Україні розроблено та запроваджено М-Тест.  

Тест малого бізнесу запроваджено в Україні Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 року № 308 з 
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відповідними змінами 2015 року. Метою М-тесту є зменшення вартості 

державного регулювання для суб’єктів малого бізнесу. Механізм досягнення цієї 

мети такий: для кожного державного регулювання здійснюється розрахунок 

витрат стандартного суб’єкта малого бізнесу на виконання вимог регулювання і 

на основі цих розрахунків для суб’єктів малого бізнесу розробляються зміни 

процедур регулювання, що має на меті досягти зменшення витрат малого бізнесу 

на виконання державного регулювання [133]. 

У 2015 році було розроблено Стратегію розвитку «Україна 2020», яка 

включає три етапи [134]: 

скасування бар’єрів, що стримують зростання національної економіки 

(дерегуляція економіки, оновлення державного апарату новими людьми, 

боротьба з корупцією за принципом «zero tolerance»); 

макроекономічна стабілізація (здешевлення вартості позикового капіталу, 

скорочення бюджетного дефіциту, інфляційне таргетування); 

розвиток індустрій з великою доданою вартістю шляхом залучення 

інвестицій (земля > кінцеві продукти харчування; географічне розташування > 

транзит, туризм; залізна руда > металургія > машинобудування; населення > ІT, 

інженерія, сфера послуг; зниження залежності України від російського газу). 

Таким чином, до основних тенденцій у реалізації державної регуляторної 

політики цього періоду можна віднести: 

підвищення рівня дотримання органами виконавчої влади принципу 

передбачуваності регуляторної діяльності (зростання рівня відповідності 

регуляторної діяльності затвердженим планам з підготовки проєктів 

регуляторних актів); 

зростання кількісних показників щодо відстеження результативності дії 

прийнятих регуляторних актів; 

збереження загальної тенденції до безсистемного, формального характеру 

проведення органами виконавчої влади на всіх рівнях планування власної 

регуляторної діяльності; 
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напрацювання та застосування нових підходів до дерегулювання окремих 

сфер господарської діяльності; 

здійснення заходів із забезпечення імплементації національного 

регуляторного законодавства до норм Європейського законодавства тощо.  

Основними напрямами регуляторної політики наступних років були:  

оптимізація регуляторної політики; 

дерегуляція у сфері господарської діяльності; 

формування та провадження прозорої і якісної регуляторної політики в 

Україні. 

Так, у 2016 році продовжилось активне реформування сфери регуляторної 

політики, насамперед через запровадження обов’язковості здійснення 

регуляторними органами «cost-benefit analysis» (оцінки витрат та економічних 

вигод) та SMI-testу [135]. 

Проте у 2016-2018 роках на центральному та регіональному рівні зберігся 

безсистемний, формальний характер підходу до планування регуляторної 

діяльності. Протягом 2016 року кількість проєктів регуляторних актів, 

включених до планів діяльності, зросла більш ніж удвічі (з 679 проєктів 

регуляторних актів, включених до планів  регуляторними органами на початок 

року, до 1 426 проєктів регуляторних актів – на кінець року). Також була 

зафіксована тенденція до зниження регуляторної активності органів виконавчої 

влади в цілому, що є характерним для регуляторної діяльності органів 

виконавчої влади протягом трьох попередніх років. Зниження активності у 2016 

році пов’язано з впровадженням оновленої Методики проведення аналізу 

регуляторного впливу. Ця методика передбачає обов’язковість проведення 

аналізу на основі кількісних розрахунків вигод і витрат від запровадження 

регулювання, дозволяє мінімізувати витрати бізнесу та держави від дії 

неефективних регуляторних актів, а також зменшити адміністративне 

навантаження на бізнес, що в результаті сприятиме його сталому розвитку та 

економії бюджетних коштів [135].  
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року 

№ 615 «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської 

діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 

Кабінету Міністрів України» визначено план завдань та заходів, строки й 

призначено відповідальні за виконання органи: міністерства, центральні органи 

виконавчої влади та інші державні органи. Цей план спрямовано на скасування 

недоцільних та обтяжливих адміністративних бар’єрів, зменшення втрат часових 

і грошових ресурсів, скорочення кількості важких та непотрібних контрольно-

перевірочних заходів тощо. Проте Державна регуляторна служба України в 

аналітичному звіті за 2018 рік оцінила стан виконання плану дерегуляції 

незадовільним, а роботу органів виконавчої влади щодо реалізації цього плану – 

несистемною. Так, певні заходи, заплановані на 2016-2017 роки, були 

невиконаними й на кінець 2018 року. Згідно зі звітом, на кінець 2018 року, 

відповідно до плану дерегуляції, повинно було бути виконано 109 заходів, проте 

фактично виконано лише 64 (58 %) [135-137]. 

Вплив розглянутих вище заходів, планів і програм державної регуляторної 

політики на динаміку валового внутрішнього продукту та певні показники 

соціально-економічного розвитку України представлено в таблицях Г.1 та Г.2 

(Додаток Г).  

Виходячи з представленої інформації можна зробити висновок, що 

пріоритетними напрямами в реалізації державної регуляторної політики на 

сучасному етапі повинні бути  насамперед такі: 

забезпечення прозорості, якості й системності в розробці та реалізації 

державної регуляторної політики; 

активне залучення зацікавлених сторін – представників бізнесу, 

громадських об’єднань міжнародних і вітчизняних експертів, а також науковців 

до участі у формуванні державної регуляторної політики; 

підвищення якості підготовки проєктів регуляторних актів та аналізу 

регуляторного впливу; 
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недопущення надмірного регулювання, що перешкоджає розвитку 

господарської діяльності – дерегуляція; 

забезпечення виконання регуляторного органами заходів щодо 

відстеження результативності регуляторних актів та неухильне дотримання 

вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»; 

забезпечення реалізації ефективної державної політики щодо ліцензування 

та дозвільної системи у сфері господарської діяльності. 

Сучасні теоретичні та практичні аспекти регулювання, встановлення та 

зміни режимів фукнціонування окремих галузей та ринків розглядаються в 

численних дослідженнях вітчизнянних та зарубіжних вчених. Зокрема, 

О. Амоша, Ю. Залознова та Д. Череватський досліджують режими 

фукнціонування вугільних ринків [138]. 

Підсумовуючи вищенаведену інформацію, можна зробити висновок, що з 

плином часу, зміною вподобань політичних еліт, змінюються й пріоритети 

розвитку національної економіки. Це викликає певні зміни й в регуляторній 

політиці країни, які стимулюють створення механізмів, спрямованих на розвиток 

національної економіки, окремих її сфер та галузей.  

За таких умов регуляторні дії держави в усіх сферах діяльності повинні 

бути узгодженими. Тобто, державна регуляторна політика повинна формуватись 

та реалізовуватись комплексно, враховувати зміну пріоритетів розвитку, 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 

мають вплив на розвиток, повинні бути диференційованими за характером 

впливу на певну сферу або галузь – стимулюючі, обмежуючі або нейтральні. 

Саме такий підхід до формування та реалізації регуляторної політики, 

спрямованої на досягнення визначених пріоритетів розвитку національної 

економіки, дозволить здійснювати ефективне управління її розвитком. 
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2.2 Зарубіжний досвід розробки та реалізації регуляторної політики  

 

Регуляторна політика України потребує вдосконалення та змін, розробляти 

та впроваджувати які можна на основі вивчення та врахування зарубіжного 

досвіду. Так, досвід реалізації регуляторної політики інших країн дозволяє 

проаналізувати переваги та недоліки певної політики, а також обрати орієнтир 

для вітчизняної регуляторної політики з обов’язковим врахуванням її 

особливостей. Таким чином, головною умовою використання зарубіжного 

досвіду є необхідність проведення його критичного аналізу з чітким 

дотриманням послідовності імплементації. 

Наприкінці ХІХ-ХХ століття з’явилися такі моделі економічного розвитку 

[139]: концепція «соціального партнерства» (Р. Арон, Дж. Гелбрейт та інші), 

модель індустріального суспільства (Р. Арон, У. Ростоу тощо), модель 

постіндустріального суспільства (Д. Белл, Р. Арон), теорія «конвергенції» 

(П. Сорокін, В. Бакінгем, Р. Арон, У. Ростоу, П. Дракер, Дж. Гелбрейт та інші). 

У 1950-х роках з’явилася теорія «народного капіталізму», яку обґрунтували такі 

економісти й соціологи, як А. Берлі, Дж. Бернхем, С. Кузнєц, Дж. М. Кларк 

тощо.  

В. Лещенко наводить певні моделі наглядових систем, що сформувались у 

світовій практиці. До них відносяться такі: секторна, функціональна, гібридна та 

модель єдиного нагляду. «Секторна (інституційна, вертикальна) модель 

ґрунтується на чіткому розподілі зобов'язань і функцій наглядових органів 

(регуляторів)» [140]. У функціональній (горизонтальній) моделі сфера 

відповідальності органу регулювання визначається операціями та видами 

діяльності.  Гібридна модель, або модель «двох вершин», передбачає розподіл 

обов'язків регуляторних органів як за секторальною, так і за функціональною 

моделями [140]. 

Водночас кожна з існуючих моделей державного регулювання не є 

ідеальною, кожна показала свою ефективність та певні недоліки в процесі 

функціонування, пройшла перевірки кризами  й  має право на існування. 
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Насамперед доцільно розглянути досвід побудови регуляторної політики 

європейських країн. Більшість з них головною метою розробки та реалізації 

регуляторної політики визначає необхідність зниження регуляторного 

навантаження на бізнес, громадян чи державні адміністрації на основі 

відкритості та прозорості прийняття рішень, а також залучення громадян і 

зацікавлених сторін до процесу здійснення регуляторної політики. 

Стосовно досвіду інших країн, слід зазначити такі основні положення. 

Вивчаючи існуючі напрацювання з аналізованої тематики, можна відзначити 

працю В. Павленка, який, досліджуючи відмінності регуляторної політики країн 

Західної Європи, виокремлює німецьку (Німеччина, Австрія, Франція, Бельгія, 

Нідерланди та Швейцарія) і скандинавську модель економічного розвитку 

(скандинавські країни, частково Іспанія та Португалія) [41].  

Німецька модель передбачає сполучення свободи підприємництва з 

соціальними зобов’язаннями держави, вона покликана гарантувати кожній особі 

мінімальний рівень матеріального добробуту та створити умови для розвитку її 

особистості. Водночас модель передбачає здійснення жорсткого контролю над 

бюджетними доходами та витратами. 

У звіті Організації економічного співробітництва та розвитку  зазначено, 

що Німеччина зробила кілька кроків до покращення регуляторної політики, 

врахувавши рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку: 

акцентувала особливу увагу на зниженні витрат на регулювання, запровадила 

правило «One-In, One-Out» у 2015 році (головне завданням правила – зменшення 

витрат та обсягу регулювання й досягнення прогресу в довгостроковій 

перспективі, використовуючи регулювання лише як крайній засіб), відкрила 

доступ до проєктів нормативно-правових актів, залучила зацікавлені сторони до 

розробки регуляторних актів тощо [141]. 

В Італії Департамент з правових та законодавчих питань здійснює 

перевірку якості оцінки регуляторного впливу (оцінки на етапі розробки) та 

подальшої оцінки регуляторних актів. Він може надати негативний висновок 

Державному секретареві при Президентові, якщо якість оцінки регуляторного 
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впливу (ОРВ) буде визнано недостатньою, і до того моменту, як проєкт закону 

буде представлений на розгляд Ради. Також Департамент затверджує 

заплановані ОРВ та консультації, включені до 6-місячних законодавчих програм, 

пропонує зміни до регуляторної політики, сприяє навчанню, надає технічні 

вказівки та щорічно звітує перед Парламентом про інструменти регуляторної 

якості.  

Незалежний підрозділ з оцінки впливу підтримує Департамент в огляді 

попередньої та наступної оцінок. Він складається із зовнішніх експертів, які 

обираються на чотирирічний термін шляхом відкритого та конкурентного 

процесу. Бюро з оцінки впливу в Сенаті проводить наступну оцінку вибраного 

законодавства.  

Комітет з питань законодавства Палати депутатів перевіряє ефективність 

принципів спрощення в проєктах законодавства. Державна рада перевіряє якість 

ОРВ та практику залучення зацікавлених сторін та проводить оцінку 

регуляторної політики. 

Регулятивна роль держави у Франції реалізується через програмування та 

планування розвитку національної економіки, для чого було створено спеціальні 

офіційні органи, котрі розробляють плани розвитку економіки, спрямовані на 

розробку нових технологій, проведення науково-дослідних робіт тощо.  

У цілому, регуляторна політика Франції у своєму розвитку пройшла такі 

три етапи [41]:  

післявоєнний період, для якого характерне достатньо сильне втручання в 

економіку органів управління, прийняття обов’язкових для підприємств планів;  

індикативне планування, яке давало змогу координувати позиції держави 

та приватного підприємництва; 

стратегічне планування, впровадження якого було викликано зближенням 

національного ринку з ринками інших європейських країн.  

У Франції дотримання процедур (у тому числі з інструментами 

регулятивного управління, такими як ОРВ та залучення зацікавлених сторін), 

міжвідомчої координації, зв'язки з державною радою та парламентом забезпечує 
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Генеральний секретаріат уряду. Цей орган під керівництвом прем'єр-міністра 

надає вказівки щодо того, як проводити ОРВ, відповідає за перевірку якості ОРВ, 

надає консультації та здійснює експертизу щодо розробки проєктів регулювання. 

Для первинних законів він може повертати ОРВ, якщо якість її проведення буде 

визнана недостатньою. З середини 2017 року Генеральний секретаріат уряду 

більше не надає офіційного висновку щодо ОРВ для підзаконних актів. 

Французький підхід до подальшої оцінки часто інтегрує оцінку регламентів та 

інших інструментів політики.  

Державна рада також відіграє найважливішу роль у регуляторній політиці, 

як на початковому етапі – етапі розробки та впровадження регуляторних актів 

(через консультативну функцію уряду, у тому числі у сфері ОРВ, контроль за її 

правовою якістю), так і на кінцевому етапі – етапі здійснення наступної оцінки, 

що проводиться постфактум (у тому числі через реалізацію повноважень 

адміністративного суду як останньої інстанції).  

На відміну від відносної централізації нагляду за попередніми 

процедурами, наступна оцінка регулювання здійснюється цілим рядом 

інститутів, включаючи Рахункову Палату, Парламент, Національну раду з оцінки 

стандартів, Міжвідомчий департамент публічної трансформації (раніше відомий 

як Генеральний секретаріат модернізації громадських дій) та Стратегію Франції. 

Стратегія Франції – це організація, що проводить дослідження та визначає 

перспективи, здійснює оцінку публічної політики та пропозицій, розроблених 

спільно з Прем'єр-міністром. Являючи собою місце дебатів та консультацій, ця 

організація встановлює діалог з соціальними партнерами та громадянським 

суспільством з метою проведення більш ретельного та об’єктивного аналізу та 

уточнення своїх пропозицій. Вона орієнтується у своїй роботі на європейську й 

міжнародну перспективу та враховує їх територіальний вимір. 

Президент Республіки має регулюючу владу лише щодо найважливіших 

текстів, тобто декретів, обговорених у Раді Міністрів, у той час як Прем'єр-

міністр має звичайну правову регулюючу владу. З іншого боку, міністри не 
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мають регуляторних повноважень відповідно до конституційного тексту. Однак, 

прем'єр-міністр може делегувати регулюючі повноваження міністрам. 

Незалежні адміністративні органи також мають регуляторні повноваження 

для виконання своїх завдань. Це, наприклад, Національна комісія з 

інформаційних технологій та свобод або Вища рада з питань аудіовізуальної 

діяльності. Нарешті, зміна конституції у 2003 році визначила, що місцеві та 

регіональні органи влади мають регулятивну владу в межах здійснення своїх 

повноважень.  

З 2013 року Франція докладає значних зусиль щодо спрощення 

регуляторної діяльності. Після низки спрямованих на це заходів програма 2017 

року «Громадські дії 2022» визначає спрощення адміністративності як одну з 

п’яти пріоритетних дій та окреслює завдання для уряду – розробити плани 

спрощення. Країна  також запровадила підхід до компенсації регуляторних норм 

«one-in, two-out» у 2017 році, згідно з якою введення одного регуляторного акту 

має супроводжуватися виведенням з дії якнайменше двох інших застарілих актів 

регулювання.  

Нещодавно було опубліковано нові вказівки щодо оцінки політики, що 

встановлюють стандартні методи оцінки. Франція не вимагає залучення 

зацікавлених сторін та широкої громадськості для розробки нових законів, за 

винятком галузі екологічного регулювання. Неформальні консультації та 

консультації через відповідні комітети, однак, є частими. Країна могла б зробити 

державні консультації більш міжгалузевою та систематизованою практикою для 

повного використання переваг залучення зацікавлених сторін.  

Для формування регуляторної політики в країнах Західної Європи 

характерні такі два періоди [41]:  

інтенсивний – час протягом довоєнного та післявоєнного періодів Другої 

світової війни, коли в розвитку господарських систем спостерігалося широке 

використання кейнсіанських підходів; 

дерегулювання – супроводжується приватизаційними процесами та 

зменшенням державного втручання в економічні процеси.  
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Що стосується скандинавської моделі, то, як стверджує В. Павленко, це 

«найдемократичніша модель економічного й політичного розвитку регульованої 

ринкової економіки, що ґрунтується на плюралізмі форм власності й економічної 

влади (при недопущенні її концентрації в руках підприємців і профспілок) та 

соціалізації сфери розподілу» [41]. 

Метою регуляторної політики Фінляндії є створення сприятливого 

регулювання, сприяння дерегуляції та зменшення адміністративного 

навантаження. 

Фінська Рада з аналізу регуляторного впливу  розглядає вибрані ОРВ (на 

основі значущості та репрезентативності) перед затвердженням остаточної 

версії, надає консультації, а також офіційний висновок щодо якості ОРВ, не 

маючи при цьому санкційних повноважень.  

Підрозділ законодавчої інспекції Міністерства юстиції та Канцлер юстиції 

поділяють обов'язки, пов'язані з вивченням правової якості регулювання в стадії 

розробки. Зауваження, що зроблені під час цієї законодавчої перевірки, 

враховуються для подальших версій регуляторного акту. 

Регуляторне навантаження підприємств у Фінляндії виходить від усіх 

рівнів управління: місцевого, регіонального, державного та рівня ЄС. Воно 

стосується таких напрямів, як [142]: політика у сфері праці; система 

оподаткування; галузеве законодавство; дозвільна документація; стандарти, що 

стосуються безпеки, охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я 

тощо. 

Витрати, пов’язані з дотриманням регуляторних норм, є більшими для 

малих підприємств через обмеженіші ресурси (кадрові, фінансові). Водночас 

регуляторне навантаження вважається найважчим серед компаній, що працюють 

у сфері соціального й медичного обслуговування, туризму, будівництва та 

транспорту. 

У Швеції одним з органів регуляторної політики є Шведська рада з питань 

кращого регулювання, що була створена у 2008 році як незалежна комісія 

розслідувань. З 2015 року вона набула статусу постійно діючої структури, 
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секретаріат якої підпорядковується Шведському агентству з економічного та 

регіонального зростання.  

Шведське агентство з економічного та регіонального зростання відповідає 

за методичну розробку, керівництво та підготовку інструментів регуляторної 

політики. Також воно розробляє та пропонує заходи щодо спрощення, бере 

участь у міжнародних заходах, спрямованих на спрощення регулювання 

діяльності підприємств, та сприяє поінформованості інших державних органів 

про те, як на бізнес впливає примусове регулювання.  

Позиція перерахованих органів, як правило, має бути отримана до того, як 

парламент вирішить ухвалити закон. 

Спрощення залишається наріжним каменем регуляторної політики Швеції. 

Зокрема, підвищена увага приділяється спрощенню регулювання за двома 

напрямками: «Краще обслуговування» та «Більш придатні правила». Уряд 

намагається контролювати зусилля кращого обслуговування, визначаючи, 

наскільки простішим та швидшим стає подання інформації та отримання 

відповіді. У сфері впровадження більш придатних правил регулювання мета 

полягає в  тому, щоб переорієнтувати регулювання на сприяння економічному 

зростанню та зменшення витрат, пов’язаних з дотриманням регуляторних норм 

для бізнесу. 

У Данії функціонує Команда з ефективного регулювання в Датському 

управлінні бізнесу, яка несе відповідальність за контроль якості актів ОРВ, що 

створюють значні навантаження для бізнесу, а також забезпечує керівництво та 

навчання використанню ефективних інструментів управління регуляторною 

політикою, включаючи ОРВ.  

Комітет з питань імплементації досвіду ЄС, що знаходиться в Міністерстві 

зайнятості, перевіряє якість виконання бізнес-орієнтованого законодавства ЄС. 

Обидва органи підтримують систематичні вдосконалення в уряді та визначають 

сфери, у яких регулювання може бути більш ефективним, Комітет відповідає 

п'яти принципам регулювання бізнесу, орієнтованого на ЄС.  
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Міністерство фінансів Данії несе відповідальність за контроль якості та 

дотримання принципів законодавства про захист цифрових даних і вимірює 

регуляторний вплив на ВВП. Міністерство юстиції здійснює нагляд і загальний 

судовий контроль якості регулювання.  

В Іспанії важливим органом у сфері регуляторної політики є Управління з 

питань регуляторної координації та якості, завдання якого полягає у нагляді за 

виконанням вимог кращого регулювання за допомогою вивчення змісту ОРВ та 

наступних оцінок.  

Міністерство територіальної політики та державних служб Іспанії несе 

відповідальність за сприяння та подальші заходи щодо спрощення 

адміністративних тягарів, отримання громадських консультацій та участі. Разом 

з Міністерством економіки та підприємництва воно детально вивчає якість 

різних аспектів ОРВ.  

Державна рада несе відповідальність за оцінку законності нормативно-

правових актів та процесу їх розробки, ефективність роботи адміністрації в 

досягненні їх цілей та ретельне вивчення юридичної якості підзаконних актів чи 

первинних законів, ініційованих виконавчою владою. 

Метою регуляторної політики Канади є зменшення бар'єрів для інновацій, 

економічного розвитку та інвестицій у канадську економіку, а також сприяння 

стимуляції розвитку нових технологій та підприємництва канадською 

регуляторною системою. 

Американська модель державного регулювання передбачає стимулювання 

підприємницької активності в пріоритетних галузях національної економіки. ЇЇ 

відмінною рисою є тотальний державний контроль над процесом формування 

доходної частини бюджету та над нецільовим використанням його витратної 

частини й рівнем корупції. У ході реалізації регуляторної політики як всередині 

країни, так і за кордоном чергується застосування адміністративних та ринкових 

інструментів. 

Регуляторна політика США, як і країн Західної Європи, розвивалась 

еволюційно з 70-х років XX століття. Кожна зміна керівництва країни 
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відзначалась змінами регуляторної політики, впровадженням нових методів та 

інструментів регулювання.  

Інституційна установа для регуляторного нагляду –  це центральний орган 

регуляторного нагляду США. Він ретельно вивчає якість значущих нормативних 

актів, оцінку регуляторного впливу, а також може повернути регламенти 

органам для повторного розгляду, якщо їх якість буде визнана недостатньою. 

Для США характерним є акцент на механізмах ринкового 

саморегулювання, а державне регулювання, зі свого боку, спрямоване на 

використання правових та опосередкованих методів управління. За таких умов 

створюються так звані загальні «правила гри» та сприятливі умови для розвитку 

й розширення можливостей бізнесу, прискорення темпів науково-технічного 

прогресу, а також стимулювання впровадження новітніх форм і методів 

управління тощо. 

Таким чином, механізм регуляторної політики США являє собою 

ефективну модель ринкового саморегулювання, яке доповнюється державним 

регулюванням, що засновано на стимулюванні концентрації фінансового 

капіталу. Водночас економічний розвиток і зростання забезпечуються в 

основному за рахунок інновацій і розширення грошового ринку. 

Отже, у процесі дослідження було встановлено, що в регуляторній політиці  

країн  Європи та США є певні спільні риси. Так, метою їхньої регуляторної 

політики є зниження регуляторного навантаження на бізнес, громадян чи 

державні адміністрації на основі відкритості та прозорості прийняття рішень, а 

також залучення громадян та зацікавлених сторін до процесу здійснення 

регуляторної політики [143]. 

На сучасному етапі розвитку для механізму регуляторної політики США 

та країн Західної Європи властива її оптимізація, яка полягає в поєднанні 

державного регулювання з ринковим саморегулюванням. 

У процесі державного регулювання, орієнтованого на забезпечення 

прогресивних змін розвитку національної економіки, використовуються 

стимулюючі та стримуючі засоби й інструменти впливу на розвиток економіки.  
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Відмінності регуляторної політики США та країн Західної Європи 

пов’язані з наявністю розбіжностей між пропорціями державного та ринкового 

механізмів регулювання, а також широтою повноважень державних 

регуляторних органів у сфері регулювання процесів, що відбуваються в державі. 

Щодо моделі регулювання євразійського типу, то паралельно з усіма  

спільними рисами, пов’язаними з переходом країн, що його представляють, від 

планової економіки до змішаних господарських систем з домінуванням 

стратегічного регулювання, такі країни мають різний ступінь державного 

регулювання, а отже й певні особливості регуляторної політики. 

У російському варіанті регуляторної політики євразійського типу 

основними двигунами розвитку економіки вважаються розвиток військово-

промислового та паливно-енергетичного комплексу. Цій регуляторній політиці 

притаманний відносно ліберальний державний контроль над рухом фінансових 

та матеріальних ресурсів, сполучення ринку та плану у формі програмно-

цільового планування. У державі реалізується близько 50 цільових програм, що 

є основними інструментами розподілу засобів державного бюджету. Домінує 

змішана форма власності як інструмент взаємодії між державою та приватним 

бізнесом під час реалізації інвестиційних проєктів, експлуатації нерухомості та 

обладнання, здійснення окремих видів комерційної діяльності. 

Головною метою регуляторної політики Білорусі є знищення зайвих та 

обтяжливих бар'єрів для розвитку підприємництва. Задля реалізації цієї мети 

визначено такі основні завдання: мінімізація втручання держави в економічну 

діяльність суб'єктів господарювання, створення конкурентоспроможних умов 

формування та функціонування підприємницького середовища.  

Законодавство Білорусі визначає механізм здійснення прогнозування, яке 

проводиться у вигляді оцінки фінансово-економічних, соціальних, екологічних 

наслідків прийняття (видання) нормативно-правового акта, оцінки регулюючого 

впливу проєкту нормативно-правового акту на умови здійснення 

підприємницької діяльності, а також оцінки інших наслідків, які виникнуть у 

результаті прийняття (видання) нормативно-правового акта. Прогнозування 



160 

наслідків прийняття нормативно-правового акту здійснюється державним 

органом, який ініціює підготовку проєкту або є відповідальним за його розробку. 

Крім того, до цього процесу можуть залучатися представники інших державних 

органів відповідно до їх компетенції, громадські об'єднання (спілки, асоціації), 

які виконують функції у сфері захисту інтересів юридичних осіб та 

індивідуальних підприємців у відповідних питаннях, а також експерти та 

фахівці, депутати Палати представників і члени Ради Республіки Національних 

зборів Республіки Білорусь, а також інші зацікавлені особи. Слід зазначити, що 

законодавство також передбачає вилучення певних нормативно-правових актів 

з-під оцінки регуляторного впливу – актів, які стосуються питань оборони, 

національної безпеки, республіканських і місцевих податків та зборів, основних 

напрямів грошово-кредитної політики, бюджетного та валютного законодавства 

тощо [144]. 

Регуляторна політика Китаю заснована на залученні інвестицій, орієнтації 

на експорт та використанні дешевої робочої сили. У цій країні здійснюється 

планомірна реалізація концепції ринкового соціалізму. Китайській регуляторній 

політиці притаманний жорсткий контроль над бюджетними доходами та 

витратами, що поєднується зі свободою використання прибутків, які отримують 

державні підприємства. Велика увага приділяється розвитку фондового ринку та 

активізації його впливу на інвестиційну діяльність державних підприємств 

шляхом акціонування. 

На стимулювання експорту сировинних ресурсів та протекції розвитку 

машинобудівного комплексу орієнтована регуляторна політика Узбекистану. Її 

відмінними рисами є сильне державне регулювання економіки при наявності 

значного державного сектору та жорсткого державного контролю, що 

розповсюджується на різні сфери діяльності господарюючих суб’єктів. 

У Туркменістані в рамах регулювання також сполучаються планові та 

ринкові інструменти регулювання господарської діяльності. Державне 

регулювання здійснюється у формі забезпечення повної зайнятості та вирішення 
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окремих соціальних питань населення (безкоштовне забезпечення населення 

електроенергією, природним газом, водою та сіллю). 

У Казахстані сформована більш ліберальна економічна система, яка 

поєднує сировинну спрямованість з певним стимулюванням інноваційних 

проєктів. Державне регулювання здійснюється у формі індикативного 

планування та селективної підтримки паливно-енергетичних, металургійних 

підприємств, а також сільського господарства. 

Щодо азіатських країн, то підхід  до побудови в них регуляторної політики 

дещо різниться. 

Мета регуляторної політики Індонезії полягає в прискоренні національних 

стратегічних секторів і проєктів, підвищенні конкурентоспроможності 

індонезійського бізнесу, залученні інвестицій і впорядкування правил; 

спрощенні та вдосконаленні адміністративних процесів і правил. У країні 22 

міністерства беруть участь у розробці регуляторної політики та впровадженні 

різних процесів й інструментів.  

Індонезія має кілька інституцій у виконавчій гілці, які несуть 

відповідальність за нагляд щодо прийняття нормативно-правових рішень. До них 

можна віднести Міністерство державного секретаріату, Міністерство 

планування національного розвитку, 4 координаційні міністерства, Міністерство 

юстиції та прав людини, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів. 

Головна мета регуляторної політики Філіппін полягає в зміцнення бізнес-

клімату та підвищенні конкурентоспроможності економіки шляхом 

запровадження регуляторного середовища, що сприяє веденню бізнесу країни. 

Пріоритетним завданням є зменшення та запобігання регуляторному 

навантаженню, спричиненому непотрібним (надмірним) регулюванням, що 

збільшує витрати на дотримання вимог  окремими особами та бізнесом і 

виконання державою; скорочення адміністративного тягаря та зменшення 

бюрократичної тяганини.  
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Однак у країні  не існує центрального органу, який би перевіряв доречність 

та вплив існуючих або майбутніх правил уряду. Регуляторні перевірки 

здійснюються агенціями, що відповідають за певні сектори. 

Так, Національне управління з економіки та розвитку (NEDA) виступає в 

якості органу соціально-економічного планування країни, відповідає за 

консультування політиків високого рівня та є координуючим органом під час 

розробки національної та субнаціональної політики. Національна рада з 

конкурентоспроможності – це спільна приватно-громадська рада, метою якої є 

сприяння розвитку конкурентного бізнес-середовища в країні. Філіппінська 

комісія з конкуренції (PCC) є незалежною структурою судової влади, 

уповноваженою контролювати національну політику в області конкуренції, а 

також заохочувати та захищати конкурентні ринки. 

У Сінгапурі регуляторна політика покликана знизити витрати та 

навантаження регулювання на зацікавлені сторони, включаючи підприємства та 

громадськість, зберігаючи інтереси суспільства та гарантуючи, що регуляторне 

середовище залишається сприятливим для підприємств. 

У країні функціонує Рада зі стандартів, продуктивності та інновацій –   

орган Міністерства торгівлі та промисловості, який відповідає за розвиток 

підприємництва в країні, а також за забезпечення найвищих стандартів та 

акредитації товарів і послуг. Міжнародне підприємництво – це структура, яка в 

рамках Міністерства торгівлі та промисловості виконує функції агентства, 

відповідального за міжнародну торгівлю. 

Іншими основними структурами підтримки уряду щодо регуляторної 

політики є: 

орган з питань бухгалтерського обліку та корпоративного регулювання  

(національний регулятор суб'єктів господарювання, державних бухгалтерів та 

постачальників корпоративних послуг у Сінгапурі, сприяє надійному та 

сприятливому середовищу для бізнесу); 
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об’єднання активних громадян (провідне відомство, відповідальне за 

сприяння загальним урядовим зусиллям щодо залучення громадськості та 

приватних служб); 

комісія з питань підприємницької діяльності (приватно-публічна група під 

керівництвом Голови державної служби, у складі керівників бізнес-структур, що 

має на меті розробку публічних пропозицій; виступає як внутрішній захисник 

бізнесу в уряді для створення більш пропідприємницького середовища, що 

сприяє зростанню конкурентоспроможного бізнесу). 

Мета регуляторної політики Таїланду визначається в сприянні зростанню 

бізнесу в країні, зменшенню адміністративного навантаження для поліпшення 

ділового середовища шляхом вдосконалення процесу ліцензування та розробки 

онлайн-платформ для подальшого полегшення електронної комерції, підтримки 

зростання та розвитку пріоритетних галузей; поліпшенні якості та ефективності 

державного управління, а також якості послуг, що надаються громадянам та 

бізнесу; перетворенні країни на першу світову націю з орієнтацією на чотири 

ключові стратегічні опори: якісне управління та прозорість, бізнес-клімат та 

конкурентоспроможність, «Таїланд 4.0» та інклюзивне зростання. 

Центральним органом країни з питань підтримки малого та середнього 

підприємництва, відповідальним за координацію політики, сприяння його 

розвитку та зміцнення позицій на внутрішньому й міжнародному рівнях, є 

Управління сприяння малому та середньому бізнесу. Цей орган також відповідає 

за розробку п'ятирічних планів просування малого та середнього 

підприємництва. 

Іншими структурами, створеними для підтримки та здійснення 

регуляторної політики уряду, є: 

Управління Комісії з розвитку державного сектору (несе відповідальність 

за підтримку розвитку державного сектору та надання державних послуг); 

Управління Державної ради (виконує консультативні функції для 

виконавчої влади та відповідає за  

розроблення проєктів законів, підзаконних актів;  
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надання юридичних консультацій державним органам чи підприємствам;  

подання висновків до Ради Міністрів щодо нового законодавства або 

внесення змін чи скасування діючих нормативних актів);  

Федерація промисловості Таїланду (складається з представників 

приватного сектору та виступає представником промислових операторів країни 

з питань, пов'язаних із просуванням та розвитком промисловості). 

Мета регуляторної політики В’єтнаму виявляється в підвищенні 

ефективності управління та адміністративних процесів і включає раціоналізацію 

ділової та інвестиційної регуляторної бази. 

Апарат Уряду В’єтнаму несе відповідальність за координацію роботи з 

міністерствами, народними комітетами на рівні провінцій та установами й 

організаціями зацікавленими в підготовці проєктів нормативно-правових 

документів, а також перегляді та коментарі до їх подання до установ вищого 

рівня. 

Міністерства В’єтнаму відповідають за ініціювання та розробку проєктів 

законів та пропозицій щодо регулювання. Вони також здійснюють нагляд за 

виконанням положень відповідно до своїх сфер компетенції. Водночас контроль 

якості всіх законів і нормативних актів покладається на Міністерство юстиції. 

Конституційні та законодавчі повноваження у В'єтнамі покладені на 

Національні збори. Так, відповідно до Конституції та Закону про організацію 

Національних зборів, лише Національні збори можуть формувати та змінювати 

конституцію і закони. Національні збори також відповідають за прийняття 

рішень, що стосуються національних справ, і здійснюють верховний контроль за 

діяльністю держави. 

Іншим регуляторним органом, що здійснює регулювання та підтримку 

розвитку підприємництва у В'єтнамі, виступає Рада з розвитку малого та 

середнього бізнесу на чолі з Міністром планування та інвестицій, а також 

Агентство розвитку підприємництва при Міністерстві планування та інвестицій.  

Іншими важливими структурами підтримки дій уряду при реалізації  

регуляторної політики у В'єтнамі є 
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Рада зі сприяння розвитку малого та середнього бізнесу (допомагає 

ініціативам та програмам розвитку, а також консультує Прем'єр-міністра щодо 

політики та інструментів, що сприяють розвитку малого та середнього 

підприємництва); 

Дирекція зі стандартів, метрології та якості  (національне агентство зі 

стандартизації, підпорядковане Міністерству науки та технологій, що видає 

національні стандарти, а також бере участь у розробці міжнародних стандартів); 

Державний банк В'єтнаму (національний банківський регулятор); 

неурядові органи, включаючи Торгово-промислову палату В'єтнаму та 

В'єтнамську асоціацію малого та середнього бізнесу (важливі установи, які 

допомагають виступати за більш сприятливу структуру регуляторної політики 

для малого та середнього підприємництва). 

Вартим уваги, на нашу думку, у розробці та реалізації регуляторної 

політики є досвід Японії. Так, завдяки державній протекціоністській політиці, а 

також поєднанню в державній регуляторній політиці діяльності урядових та 

підприємницьких структур, у Японії в різні періоди розвитку відбулося 

становлення таких стратегічно важливих галузей, як металургія, залізниця, 

електроенергетика, хімія (50-ті роки ХХ століття), виробництво синтетичних 

матеріалів, нафтопереробка та нафтохімія, загальне машино- та 

автомобілебудування, радіоелектронна промисловість (60-ті роки XX століття), 

наукомісткі галузі (70-80-ті роки XX століття). Система державного 

регулювання реалізовувалась з повоєнних років на основі збалансованих 

довгострокових планів економічного розвитку, що визначали пріоритетні 

проблеми, цілі, завдання та механізми їх досягнення [41].  

Крім того, у Японії сформувалася розвинена система підтримки 

підприємств малого та середнього бізнесу, яка постійно вдосконалюється. 

О. Комаха вважає, що японська модель розвитку малого та середнього 

бізнесу є майже зразковою. Державна регуляторна політика у сфері розвитку 

малого та середнього бізнесу реалізується через такі напрями, як укріплення 
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засад управління, підтримка структурних зрушень, заходи щодо малих 

підприємств тощо  [145]. 

Регуляторна реформа Японії спрямована на ринково орієнтоване 

регулювання, децентралізацію повноважень центрального уряду та зменшення  

адміністративного втручання центрального уряду. У Японії та Південній Кореї, 

де основною регуляторною проблемою було надмірне регулювання й державне 

втручання в економіку, основний акцент було зроблено на зниженні економічної 

ролі держави за допомогою дерегулювання [146]. 

Слід відзначити, що Японія доклала значних зусиль для покращення свого 

регуляторного середовища. У 2017 році уряд підкреслив свою прихильність до 

регуляторної реформи, запровадивши Базову програму зменшення 

адміністративного навантаження. Програма пов'язана зі стратегією оживлення 

Японії 2016 року та спрямована на впровадження нових рамок, принципів та 

механізмів регуляторної та інституційної реформи з метою досягнення 

окреслених цілей та завдань програми до 2019 року. Японія також переглянула 

свої керівні принципи щодо впровадження оцінки регулювання у 2017 році, а 

також додатково впровадила практику збору інформації стосовно оцінки 

регуляторних актів за критеріями кількісного визначення та кваліфікації 

наслідків та витрат, включаючи різні методи та процеси, які міністерства можуть 

прийняти за конкретних обставин. Настанови 2017 року також чітко визначають 

необхідність проведення подальших оцінок нормативно-правових актів 

протягом п'яти років з моменту їх застосування. До того ж у країні розроблено 

та введено в дію інтерактивний веб-сайт, відкритий громадськості для доступу 

до відповідних документів, таких як оцінки впливу, та надання коментарів до 

проєктів підзаконних актів [147]. 

Інституційна установа для регуляторного нагляду в Японії – це Рада з 

питань сприяння регуляторній реформі при Кабінеті Міністрів, яка відповідає за 

просування регуляторної реформи. Рада також уповноважена здійснювати 

моніторинг та перегляд виконання ініціатив регуляторної реформи та надавати 

об'єктивні рекомендації щодо майбутніх ініціатив на прохання Прем'єр-міністра. 
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Бюро адміністративної оцінки Міністерства внутрішніх справ та комунікацій 

несе відповідальність за нагляд, планування, оцінку, встановлює керівні 

принципи та платформи для підтримки цих оцінок. Крім того, Бюро проводить 

оцінку різних міністерських політик, що включає в себе настанови міністерства 

та загальні правила оцінки політики, а також проводить огляд цієї політики під 

наглядом Кабінету Міністрів [148]. 

Південнокорейська модель регулювання передбачає найбільш гармонійне 

сполучення планового та ринкового господарських процесів. Державне 

регулювання здійснюється у формі наявності авторитарних урядів, активної 

підтримки експорту та залучення технологій (як промислового обладнання, так і 

ноу-хау), створення соціальної інфраструктури та державного контролю цін на 

експортну продукцію. Здійснюється централізоване планування з 

використанням цільових програм та суворої системи персональної 

відповідальності. 

Підсумовуючи наведені вище результати дослідження, можна здійснити 

такі узагальнення зарубіжного досвіду регуляторної політики [143]. 

1. Регуляторна політика здійснюється з метою: 

зниження регуляторного навантаження на бізнес, громадян чи державні 

адміністрації на основі відкритості та прозорості прийняття рішень, а також 

залучення громадян та зацікавлених сторін до процесу здійснення регуляторної 

політики (країни ЄС); 

прискорення темпів науково-технічного прогресу, новітніх форм і методів 

організації, а також управління інноваційними процесами, розширення 

можливостей, адаптації різних сфер економіки до потреб ринку (США, Японія, 

Південна Корея); 

усунення зайвих бар'єрів, мінімізації втручання держави в економічну 

діяльність суб'єктів господарювання, створення конкурентоспроможних умов 

формування та функціонування підприємницького середовища (країни 

євразійського типу); 
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підвищення сприятливості середовища для підприємницької діяльності, 

покращення бізнес-клімату, інвестиційної привабливості для активнішого 

залучення інвестицій у найбільш пріоритетні галузі та підвищення 

конкурентоспроможності бізнесу (країни Азії). 

2. Існують такі моделі регуляторної політики: 

сполучення свободи підприємництва з соціальними зобов’язаннями 

держави, яка покликана гарантувати кожній особі мінімальний рівень 

матеріального добробуту та створити умови для розвитку її особистості; 

жорсткий контроль над бюджетними доходами та витратами (Німеччина та інші 

країни Західної Європи); 

найдемократичніша модель економічного й політичного розвитку 

регульованої ринкової економіки, що ґрунтується на плюралізмі форм власності 

й економічної влади (за умови недопущення її концентрації в руках підприємців 

і профспілок) та соціалізації сфери розподілу (скандинавські країни, частково 

Іспанія, Португалія); 

стимулювання підприємницької активності в пріоритетних галузях 

національної економіки при тотальному державному контролі над процесом 

формування доходної частини бюджету та над нецільовим використанням його 

витратної частини, рівнем корупції; чергування адміністративних та ринкових 

інструментів (США); 

перехід від планової економіки до змішаних господарських систем з 

домінуванням стратегічного регулювання з різним ступенем державного 

регулювання від відносно ліберального до досить жорсткого регулювання  

(більшість Євразійських країн); 

гармонійне сполучення планового та ринкового господарських процесів, 

державне регулювання у формі авторитарного уряду при активній підтримці 

експорту та залученні технологій, створення соціальної інфраструктури та 

державного контролю цін на експортну продукцію, централізоване планування з 

використанням цільових програм та суворої системи персональної 

відповідальності (Південна Корея). 
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3. Регуляторне середовище: 

сегментарне (охоплює окремі сфери або кілька сфер), у тому числі 

галузево-орієнтоване (спрямоване на регулювання окремих найбільш 

пріоритетних галузей економіки), підприємницько-орієнтоване (спрямоване на  

підтримку розвитку малого та середнього бізнесу), інноваційно-орієнтоване 

(спрямоване на підтримку розробки та впровадження інновацій); соціально-

орієнтоване або екологічно-орієнтоване (спрямоване на дотримання соціальних 

та екологічних стандартів). Проявляється на досить нетривалому проміжку 

розвитку країн, тому належність регуляторного середовища країни до такого 

типу важко ідентифікувати; 

комбіноване (охоплює декілька сегментів і є характерним для більшості 

країн); 

всебічне (охоплює більшість або всі сегменти і являє собою застарілий 

підхід до регуляторної політики, зокрема в країнах, де домінував тоталітарний 

режим). 

4. Належність повноважень зі здійснення регуляторної політики за рівнями 

регулювання: 

регуляторна політика здійснюється на державному рівні (повна 

централізація); 

повноваження зі здійснення регуляторної політики передаються на 

регіональний чи місцевий рівень (повна децентралізація); 

регуляторна політика здійснюється на різних рівнях (комбінований підхід 

з різним ступенем децентралізації). 

5. Інституційний статус регуляторних органів:  

державні органи, у тому числі президент або уряд країни, окремі 

міністерства або відомства; 

комісії та комітети, підпорядковані органам влади; 

дорадчі органи та агентства; 

об’єднання представників бізнесу та громадськості.  

6. Основні методи та інструменти регуляторної політики: 
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за характером впливу – стимулюючі, регламентуючі, обмежуючі, 

стримуючі; 

за способом дії – економічні, адміністративні, правові; 

за дією – прямі та опосередковані. 

Послідовність імплементації зарубіжного досвіду з формування регуляторної 

політики наведено на рисунку 2.4.  

 
Рисунок 2.4 – Послідовність імплементації зарубіжного досвіду регуляторної 

політики 

Джерело: розроблено автором 

 

Як зазначено на рисунку 2.4, імплементацію зарубіжного досвіду 

пропонується розглядати на основі послідовної реалізації таких етапів, як: 

аналітико-пізнавальний, порівняльний, критично-орієнтувальний та адаптаційно-

дійовий. 

У процесі імплементації зарубіжного досвіду щодо регуляторної політики у 

вітчизняних реаліях основними моментами є такі, що наведені в таблиці 2.2, яка 

розкриває сутність та характеристику основних аспектів регуляторної політики в 

країнах світу, а також можливість їх застосування в Україні. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження нами було визначено 

послідовність імплементації зарубіжного досвіду регуляторної політики,  що 

ґрунтується на його узагальненні та, на відміну від інших, дозволяє отримати 

систематизоване уявлення про регуляторну політику зарубіжних країн за 
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Порівняльний Порівняння країн за основними аспектами регуляторної політики 

Критично-

орієнтувальний 

Критичний аналіз основних аспектів та можливості їх застосування в 

умовах України 
Вибір орієнтирів для української регуляторної політики 
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дійовий 

Розробка шляхів адаптації зарубіжного досвіду до вітчизняних реалій 

Впровадження зарубіжного досвіду в Україні 
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основними аспектами, такими як мета, використовувані моделі, специфіка 

формування регуляторного середовища, органи, що мають повноваження зі 

здійснення регуляторної політики за рівнями, та їх інституційний статус, основні 

методи та інструменти. Запропонована послідовність імплементації зарубіжного 

досвіду регуляторної політики дозволяє на основі критичного аналізу обрати 

орієнтири для покращення реалізації регуляторної політики в Україні [126]. 

 

Таблиця 2.2 – Основні (найбільш прийнятні) аспекти регуляторної політики 

зарубіжних країн та можливості їх застосування у вітчизняних 

реаліях 

 

Аспекти 

регуляторної 

політики 

Узагальнена 

характеристика аспекту 

по країнах світу 

Можливість застосування 

досвіду в Україні 

1 2 3 

Мета 

регуляторної 

політики 

Орієнтованість на 

зниження регуляторного 

навантаження, врахування 

інтересів зацікавлених 

сторін, інноваційна 

орієнтованість, підвищення 

конкурентоспроможності 

країни, інвестиційного 

клімату  тощо 

Застосування комплексного 

підходу до формування  

цілей змін регуляторної 

політики з врахуванням 

орієнтирів на отримання 

необхідного результату при 

мінімально допустимому 

регуляторному впливі 

Модель 

регуляторної 

політики 

У різних умовах 

застосування  принципів 

домінування ринкового чи 

державного регулювання 

або ж їх оптимального 

поєднання 

Врахування під час 

формування власної моделі 

можливостей оптимального 

поєднання механізмів 

ринкового та державного 

регулювання з орієнтацією на 

мінімізацію останнього 

Регуляторне 

середовище 

Формування в більшості 

країн комбінованого 

регуляторного 

середовища 

Визнання необхідності 

регулювання пріоритетних 

галузей економіки, соціальних 

та екологічних її складових  

під час створення умов для дії 

механізмів саморегулювання в 

підприємницькій сфері 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 

Належність 

повноважень зі 

здійснення 

регуляторної 

політики за рівнями 

регулювання 

Допустимість 

застосування 

централізованого та 

децентралізованого 

підходу до регуляторної 

політики залежно від 

умов, що характеризують 

економіку країни 

З огляду на особливості 

національної економічної 

системи, доцільність 

здійснення регуляторної 

політики на різних рівнях 

(сполучення централізації з 

децентралізацією з 

поступовим переходом до 

домінування останньої) 

Інституційний 

статус 

регуляторних 

органів 

Активна роль не лише 

державних органів та 

підпорядкованих їм 

органів, але й об’єднань 

представників бізнесу та 

громадськості 

Потреба в оптимізації 

структури регуляторних 

органів держави та посилення 

впливу неурядових 

регуляторних органів 

(об’єднань бізнесу та 

громадськості) 

Основні методи 

та інструменти 

регуляторної 

політики 

Поєднання різних 

інструментів та методів 

Необхідність аналізу впливу 

регуляторної політики на 

розвиток з метою обрання 

найбільш прийнятних методів 

та інструментів регулювання 

для кожної сфери 
Джерело: складено автором 

 

2.3 Емпіричне дослідження як основа управління змінами регуляторної 

політики 

 

Регуляторна політика в розвинених країнах розглядається як один із 

засобів, змінюючи який можна досягти забезпечення інтересів майбутніх 

поколінь та просування цілей сталого розвитку. Водночас процес безперервного 

розвитку завжди супроводжують безперервні зміни в певній сфері, певному 

процесі або явищі. За таких умов необхідність планування та прогнозування змін 

продиктована насамперед тим, що саме зміни є основою розвитку. Адже зміни – 

це невід’ємна та надзвичайно важлива категорія, що властива різноманітним 

системам. Крім того, важливою особливістю змін є їх взаємозв’язок: зміни в 

одній сфері викликають певні зміни в іншій сфері.  
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Для того, щоб зміни мали цілеспрямований напрямок та відповідали 

поставленим завданням, необхідним є процес управління ними, отже 

управління – це функція, властива високоорганізованим системам, що 

забезпечує їхню структурну цілісність у досягненні мети.  

Управління змінами розглядається в дослідженнях таких вчених, як: Е. Ван 

де Вен, І. Грибик, В. Ейтингон, Л. Попадюк, М. Пул, Х. Рамперсад, 

Н. Смолінська, С. Стеців, Г. Тарасюк, К. Фрайлінгер, Дж. Харрінгтон, І. Щепіна 

та інші. 

Дж. Харрінгтон визначає зміни як процес руху від нинішнього стану через 

перехідний період до бажаного стану [149]. Американські вчені Е. Ван де Вен та 

М. Пул характеризують зміни як емпіричне спостереження різниці у формі, 

якості або стані будь-якого організаційного елементу протягом часу [150]. 

К. Фрайлінгер та Х. Рамперсад, розглядаючи управління змінами, 

зазначають, що це процес, етапами якого є планування (передбачає визначення 

об’єкта змін), реалізація (експериментальне впровадження змін), контроль 

(перевірка результатів реалізації змін), регулювання та координування 

(впровадження перевірених змін) [151, 152]. 

І. Щепіна та В. Ейтингон зазначають, що будь-яка зміна повинна 

управлятися таким чином, щоб ліквідувати лаг між елементами, сприяти 

досягненню балансу між ними [153]. 

Управління змінами, на думку колективу авторів  І. Грибик, Л. Попадюк та 

Н. Смолінської, є процесом пошуку та вирішення проблем. При цьому  

управляти змінами  означає процес руху від проблемного стану до стану 

вирішеної проблеми [154].  

Г. Тарасюк визначає управління змінами як процес, який складається з 

таких етапів: підготовка змін, розробка системи мотивації змін та формування 

відповідного мотиваційного середовища, планування, реалізація та підтримка 

змін [155].  

Т. Гринько та Т. Гвініашвілі рекомендують визначати поняття «управління 

змінами» з позицій відомих підходів в управлінні, а саме [156]: 
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з погляду процесного підходу: управління змінами – це процес, який 

складається з певних послідовних взаємопов’язаних дій. Таким чином, 

управління змінами – це реалізація управлінських функцій, кожна з яких сама є 

процесом; 

з погляду системного підходу: управління змінами – це механізм побудови 

сукупності елементів (внутрішніх та зовнішніх), кожен з яких впливає на об’єкт 

упраління та безпосереднє управління; 

з погляду ситуаційного підходу: управління змінами  розглядається з 

позиції вибору пріоритетних елементів (складових проєкту на певному етапі 

змін) та здійснення першочергового впливу на них.  

С. Стеців, об’єднавши наведені підходи до розгляду поняття, визначив 

управління змінами як процес послідовної реалізації етапів (функцій) 

ініціювання, планування, організування, мотивування, контролювання та 

впровадження змін, зумовлений тиском факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища [157]. 

Проте здійснювані вищенаведеними авторами дослідження є 

різновекторними та потребують узагальнення й розширення відносно 

управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. 

У цілому управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки як процес являє собою набір взаємопов’язаних дій, що 

виконуються для досягнення цілей регуляторної політики розвитку національної 

економіки. За умови правильного застосування цього набору є можливим 

підвищення результативності регуляторної політики.  

Як правило, процес управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки проходить три послідовні стадії:  

1. Підготовка до змін (оцінювання поточного стану). Необхідно зрозуміти 

природу змін регуляторної політики, оцінити поточний стан і визначити 

орієнтири змін на основі узагальнення існуючого досвіду в цій площині. 

2. Реалізація змін (прогнозування та планування наслідків змін).  

3. Відстеження змін та контроль за їх результативністю.  
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Для кращого розуміння процесу управління змінами та побудови 

відповідного підходу, що враховує вітчизняні реалії, доцільно докладно 

дослідити зарубіжний досвід, пов'язаний з цим питанням. 

У 2012 році Організацією економічного співробітництва та розвитку 

запропоновано певні рекомендації щодо зміни регуляторної політики, які 

спрямовані на покращення практики реалізації регуляторної політики та 

підвищення ефективності дій уряду [158]. 

Перша рекомендація стосується якості регулювання. Ця рекомендація має 

на увазі те, що регуляторна політика повинна мати чітко встановлені цілі та 

рамки впровадження для того, щоб забезпечити ефективність регулювання та 

доцільність його застосування. При цьому доцільність регулювання 

забезпечується у випадку, якщо економічні, соціальні та екологічні вигоди 

виправдовують витрати, а чисті вигоди максимізуються. 

Другою рекомендацією Організації економічного співробітництва та 

розвитку є забезпечення відкритості процесу розробки та реалізації регуляторної 

політики. Так, ця рекомендація включає прозорість та участь зацікавлених сторін 

у процесі регулювання. Такий підхід спрямований на забезпечення гарантії того, 

що регулювання слугуватиме суспільним інтересам і поширюватиметься на 

законні потреби тих, кого воно стосується, або тих, хто в них зацікавлений. 

Таким чином, громадськості повинна надаватись можливість участі в процесі 

розробки проєктів регуляторних актів, а також в аналізі їх якості. За таких умов 

до обов’язків уряду входить забезпечення зрозумілості та чіткості нормативно-

правових актів, а також зрозумілості прав та обов’язків сторін. 

Третьою рекомендацією є необхідність створення механізмів та інституцій 

для здійснення нагляду за процесом реалізації регуляторної політики – 

дотримання регуляторних процедур, цілей, підтримка та впровадження 

регуляторної політики. Водночас інституційні рішення повинні бути адаптовані 

індивідуально під регуляторну політику кожної країни. Впровадження цієї 

рекомендації сприятиме підвищенню якості регулювання. 
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Крім того, необхідним вважається інтегрування оцінювання регуляторного 

впливу на ранні етапи  процесу регуляторної політики. Це дозволить чітко 

визначити цілі політики, оцінити необхідність здійснення регулювання й 

окреслити  найбільш ефективні та результативні методи досягнення поставлених 

цілей. Водночас попереднє оцінювання повинно включати розгляд 

альтернативних способів досягнення цілей та завдань регуляторної політики, 

включаючи як регуляторні, так і не регуляторні інструменти або їх поєднання. 

Таким чином, попереднє оцінювання повинно визначити підходи, що можуть 

принести найбільшу корисність суспільству. 

Організація економічного співробітництва та розвитку також рекомендує 

проводити систематичні огляди програм регулювання щодо їх відповідності 

чітко визначеним цілям регуляторної політики, включаючи розгляд витрат та 

вигод. Це повинно гарантувати актуальність, узгодженість, обґрунтованість, 

послідовність та ефективність регуляторної політики. 

Серед рекомендацій є пункт щодо регулярної публікації звітів про 

виконання регуляторної політики та програм реформ, а також про діяльність 

органів влади, які здійснюють регулювання. Такі звіти також повинні включати 

інформацію про те, як на практиці функціонують регуляторні інструменти, такі 

як оцінка регуляторного впливу (ОРВ), практика консультацій з громадськістю 

та перегляди існуючих регуляторних правил і програм для поліпшення 

виконання регуляторних норм. 

Важливо також розробити послідовну політику, яка охоплюватиме чітко 

визначені роль, функції та повноваження державних регуляторних органів, щоб 

забезпечити більшу впевненість у тому, що регуляторні рішення приймаються 

на об'єктивній, неупередженій та послідовній основі, без конфлікту інтересів чи 

неналежного впливу.  

Наступною рекомендацією є необхідність забезпечення  ефективності 

систем перевірки законності та процедурної справедливості положень і рішень 

органів, що уповноважені видавати регуляторні санкції. При цьому доцільно 

забезпечити доступ до таких систем зі сторони громадян та бізнесу, який 
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повинен включати право оскарження рішень регуляторних органів на законних 

підставах. 

Крім того, за необхідності рекомендується застосовувати оцінку ризиків, 

управління ризиками та комунікаційні стратегії для розробки та впровадження 

регуляторних дій, спрямованих на забезпечення цільового та ефективного 

регулювання. Регуляторні органи повинні оцінювати ефект від введення 

регуляторних актів, а також розробляти відповідні стратегії щодо їх  

впровадження та виконання. 

Важливим аспектом також є забезпечення узгодженості регуляторної 

діяльності, яка досягається за допомогою механізмів координації дій між 

наднаціональними, національними та субнаціональними рівнями влади. За таких 

умов виникає потреба визначення нормативних питань, що є наскрізними на всіх 

рівнях влади. Це сприятиме узгодженості регуляторних підходів і дозволить 

уникнути дублювання або конфлікту регуляторних норм. 

З метою покращення регуляторної політики необхідно сприяти розвитку 

регуляторної діяльності та підвищення її ефективності на субнаціональному 

рівні влади. Зокрема, уряду доцільно підтримувати реалізацію регуляторної 

політики для зменшення регуляторних витрат та бар'єрів на місцевому чи 

регіональному рівнях, які обмежують конкуренцію, перешкоджають 

інвестиціям, зростанню бізнесу та створенню робочих місць, а також з метою 

оцінювання сфер, для яких регуляторні зміни та спрощення є найбільш 

нагальними тощо. 

До рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку 

також включено  потребу врахування відповідних міжнародних стандартів та 

рамок міжнародної співпраці, що є важливим моментом в умовах посилення 

глобалізаційних процесів у світі. Дотримання міжнародних рекомендацій, 

стандартів та положень під час розробки та впровадження регуляторної політики 

сприятиме глобальній узгодженості, розвитку та поширенню передового 

світового досвіду, а також підвищенню ефективності регуляторної політики. 
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Цікавим та вартим уваги, на нашу думку, є дослідження Організації 

економічного співробітництва та розвитку  «Improving Regulatory Governance: 

Trends, Practices and the Way Forward», що опубліковані у 2017 році. Так, 

ключовими моментами, що спрямовані на зміни регуляторної політики, є [159]: 

необхідність інформування громадськості щодо розробки, впровадження та 

оцінки реалізації регуляторної політики; водночас регуляторні інститути, процеси 

й інструменти повинні бути розроблені та впроваджені цілісно; 

об'єднання інституцій, процесів й інструментів регуляторної політики для 

повного використання їх потенціалу та створення екосистеми, де ці різні 

інструменти ефективно використовуються для розробки й впровадження 

регуляторної політики; 

залучення до ефективної регуляторної політики законодавчих органів влади, 

які відіграють ключову роль у розробці політики, регулюванні та контролі її 

виконання, у тому числі шляхом притягнення виконавчої влади до відповідальності 

за результати; 

мережі та стимули як ключові фактори успіху: належне проєктування та 

впровадження нормативних актів покладаються на ефективну мережу інститутів та 

посадових осіб; 

впровадження та адаптація ефективної регуляторної політики до 

адміністративного й інституційного контексту та культури кожної країни. 

Останній пункт є особливо важливим, адже створення та використання 

інструментів регуляторної політики необхідно адаптувати й пристосувати до 

визначеного контексту та особливостей певної країни.  

У 2017 році Європейською Комісією було розроблено документ «Better 

Regulation Guidelines», відповідно до якого «краще регулювання» («Better 

Regulation») розуміється як дії, спрямовані на розробку такої політики та законів 

ЄС, які б досягали своїх цілей за умови мінімальних витрат. Тобто головною ідеєю 

документа є забезпечення найбільш ефективного регулювання. «Краще 

регулювання» охоплює весь цикл політики – розробку та підготовку політики, 

ухвалення; реалізацію (транспонування, додаткові нерегулярні дії), застосування 
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(включаючи дотримання), оцінку та перегляд. Водночас кожному етапу циклу 

політики відповідає низка принципів, цілей, інструментів та процедур, що 

стосуються планування, оцінки впливу, консультацій зі стейкхолдерами, реалізації 

та оцінювання результатів. Цикл реалізації змін у регуляторній політиці 

представлено на рисунку 2.5 [160]. 

Рисунок 2.5 – Цикл реалізації змін у регуляторній політиці (загальноприйнята 

практика) 

Джерело: [160] 

 

Згідно з рекомендаціями Європейської Комісії основними етапами змін  

регуляторної політики на краще повинні бути такі [160]: 

довгострокове планування та ратифікація, інструментами яких є дорожня 

карта та початкова оцінка впливу; 

громадські обговорення; 

оцінка доцільності / перевірка відповідності; 

оцінка впливу; 

контроль результативності; 

підтримка впровадження та моніторинг процесу реалізації. 
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У 2018 році Державна регуляторна служба України стала членом 

європейської мережі Better Regulation Network (Європейська мережа кращого 

регулювання). Метою діяльності цієї мережі  є обмін знаннями та досвідом між 

її членами у сфері кращого регулювання та практики проведення регуляторних 

реформ. Функціонування загальноєвропейської мережі є важливим з погляду 

вдосконалення та поширення поточних знань про регуляторні процеси, а також 

про ступінь та спосіб здійснення процедур оцінки подальшого їх впливу в 

країнах-членах ЄС та країнах-партнерах ЄС [161]. Співробітництво з цією 

мережею відкриває для України широкі можливості для зміцнення співпраці з 

європейськими країнами-членами та обміну передовим світовим досвідом 

впровадження регуляторних реформ, що, зі свого боку, сприятиме виробленню 

рекомендацій щодо інструментів кращого регулювання підприємницької 

діяльності. 

Для того, щоб оперативно відстежувати зміни в законодавстві, бути 

обізнаним щодо останніх регуляторних подій, необхідно постійно аналізувати 

позиції органів влади та галузевих об’єднань, застосовувати моніторинг 

регуляторного середовища. Саме завдяки моніторингу може бути вдосконалено 

регуляторну політику з метою підвищення ефективності управління розвитком 

національної економіки. 

Удосконалення регуляторної політики в нашій країні залежить від багатьох 

взаємопов’язаних факторів, для визначення яких може допомогти вивчення 

досвіду зарубіжних країн щодо реформування регуляторної політики. Вивчаючи 

міжнародний досвід здійснення регуляторної політики, важливо не просто 

акцентувати увагу на плануванні як на аналітично-процесуальній складовій, а 

слід зупинитися на характері змін самої регуляторної політики в країнах. 

Водночас увага має зосереджуватись на тому, що дозволяло регуляторній 

політиці набувати всеохоплюючого характеру. Набуття державою специфічної 

ролі суспільної надбудови, особливості державного устрою певної країни разом 

з практичними напрацюваннями у сфері регулювання сформували базові 

концепції запровадження такої регуляторної політики в практику [162]. 
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Першим міжнародним стандартом для оцінки змін у регулюванні є 

прийнятий Організацією економічного співробітництва та розвитку в 1995 році 

контрольний перелік питань для оцінки прийняття регуляторних рішень.  

З метою співставлення змін регуляторної політики в країнах світу 

використовується низка міжнародних рейтингів, серед яких найбільш 

розповсюдженим є Doing Bussines. 

Рейтинг Doing Bussines Групи Світового банку розробляє щорічний звіт на 

основі кількісних показників щодо оцінки регуляторної політики, правил 

ведення бізнесу та їх обмежень у 190 країнах. Оцінка проводиться за такими 

показниками, як: реєстрація підприємств, отримання дозволів на будівництво, 

підключення до систем електропостачання, реєстрація власності, отримання 

кредитів, захист міноритарних інвесторів, оподаткування, міжнародна торгівля, 

забезпечення виконання контрактів, усунення неплатоспроможності. 

Відповідно до звіту Doing Business, з 2 червня 2017 року до 1 травня 2018 

року у світі зафіксовано рекордних 314 регуляторних реформ. В усьому світі 128 

країн запровадили значні регуляторні покращення, що полегшили ведення 

бізнесу у всіх сферах. Країни з найбільш помітним поліпшенням у економіці – 

це Афганістан, Джибуті, Китай, Азербайджан, Індія, Того, Кенія, Кот-д’Івуар, 

Туреччина та Руанда. Водночас третина всіх реформ регулювання бізнесу, 

зареєстрованих Doing Business-2019, спостерігалась в економіці країн Африки на 

південь від Сахари.  

Економіки країн БРІК (Бразилія, Російська Федерація, Індія та Китай) 

запровадили в цілому 21 реформу, покращивши середню оцінку легкості ведення 

бізнесу загалом майже на 19 балів у різних сферах регулювання бізнесу. 

Найпоширенішими сферами покращення цих країн стали отримання 

електроенергії та торгівля через кордон [163].  

Усього, починаючи з 2003 року (рік започаткування Doing Business), було 

імплементовано понад 3 500 реформ у 10 сферах регулювання бізнесу в 190 

країнах [164]. Отже, можна зробити висновок, що країни світу багато уваги 

приділяють вдосконаленню власної регуляторної політики. 
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Для оцінки регуляторної політики в країнах світу пропонуємо розглянути 

перші 20 позицій у рейтингу Doing Business-2019 (таблиця 2.3). 

 

Таблиця 2.3 – Країни-лідери за рейтингом Doing Business-2019 
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Нова Зеландія 1 1 6 45 1 1 2 10 60 21 31 

Сінгапур 2 3 8 16 21 32 7 8 45 1 27 

Данія 3 42 4 21 11 44 38 9 1 14 6 

ОАР, Гонконг, 

Китай 
4 5 1 3 53 32 11 1 27 30 44 

Республіка 

Корея 5 11 10 2 40 60 23 24 33 2 11 

Грузія 6 2 27 39 4 12 2 16 43 8 60 

Норвегія 7 22 22 19 13 85 15 30 22 3 5 

США 8 53 26 54 38 3 50 37 36 16 3 

Великобританія 9 19 17 7 42 32 15 23 30 32 14 

Македонія, БЮР 10 47 13 57 46 12 7 31 29 37 30 

ОАЕ 11 25 5 1 7 44 15 2 98 9 75 

Швеція 12 18 25 9 10 85 33 27 18 38 17 

Тайвань, Китай 13 20 2 8 19 99 15 29 58 11 23 

Литва 14 31 7 26 3 44 38 18 19 7 85 

Малайзія 15 122 3 4 29 32 2 72 48 33 41 

Естонія 16 15 14 46 6 44 83 14 17 13 47 

Фінляндія 17 43 34 25 28 60 72 11 34 46 2 

Австралія 18 7 9 52 50 8 64 26 103 5 20 

Латвія 19 24 56 53 25 12 51 13 26 20 54 

Маврикій 20 21 15 34 35 60 15 6 69 27 35 
Джерело: [163, 164] 

 

Так, лідером рейтингу є Нова Зеландія. Країна за попередні 10 років 

покращила умови ведення бізнесу в основному за рахунок таких дій: 
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зниження вартості та часу на реєстрацію нового бізнесу; 

реформування податкової системи; 

скорочення часу на підключення електроенергії через покращення процесу 

моніторингу та підтвердження платежів для підключення; 

введення відкритого доступу до кредитної інформації тощо. 

За 2018 рік у 19 з 23 економік країн регіону Європи та Центральної Азії 

проведено загалом 54 реформи, що спрямовані на полегшення ведення бізнесу. 

На частку цього регіону припадає 17 % від 314 реформ, здійснених в усьому світі 

протягом року. Дві країни регіону Європи та Центральної Азії увійшли в число 

країн, що досягли найбільш помітних результатів за кількістю проведених 

реформ: Азербайджан (8 реформ) і Туреччина (7 реформ). Серед інших країн, що 

показали хороші результати в області здійснення реформ, зазначено Вірменію (5 

реформ), а також Російську Федерацію та Киргизьку Республіку (по 4 реформи в 

кожній країні) [163]. 

Приклади проведення регуляторних реформ у цих країнах включають такі 

моменти: 

Азербайджан полегшив отримання дозволів на будівництво, спростивши 

процедуру видачі дозволів на ведення будівельних робіт, які на сьогодні 

видаються через систему «єдиного вікна» в адміністрації міста Баку. У результаті 

час, що витрачається будівельною компанією на проходження всіх процедур, 

необхідних для будівництва складського приміщення, і пов'язані з цим витрати 

скоротилися з 196 днів і 6,6 % від вартості об'єкта до 116 днів і 1,9 %, відповідно; 

Туреччина спростила процедуру створення підприємств, скасувавши 

вимогу про наявність мінімального сплаченого статутного капіталу та 

нотаріальне завірення юридичних і облікових документів компаній; 

Росія спростила процедуру міжнародної торгівлі за рахунок пріоритетного 

застосування електронної системи митного оформлення та скорочення термінів 

автоматичного завершення процедур. 

Найбільшу кількість реформ було проведено країнами регіону в галузі 

міжнародної торгівлі (9 реформ), оподаткування (8 реформ), забезпечення 
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виконання контрактів (7 реформ) та отримання дозволів на будівництво (7 

реформ) [163]. 

Дані щодо рейтингу країн Європи та Центральної Азії Doing Bussines-2019 

представлено в таблиці 2.4. Рейтинг побудовано на основі показників за 10 

сферами регулювання бізнесу для кожної країни, що включені в сукупну річну 

оцінку – показник легкості ведення бізнесу. Чим вище значення цього показника, 

тим є кращими умови для ведення бізнесу в країні та сильнішими правові 

інститути.  

 

Таблиця 2.4 – Ранжування країн Європи та Центральної Азії за рейтингом Doing 

Bussines-2019 

 

Країна 

Місце в  

рейтингу (1-

190) Doing 

Bussines-2019 

Показник легкості 

ведення бізнесу (0-100) 

Кількість проведених 

реформ 

Doing 

Bussines-

2018 

Doing 

Bussines-

2019 

Doing 

Bussines-

2018 

Doing 

Bussines-

2019 

1 2 3 4 5 6 

Албанія 63 69,01 69,51 2 1 

Вірменія 41 73,31 75,37 2 5 

Азербайджан 25 71,54 78,64 5 8 

Білорусія 37 75,05 75,77 1 2 

Боснія і 

Герцеговина 
89 63,55 63,82 0 0 

Болгарія 59 71,13 71,24 0 0 

Хорватія 58 71,06 71,40 1 1 

Кіпр 57 71,27 71,71 0 2 

Грузія 6 82,80 83,28 3 3 

Казахстан 28 77,16 77,89 4 3 

Косово 44 73,71 74,15 3 3 

Киргизька 

Республіка 
70 65,76 68,33 1 4 

Македонія 10 81,23 81,55 0 1 

Молдова 47 73,16 73,54 1 1 

Чорногорія 50 72,53 72,73 1 0 

Румунія 52 72,83 72,30 1 0 

Російська 

Федерація 
31 76,76 77,37 3 4 

Сан-Марино 88 62,47 64,74 0 1 
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Продовження таблиці 2.4 

Сербія 48 73,32 73,49 3 1 

Таджикистан 126 57,03 57,11 2 1 

Туреччина 43 69,99 74,33 3 7 

Україна 71 67,31 68,25 3 3 

Узбекистан 76 66,32 67,40 5 3 
Джерело: [163] 

 

Серед головних тенденцій, що зафіксовані в рейтингу Doing Business-2019, 

варто відзначити такі: 

1. Грузія, яка посіла 6-е місце в глобальному рейтингу дослідження 

«Ведення бізнесу», має найвищий рейтинг серед країн регіону Європи та 

Центральної Азії, за якою слідують Північна Македонія (10-е місце), 

Азербайджан (25-е місце) і Казахстан (28-е місце). 

2. Найнижчий рейтинг мають Таджикистан (126-е місце), а також Боснія і 

Герцеговина (89-е місце). 

3. Інші великі економіки регіону та їх рейтинги: Російська Федерація – 31-

е місце, Туреччина – 43-е, Україна – 71-е місце (порівняно з 76-м місцем у 

попередньому періоді). 

Слід зазначити, що, крім рейтингів «Doing business – Measuring Business 

Regulations» Світового банку, у міжнародній практиці існують також два 

спеціалізованих рейтинги оцінки якості регуляторного середовища: рейтинг 

якості регулювання (Regulatory Quality: Percentile Rank) – один з шести 

індикаторів державного управління (World Governance Indicators), щорічно 

розраховується Світовим банком; сфера «Регулювання бізнесу» (Area 5c. 

Business regulation) індексу Economic Freedom of the World Інституту Фрейзера 

(Канада). 

Індикатор якості регулювання відображає уявлення про здатність уряду 

формувати та реалізовувати обґрунтовану регуляторну політику та положення, 

що дають можливість та сприяють розвитку приватного сектору. Процентний 

ранг вказує на рейтинг країни серед усіх країн, охоплених сукупним показником. 

Значення індикатору 0 відповідає найнижчому рангу, а 100 – найвищому рангу. 
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Ранжування деяких країн за рейтингом якості регулювання представлено в 

таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Ранжування країн за рейтингом якості регулювання (Regulatory 

Quality: Percentile Rank) 

 

Країна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 43,06 39,23 37,91 35,55 36,49 44,23 46,15 43,75 43,27 37,02 

Боліварська 

Республіка 

Венесуела 

4,31 3,83 6,16 4,74 2,84 2,88 2,4 2,4 2,4 0,48 

Гонконг ОАР, 

Китай 
98,6 100,0 96,2 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0 

Грузія 66,51 70,81 74,41 74,41 74,41 79,33 78,85 81,73 81,73 83,17 

Казахстан 42,58 41,63 43,13 39,34 37,91 45,19 53,37 51,92 61,06 60,10 

Канада 96,65 96,17 95,73 95,73 95,26 97,6 93,75 94,23 97,6 93,75 

Корейська 

народно-

демократична 

республіка 

0,48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нідерланди 97,1 97,1 97,2 96,2 95,7 95,7 96,6 98,6 98,6 99,0 

Німеччина 93,78 93,78 92,89 91,94 92,42 94,23 94,23 96,15 95,19 94,71 

Польща  77,99 79,9 78,2 78,67 81,04 81,25 80,29 79,81 78,85 78,37 

Республіка 

Білорусь 
12,44 12,44 10,43 13,74 14,69 15,38 14,90 16,35 24,52 25,96 

Російська 

Федерація 
40,67 40,67 39,81 40,28 39,81 38,46 32,21 37,02 32,69 31,73 

Сінгапур 97,6 98,1 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 

США 90,0 91,9 91,9 87,7 86,7 88,9 85,6 91,8 92,8 92,3 

Таджикистан 14,4 17,2 19,4 17,5 15,2 14,9 13,9 12,0 12,0 12,5 

Туреччина 59,81 59,81 62,09 64,93 64,93 66,35 62,50 61,06 57,21 52,40 

Україна 32,06 33,97 29,86 29,86 30,33 29,33 29,81 36,06 40,38 44,23 

Фінляндія 98,1 99,0 97,6 98,1 98,6 98,6 98,1 96,6 96,6 97,1 

Франція 85,6 86,6 84,8 83,4 85,3 81,7 83,7 83,2 83,7 83,7 

Японія 82,8 81,8 82,0 84,4 82,9 84,1 85,1 90,4 89,9 88,0 
Джерело: складено автором на основі [165] 

 

Так, лідером рейтингу за результатами 2018 року є Гонконг (особливий 

адміністративний район Китайської Народної Республіки) з максимальним 
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показником – 100. У трійку лідерів у 2018 році також увійшли Сінгапур – 99,5 та 

Нідерланди – 99,0. Також стабільно високий рейтинг мають Канада, Німеччина, 

США, Фінляндія – більше 90 пунктів; Франція та Японія – більше 80 пунктів. 

Покращенням відзначилась регуляторна діяльність у Грузії, що 

простежується в зростанні індикатора регуляторної якості (з 66,51 до 83,17 

пункта), а також у Казахстані (з 42,58 до 60,1 пункта), Республіці Білорусь (з 

12,44 до 25,96 пункта) тощо. 

Як представлено у таблиці 2.5, на останньому місці в рейтингу знаходиться 

Корейська народно-демократична республіка з рейтингом 0,0, передує їй 

Боліварська Республіка Венесуела – 0,48. Причому рейтинг Венесуели за 

досліджуваний період зменшився майже на 90 % (з 4,31 у 2009 році до 0,48 у 

2019 році). Водночас зменшення індикатору регуляторної якості за 

досліджуваний період відбулось в Туреччині на 12 % (з 59,81 до 52,40), 

Азербайджані – на 14 % (з 43,06 до 37,02 пункта), Російській Федерації – на 22 % 

(з 40,67 до 31,73 пункта) тощо. 

Україна, згідно з рейтингом якості регулювання, у 2018 році отримала 

рейтинг 44,23, покращивши його у порівнянні з 2009 роком (на 12,17 пункта або 

на 38 %). Слід також відзначити коливання значення індикатору регуляторної 

якості упродовж досліджуваного періоду (таблиця 2.5). 

Ю. Макогон та Д. Іванкова аналізуючи інвестиційний клімат за 

макроекономічними показниками, індексом економічних свобод, а також 

легкістю ведення бізнесу в Україні за період 2010-2015 років, прийшли до 

висновку щодо непривабливості національної економіки та несприятливості 

інвестиційного клімату України для іноземних інвесторів [166]. 

Головною метою регуляторної політики для більшості країн є розробка 

таких регуляторних актів, які б мали змогу досягати визначених цілей за умови 

мінімальних витрат. Водночас важливим аспектом є одночасне скорочення 

витрат в цілому. Так, у США з 2017 року діє правило, згідно з яким «загальна 

додаткова вартість нових регуляторних актів федеральних агентств має 

дорівнювати нулю. На ідеї скорочення витрат для розвитку бізнесу побудована 
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також державна регуляторна політика Великобританії та Королівства 

Нідерландів. Однак деякі країни, наприклад Естонія, вважають це неправильним 

підходом, оскільки вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату, 

виснаження ресурсів та інші вимагатиме від країн прийняття нових, ефективних 

та юридично обов’язкових рішень» [167]. Обов’язковість врахування критерію 

сталого розвитку при аналізі регуляторного впливу регуляторних актів існує в 

Німеччині. 

У 2002 році Європейською комісією було запроваджено процедуру аналізу 

регуляторного впливу, що спрямовано на створення ефективного регуляторного 

середовища та сприяння втіленню  Стратегії сталого розвитку. Запропонований 

аналіз включає оцінювання регуляторних актів з позиції трьох головних аспектів 

сталого розвитку – економічного, соціального та екологічного впливу. 

Слід зазначити, що сучасна політика Європейського Союзу спрямована на 

сприяння довгостроковим цілям розвитку через підвищення ефективності 

регуляторної політики. Наприклад, у робочому документі «Краще регулювання 

для інноваційного інвестування» наголошено на позитивному впливові 

належного регулювання на розвиток інновацій [168].  До того ж впроваджено 

нові інструменти для здійснення аналізу регуляторного впливу регуляторних 

актів, які пов’язані із широким використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, спрямованих на розвиток єдиного цифрового ринку (ICT assessment, 

the digital economy and society) [169, с. 159-175]. Ці інструменти є засобом 

досягнення цілей, що закріплені в Стратегії єдиного цифрового ринку [170]. 

Водночас у ЄС існує такий інструмент як «Оцінка впливу міжнародної 

торгівлі на сталий розвиток» (Trade Sustainability Impact Assessment). Цей 

інструмент використовують експерти при обговоренні  торговельних угод для 

оцінювання їх економічного, соціального та екологічного впливу. За період 

1999-2016 років у Європейському Союзі було проведено 22 такі  оцінки [167]. 

Забезпеченню переходу до сталого розвитку приділяє увагу більшість країн 

світу. 

https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovrefit_staff_working_document.pdf
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovrefit_staff_working_document.pdf
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Утім, такі інструменти (аналіз регуляторного впливу та оцінка впливу 

міжнародної торгівлі) засновані на ретроспективній оцінці, тобто оцінка впливу 

виконується після формування змін у регуляторній політиці. Таким чином, вплив 

регуляторних змін  порівнюється з попередніми умовами. Прийнятність таких 

змін є достатньою, якщо вони не мають негативного впливу на сталий розвиток. 

Тобто, згідно цього підходу регуляторні зміни є позитивними, якщо вони не 

шкодять досягненому рівню сталого розвитку. 

Аналіз регуляторного впливу також виконується виходячи з позиції 

визначеної цілі сталого розвитку. Відмінністю цього  підходу є те, що він 

реалізується під час розробки регуляторної зміни, а не ретроспективно. Тобто, 

такий аналіз засновано на досягненні певних цілей сталого розвитку, що 

дозволяє визначити необхідну ефективність ще на початку розробки 

регуляторного акту та прийняти відповідне рішення щодо його доцільності [167]. 

Світовий досвід чітко вказує на те, що перерозподіл влади та ресурсів між 

рівнями управління розглядається в розвинених країнах як один із системних 

інструментів регуляторної політики. Навіть більше – європейські країни 

виробили низку моделей та механізмів децентралізованого регулювання, яке 

ґрунтується на місцевому самоврядуванні. 

Зазначений факт практично унеможливлює просте копіювання досвіду 

інших держав та вимагає врахування особливостей соціально-економічного та 

політичного розвитку, досвіду реалізації реформ, інших чинників об’єктивного 

та суб’єктивного характеру кожної країни. 

Як слідує з отриманих результатів дослідження, в Україні необхідно 

змінити концептуальні засади реалізації державної регуляторної політики з 

метою досягнення цілей сталого розвитку. Державну регуляторну політику варто 

реалізовувати таким чином, щоб акцентувати увагу не лише на скороченні 

витрат, до яких ведуть регуляторні акти, зокрема для підприємницького сектору, 

але і на підтримці довгострокових цілей держави.  
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Перші розгорнуті рекомендації щодо належної регуляторної політики та 

управління були надані Радою Організації економічного співробітництва та 

розвитку у 2012 році. Рекомендації зводяться до двох ключових постулатів: 

обґрунтування та застосування заходів, що мають вживати уряди, для 

підтримки впровадження та вдосконалення системної реформи регуляторної 

політики з метою прийняття регуляторних актів, які відповідають цілям 

державної політики та матимуть позитивний вплив на економіку та суспільство; 

обґрунтування та застосування заходів, що мають бути інтегровані в 

комплексний суспільний цикл, у якому регуляторні акти розробляються, 

спрямовуються та оцінюються ex-ante та ex-post (у перспективі та 

ретроспективі), переглядаються та застосовуються на всіх рівнях влади, 

підтримуються зацікавленими сторонами. 

Існують три напрямки, що лежать в основі механізму належного 

регулювання, які застосовуються в країнах різного типу, з різними економічними 

стратегіями, правовими системами та адміністративними культурами, а саме: 

внутрішня координація нормотворчої діяльності, зокрема, здатність 

здійснювати регуляторну реформу та координувати її з посадовими особами з 

питань торгівлі та конкуренції; 

аналіз регуляторного впливу (RIA), зокрема спроможність забезпечити 

вибір найкращих варіантів політики шляхом створення систематичної та 

послідовної структури для оцінки потенційних впливів дій уряду, включаючи 

вплив на торгівлю; 

механізми громадських консультацій з метою підвищення прозорості, такі 

як «опублікування для надання коментарів» та інші практики, що дозволяють 

отримати широкий доступ і якість механізмів консультацій. 

Механізм внутрішньої координації нормотворчої діяльності передбачає 

залучення державних органів, що займаються регулюванням, та охоплюють різні 

сфери діяльності: охорона здоров'я, економіка, суспільні послуги тощо. За 

Рекомендаціями Організації економічного співробітництва та розвитку в країні 
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повинен бути вироблений загальний урядовий підхід для забезпечення 

вигідності економічних, соціальних та екологічних переваг. 

Результати аналізу регуляторного впливу (RIA) мають сприяти прийняттю 

більш обґрунтованих політичних рішень та економічній ефективності шляхом 

визначення переваг і застосування регулювання лише у випадку крайньої 

необхідності. 

Громадське консультування та прозорість допомагають вирішувати 

питання щодо занепокоєння з приводу надмірного впливу та дозволяють 

враховувати думку не лише регуляторних органів, але й інших учасників цього 

процесу – широкої громадськості. 

Як вже було зазначено вище, у 2012 році Організація економічного 

співробітництва та розвитку розробила рекомендації щодо підвищення 

регуляторної якості та проведення регуляторних реформ з метою допомогти 

країнам розбудувати кращі системи державного регулювання та запровадити 

ефективну регуляторну політику як на національному, так і на регіональному 

рівнях, що сприятиме економічному та соціальному розвитку. Після прийняття 

рекомендацій організацією кожні три роки випускається огляд 39 країн-членів за 

результатами вдосконалення та підвищення якості регуляторної діяльності.  

На основі вищенаведеного матеріалу та результатів дослідження 

зарубіжного досвіду нами розроблено базовий підхід до управління змінами 

регуляторної політики на основі емпіричного дослідження, який представлено на 

рисунку 2.6  [172]. 

Як було зазначено раніше, управління змінами регуляторної політики 

ґрунтується на результатах її моніторингу, а саме на вивченні регуляторного 

середовища всередині країни, а також вивчення досвіду реформування 

регуляторної політики в країнах світу, як передового, так і регіонального досвіду 

територіально наближених країн. 
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Рисунок 2.6 – Базовий підхід до управління змінами регуляторної політики на 

основі емпіричного дослідження 

Джерело: розроблено автором 

 

Моніторинг регуляторної політики 

Дослідження регуляторного середовища в країні та змін регуляторної політики 

 законодавчих та 

нормативних 

правил ведення 

бізнесу 

 

спроможності 

органів влади 

забезпечити 

виконання закону 

 

ефективності, 

прозорості та 

послідовності 

регуляторної 

політики 

рівня бюрократії 

та корупції 

 

Вивчення досвіду реформування регуляторної політики в країнах світу 

 передового досвіду країн 

світу 

 

регіонального досвіду територіально 

наближених країн 

 

Вибір принципу розробки регуляторних актів 

орієнтація на мінімізацію витрат на 

регулювання 

 

орієнтація на підтримку 

довгострокових цілей розвитку 

 

принцип економічності 

 

принцип цілеспрямованості 

 

країни, у яких найбільш 

пріоритетним є економічний 

розвиток  

країни, які прагнуть до 

забезпечення сталого  

розвитку  

 

Вибір підходів до оцінювання регуляторної політики 

перспективне 

оцінювання 

поєднання перспективного та 

ретроспективного оцінювання 

ретроспективне 

оцінювання 

Визначення складових регуляторної політики в різних країнах  

Внутрішня координація 

нормотворчої діяльності 

Аналіз регуляторного 

впливу 

Механізми громадських 

консультацій 

Встановлення циклу розробки та реалізації регуляторної політики 

Оцінка 

розвитку 

Прогнозування 

розвитку 

Оцінка  

змін 

Оцінка  

впливу 

Контроль 

результативності 

Підтримка впровадження  та 

моніторинг процесу реалізації 



193 

Впровадження змін регуляторної політики має враховувати домінуючий у 

країні принцип розробки регуляторних актів. Для одних країн це орієнтація на 

мінімізацію витрат на регулювання (принцип економічності), а для інших – 

орієнтація на підтримку довгострокових цілей розвитку (принцип 

цілеспрямованості). Україна, як країна, яка прагне до забезпечення сталого 

розвитку (що задекларовано в багатьох стратегічних документах), має 

орієнтуватися на дотримання принципу цілеспрямованості. 

Важливим є вибір підходів до оцінки регуляторних актів. У результаті 

дослідження встановлено, що в одних країнах застосовують перспективне 

оцінювання, в інших – ретроспективне, а окремі країни обрали для себе 

поєднання перспективного та ретроспективного оцінювання, що, як показало 

дослідження, найбільше відповідає вітчизняним потребам. 

Наступним кроком є вивчення напрямів належного регулювання в країнах, 

яке дозволило встановити, що такими напрямами мають бути внутрішня 

координація нормотворчої діяльності, аналіз регуляторного впливу та механізм 

громадських консультацій. В Україні названі напрями активно впроваджуються 

останнім часом, тому немає потреби приділяти увагу їх вдосконаленню. 

Базовий цикл розробки та реалізації регуляторної політики включає оцінку 

розвитку, його прогнозування, оцінку змін, оцінку впливу, контроль 

результативності та підтримку впровадження, а також моніторинг процесу 

реалізації. 

Застосування цього підходу дозволило систематизувати досвід 

вдосконалення регуляторної політики багатьох країн та забезпечити 

методологічну підтримку управління змінами регуляторної політики на основі 

використання передового досвіду провідних країн світу. 

Підхід до вдосконалення елементів управління змінами регуляторної 

політики розвитку національної економіки представлено на рисунку 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Підхід до вдосконалення елементів управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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Як видно з рисунку 2.7, у базовому підході до управління змінами 

регуляторної політики її оцінювання є спрощеним та не деталізованим. За умови 

вдосконалення має проводитись деталізоване комплексне оцінювання 

регуляторної політики. 

У ході імплементації узагальненого досвіду зарубіжних країн згідно з 

базовим підходом здійснюються окремі дослідження регуляторної політики. За 

таких умов не завжди дотримується послідовність імплементації зарубіжного 

досвіду, адже часто зміни впроваджуються без урахування вітчизняних реалій, 

тобто без критичного їх аналізу. 

Удосконалення управління змінами передбачає, що має проводитись 

ґрунтовне дослідження досвіду зарубіжних країн. Воно повинно включати не 

лише пошук передових реформ регулювання, а й проведення їх критичного 

аналізу з чітким дотриманням послідовності імплементації. 

Водночас базовий підхід до управління змінами регуляторної політики 

ґрунтується на частковій переорієнтації з принципу економічності на принцип 

цілеспрямованості. Враховуючи, що Україна останнім часом декларує своє 

прагнення забезпечити умови для сталого розвитку, удосконалення управління 

змінами регуляторної політики передбачає забезпечення повної переорієнтації 

на дотримання принципу цілеспрямованості. 

Наступним елементом є застосування підходу до оцінювання 

регуляторних актів. Так, якщо згідно з базовим підходом до управління змінами 

регуляторної політики застосовується переважно ретроспективне оцінювання, то 

за вдосконаленим – пропонується здійснювати як ретроспективне, так і 

перспективне оцінювання. 

До того ж базовий підхід до управління змінами передбачає застосування  

в якості напрямів належного регулювання в країні внутрішню координацію 

нормотворчої діяльності, аналіз регуляторного впливу та механізми 

громадського обговорення, що повною мірою відповідає процесу удосконалення 

елементів. Тобто за цим елементом відсутня потреба у вдосконаленні. 
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Щодо застосування циклу розробки змін регуляторної політики, то за 

умови вдосконалення елементів управління змінами, стандартний цикл, 

характерний для більшості країн, має бути доповнено, на нашу думку, етапом 

оптимізації. 

Таким чином, розроблений підхід до управління змінами регуляторної 

політики розвитку національної економіки на основі емпіричного дослідження 

орієнтований на амеліорацію базового циклу з метою його гармонізації з 

поточними та перспективними умовами, що генерують поштовх до прогресивно-

налаштованих змін, логічним результатом яких є доповнення стандартного 

циклу управління змінами етапом оптимізації. Такий підхід дає змогу на етапі 

розробки врахувати прогнозний вплив на результативність регуляторної 

політики. 

 

2.4 Висновки до розділу 2 

 

Проведене дослідження зарубіжного досвіду розробки та реалізації 

регуляторної політики, а також місця й ролі регуляторної політики в системі 

управління розвитком національної економіки дозволяє зробити такі висновки: 

1 Виявлено, що зміна пріоритетів розвитку національної економіки, що 

викликана низкою чинників, зокрема, й геопоітичною ситуацією та 

вподобаннями політичних еліт, викликає певні зміни й в регуляторній політиці 

країни. За таких умов державна регуляторна політика повинна формуватись та 

реалізовуватись комплексно, враховувати зміну пріоритетів розвитку, 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 

регулювання, що мають вплив на розвиток, повинні бути диференційованими за 

характером впливу на певну сферу або галузь – стимулюючі, обмежуючі або 

нейтральні. Саме такий підхід до формування та реалізації регуляторної 

політики, спрямованої на досягнення визначених пріоритетів розвитку 
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національної економіки, дозволить здійснювати ефективне управління її 

розвитком. 

2 Визначено пріоритетні напрями реалізації державної регуляторної 

політики України на сучасному етапі та необхідність вивчення досвіду 

зарубіжних країн щодо її реформування. У цьому контексті доведено, що 

проведення ґрунтовного дослідження досвіду зарубіжних країн повинно 

включати не лише пошук передових реформ регулювання, а й проведення їх 

критичного аналізу з чітким дотриманням послідовності імплементації. 

3 Встановлено послідовність імплементації зарубіжного досвіду 

регуляторної політики,  що ґрунтується на його узагальненні, дозволяє отримати 

систематизоване уявлення про регуляторну політику зарубіжних країн за 

основними аспектами, такими як мета, використовувані моделі, специфіка 

формування регуляторного середовища, органи, що мають повноваження зі 

здійснення регуляторної політики за рівнями, та їх інституційний статус, основні 

методи та інструменти. Запропонована послідовність імплементації зарубіжного 

досвіду регуляторної політики дозволяє на основі критичного аналізу обрати 

орієнтири для покращення реалізації регуляторної політики в Україні. 

4 Запропоновано підхід до управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки на основі емпіричного дослідження, який 

орієнтований на амеліорацію базового циклу управління змінами, доповненого 

етапом оптимізації, а також дозволяє на етапі розробки врахувати прогнозний 

вплив на результативність регуляторної політики. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

3.1 Методологія полідіагностичного оцінювання розвитку 

національної економіки 

 

У процесі діяльності особі постійно доводиться оцінювати людей, ситуації, 

явища, процеси та самих себе з погляду власних цінностей, моралі, досвіду, 

доцільності, успішності тощо. Оцінювання як інтелектуальний процес завжди 

був притаманний людині та суспільству, тому воно є частиною свідомого 

ставлення особи, яка живе та вчиться на власному досвіді, а також на досвіді 

інших до свого життя. 

Дослідженню питання оцінювання національної економіки, державної 

політики, результативності реалізації програм соціально-економічного розвитку, 

а також визначення критеріїв ефективності національної економіки присвятили 

свої праці багато вчених, зокрема: А. Бойко, К. Вайс, Е. Ведунг, І. Губарєва, 

О. Кілієвич, І. Кравчук, Ю. Полянський, І. Проданова, В. Ребкало, В. Тертичка, 

О. Ткачова, І. Чорнодід та інші. Проте, незважаючи на ґрунтовні дослідження, 

відкритим залишається питання здійснення багатогранного оцінювання 

розвитку національної економіки як складної багатоаспектної системи, що 

дозволить діагностувати проблеми в певних сферах, на розв’язання яких має 

спрямовуватися регулювання розвитку національної економіки.   

За визначенням ООН, оцінювання – це максимально системне та 

неупереджене вивчення якої-небудь діяльності, проєкту, програми, стратегії, 

політики, теми, сектора, сфери діяльності, роботи організації тощо [173]. 

Всесвітньою програмою розвитку оцінювання (перший документ, який описує 

довготермінове та глобальне бачення розвитку оцінки) оцінювання визначається 

як інструмент, що базується на цінностях, використовується для поліпшення 

політики управління, розробки та реалізації програми і насамкінець для 
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досягнення результатів, які є більш справедливими, всеохоплюючими та 

стійкими для всіх людей. Оцінювання є невід'ємною частиною всіх зусиль 

урядів, громадянського суспільства й приватного сектору для покращення життя 

та умов для всіх громадян. При цьому високоякісне та ціннісне оцінювання може 

поліпшити розробку та реалізацію цих зусиль, відстежувати їхній прогрес, 

вносити корективи в середині курсу та оцінювати кінцеві результати й наслідки 

[174]. 

За визначенням Організації економічного співробітництва та розвитку, 

оцінювання – це систематична та об'єктивна оцінка поточного або завершеного 

проєкту, програми або політики, її розробки, реалізації та результатів. Метою 

проведення оцінювання є визначення актуальності та повноти виконання цілей, 

ефективності та стабільності розвитку. Оцінка повинна надавати інформацію, 

яка є корисною та може бути використана в процесі прийняття подальших 

управлінських рішень [175]. 

К. Вайс вважає, що однією з цілей оцінювання є створення «основи для 

ухвалення рішень», а також зазначає, що оцінювання – це здійснення 

систематичних оцінок операцій та/або результатів програми чи політики, 

порівняння з явно або неявно вираженими стандартами, що має сприяти 

поліпшенню програми чи політики [176].  

До основних цілей оцінювання можна віднести: належне планування та 

реалізацію заходів щодо розвитку національної економіки, а також ефективне 

використання ресурсів (у тому числі бюджетних коштів). Водночас головним 

завданням оцінювання  повинно бути діагностування проблем у різних сферах 

національної економіки.  

Перш ніж переходити до оцінювання розвитку національної економіки, 

необхідно розглянути певні теоретичні основи формування інформаційної бази  

оцінювання (сукупність інформації, що відображає стан і процеси, пов’язані з 

об’єктом оцінювання), яка ґрунтується на засадах державної інформаційної 

політики України.  
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Така політика представляється як сукупність основних напрямів і способів 

діяльності держави з отримання, використання, поширення та зберігання 

інформації. Вона є невід’ємною складовою зовнішньої і внутрішньої політики 

країни, яка до того ж охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства [177]. 

Інформаційна політика України формується згідно Закону України «Про 

інформацію», який було прийнято у 1992 році. Цим законом визначено основні 

принципи інформаційних відносин, а саме: «гарантованість права на 

інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; 

достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; 

правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту 

інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя» 

[178, ст. 2]. 

Крім того, вищезазначеним законом визначено, що об’єктом 

інформаційних відносин у рамках державної інформаційної політики є 

інформація, яка класифікується за змістом на такі види: про фізичну особу; 

довідково-енциклопедичного характеру; про стан довкілля (екологічна 

інформація); про товар (роботу, послугу); науково-технічна; податкова; правова; 

статистична; соціологічна та інші види інформації. 

З метою реалізації цілей нашого дослідження вважаємо за необхідне 

зупинитися на формуванні статистичної інформації, яка дозволяє дати кількісну 

характеристику процесам та явищам, що відбуваються, зокрема, в економіці 

країни, а також в інших сферах життя суспільства. Офіційна статистична 

інформація виступає необхідною інформаційною базою розвитку національної 

економіки. 

У 1993 році було затверджено Концепцію побудови національної 

статистики України. Прийняття цієї концепції стало реакцією на існуючі 

проблеми того часу – необхідність перебудови методологічних й організаційних 

принципів діяльності статистичних органів. Основними завданнями уряду під 

час створення цієї концепції стали [179]:  
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- «створення системи статистичної інформації, яка задовольняла б 

потреби всіх учасників суспільного відтворення в об'єктивних даних про стан і 

тенденції соціально-економічного розвитку, господарські та фінансові 

взаємозв'язки на міждержавному, загальнодержавному, регіональному і 

галузевому рівнях, структурні зрушення і ефективність виробництва, рівень 

інфляції на базі широкого використання обчислювальних систем і найновіших 

інформаційних технологій»; 

- «впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку та звітності, 

значного розширення робіт щодо порівняння даних з іншими країнами».   

Таким чином, було створено цілісну систему національної статистики, що 

потребувало реформування існуючих показників, економічних групувань і 

визначень статистики в окремих галузях у єдиному комплексі із 

загальнометодологічними напрямами розроблюваної системи національних 

рахунків. Водночас важливою умовою таких заходів було врахування й 

адаптація вітчизняної системи національних рахунків до міжнародних 

рекомендацій та класифікацій. 

Концепцією визначається, що показники системи національних рахунків 

повинні бути найважливішим інструментом розробки національної економічної 

стратегії, зовнішньоекономічної та валютно-фінансової політики, інструментом 

оцінки розвитку економіки тощо. 

На основі положень концепції було розроблено Державну програму 

переходу України на міжнародну систему обліку і статистики. Головною метою 

цієї програми було створення сприятливих умов для ефективного  регулювання 

розвитку народного господарства в нових умовах. 

Взаємопов’язані показники системи національних рахунків виступають 

підґрунтям моделювання макроекономічних процесів у національній економіці, 

адже вони використовуються як інформаційна база для обґрунтування 

управлінських рішень, формування та реалізації економічної політики держави, 

розробки державної регуляторної політики, міжнародного співробітництва 

тощо. При цьому основні концепції та визначення системи національних 
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рахунків засновані на економічній теорії й принципах, що мають універсальний 

характер та можуть бути використані в будь-яких економічних умовах. 

Оцінювання вимагає розуміння сутності національної економіки як 

системи, що має велику кількість взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють 

між собою та з зовнішнім середовищем. 

І. Проданова зазначає, що національній економіці характерні такі 

властивості, як самоорганізованість та синергетичний ефект. Так, крім елементів 

системи, виникають певні комплекси елементів та зв’язки між ними, що  

утворюють підсистеми національної економіки. За таких умов  визначення 

національної економіки набуває такого вигляду: національна економіка – це 

складна система виробничих відносин (організаційно-економічних, соціально-

економічних і відносин власності), яка включає комплекс відповідних підсистем 

(галузей, регіонів і сфер господарської діяльності), елементів та компонентів, а 

також характерних їм національних особливостей. Взаємодія між цими 

утвореннями та зовнішнім середовищем зумовлює якісно або суттєво нову 

інтеграційну цілісність – економічний розвиток країни та підвищення якості 

життя населення. У науковому світі існує думка, що результат діяльності 

національної економіки необхідно оцінювати на основі певних показників, які 

входять у систему національних рахунків та групуються наступним чином: 

характеризують загальнонаціональний розвиток виробництва; з’ясовують 

використання виробничих фондів, матеріальних і сировинних ресурсів; 

характеризують трудові витрати та рівень зайнятості; визначають фінансові 

можливості країни, формування та використання грошових доходів, аналізують 

вплив інфляції на рівень заробітної плати, цін, процентних ставок [180]. 

Таким чином, система національних рахунків використовується для 

оцінювання економічних результатів розвитку національної економіки, 

дослідження динаміки макроекономічних показників та аналізу основних 

макроекономічних пропорцій у міжнародній й вітчизняній практиці. 

Національні рахунки розробляються Державною службою статистики 

України. Формування державної статистичної інформації регламентується 
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Законом України «Про державну статистику», а також іншими законами й 

міжнародними договорами. 

Згідно з Наказом Державної служби статистики України, прийнятим у 2018 

році, органи державної статистики України у своїй діяльності щодо управління, 

здійснення статистичних процесів, а також виробництва статистичної інформації 

повинні дотримуватися таких принципів:  професійна незалежність, координація 

та співробітництво, повноваження щодо збирання даних, достатність ресурсів, 

забезпечення якості, конфіденційність, неупередженість та об’єктивність, 

ґрунтовність статистичної методології, відповідність статистичних процедур, 

помірне навантаження на респондентів, ефективність витрат, відповідність 

інформації потребам потенційних користувачів, точність та надійність 

(достовірність), своєчасність і пунктуальність, послідовність і зіставність (у часі, 

за регіонами, країнами, джерелами інформації), доступність і зрозумілість форми 

та способу представлення інформації [181]. 

Крім того, слід враховувати те, що офіційна статистика України є 

складовою Європейської статистичної системи, яка керується передусім такими 

принципами, як: якість, доступність і конфіденційність міжнародної статистики; 

прозорість, професійність і незалежність; оперативність; міжнародне управління 

та координація; співробітництво між організаціями-учасниками [182]. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 29 січня 2014 року визначено 

такі основоположні принципи офіційної статистики [183]: 

неупередженість збору та розповсюдження статистичної інформації в 

інтересах реалізації права громадян на загальнодоступну інформацію (принцип 

неупередженості); 

професіоналізм у прийнятті рішень щодо методів та процедур збору, 

обробки, збереження та представлення статистичних даних, що включає наукові 

принципи та норми професійної етики (принцип професіоналізму); 

представлення інформації  відповідно до наукових стандартів  щодо 

джерел статистичних даних, статистичних методів і процедур (принцип 

науковості та ґрунтовності); 
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можливість надання пояснень органами статистики щодо помилкової 

інформації та неправомірного використання статистичних даних (принцип права 

на пояснення); 

статистичні органи повинні вибирати інформацію з урахуванням якості, 

оперативності, витрат та тягаря, що несуть респонденти (принцип якості, 

оперативності та економічної доцільності); 

усі зібрані статистичні дані повинні бути конфіденційними та 

використовуватися виключно в статистичних цілях (принцип конфіденційності 

та цільового використання); 

закони, положення та міри, відповідно до яких функціонують органи 

статистики та статистичні системи, повинні бути оприлюдненні (принцип 

гласності); 

координація статистичних закладів країни задля забезпечення єдності, 

послідовності та ефективності функціонування статистичної системи (принцип 

координації); 

використання міжнародних концепцій, класифікацій і методів сприяє 

забезпеченню узгодженості та ефективності функціонування статистичних 

систем (принцип узгодженості та ефективності); 

багатостороннє співробітництво, що спрямоване на вдосконалення 

статистичних систем країн (принцип міжнародного співробітництва). 

На основі представленої інформації щодо принципів діяльності органів 

державної статистики, а також принципів міжнародних організацій щодо 

офіційної статистики, нами було узагальнено принципи статистичної інформації 

(рисунок 3.1).  

З огляду на те, що нами аналізується формування інформаційної бази 

оцінювання розвитку національної економіки, пропонуємо зосередити увагу на 

процесі оцінювання та принципах його здійснення. 

Оцінювання відіграє суттєву роль у сприянні ефективному управлінню на 

місцевому, національному та глобальному рівнях.  
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Рисунок 3.1 – Принципи статистичної інформації 

Джерело: узагальнено автором 
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змогу встановити ефективність та результативність державних програм і роботи 

державних інституцій, ступінь задоволення потреб громадян тощо. 

Оцінювання є важливим етапом регулювання процесів, що відбуваються в 

соціально-економічній системі, створюючи підґрунтя для здійснення 

регуляторного впливу, що відповідає основоположним принципам регулювання, 

тобто є науково-обґрунтованим, доцільним, достатнім та своєчасним. 

Е. Коротков пропонує певні принципи оцінювання, дотримання яких 

забезпечує адекватність оцінки реальної дійсності, глибоке розуміння ситуацій, 

проблем, результатів або тенденцій розвитку: принцип науковості, цільового 

призначення, системності, кількісної визначеності, принцип повноти охоплення, 

поєднання стану та зміни [184]. 

Розглянемо ці принципи докладніше. 

Принцип науковості. В основі оцінки завжди знаходяться методики її 

проведення або здійснення, які можуть бути різними: можна оцінювати на основі 

існуючого досвіду або можна будувати оцінку на використанні наукових 

методів, математичного моделювання. У цьому випадку проводити оцінювання 

має той, хто знає предмет оцінки, володіє її методикою, здатний поставитися до 

неї з об'єктивних позицій. 

Принцип цільового призначення. Оцінка може проводитися в цілому або 

бути спрямована на деякі орієнтовні результати. Метою оцінки може бути також 

пошук шляхів розвитку, встановлення закономірностей, контроль тенденцій. 

Принцип системності. Найчастіше оцінці підлягають тільки  відомі, 

доступні, зрозумілі, вимірювані характеристики. У результаті такого підходу 

виходить деформована оцінка, яка не дає повної картини події або ситуації, 

явища чи проблеми. Під час проведення оцінки дуже важливо враховувати 

зв'язок характеристик, прагнути до їх повноти, бачити існуючу різноманітність. 

Принцип кількісної визначеності. Оцінювати можна в параметрах якості 

констатації, опису особливостей, але оцінка може проводитися в кількісних 

показниках, що дають точну інформацію й дозволяють ефективніше оперувати 

оцінками: порівнювати, синтезувати, вловлювати зміни. У дослідженнях систем 
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управління необхідно по можливості прагнути оцінок, але не можна 

заперечувати, що в певних обставинах евристичні оцінки можуть бути більш 

корисними. 

Принцип повноти охоплення оцінки. Повнота охоплення забезпечує 

розгляд предмета оцінювання з усіх боків, що досягається внаслідок суцільного 

відстеження або вибіркової перевірки певних сегментів. Дотримання цього 

принципу забезпечує її відповідність реальним потребам оцінювання, процесам 

і результатам, які відображають цю інформацію. 

Принцип поєднання стану й зміни. Найчастіше оцінка є фіксацією стану 

тієї або іншої характеристики, фотографією зупиненої миті, констатацією 

ступеня прояву характеристики. Але в дослідженні найбільш вичерпною 

інформацією володіють оцінки динаміки, здатні показати тенденції змін, що 

дозволяють передбачати наслідки. У кінцевому підсумку необхідно поєднання 

того й іншого. 

У Всесвітній програмі розвитку оцінювання (Global Evaluation Agenda 

GEA) 2016-2020 визначено, що процес оцінювання повинен відповідати 

критеріям, які ґрунтуються на цінностях справедливості, гендерної рівності та 

соціальної справедливості, а також на загальних принципах партнерства, 

інновацій, інклюзивності та прав людини [174]. 

На наступному етапі пропонуємо провести дослідження існуючих підходів 

до оцінювання розвитку національної економіки та на його основі розробити 

власний підхід до найбільш ефективного оцінювання розвитку національної 

економіки, що відповідає сучасним тенденціям та дозволить приймати 

раціональні управлінські рішення стосовно регулювання розвитку національної 

економіки. 

Проведене дослідження засвідчило, що оцінювання може бути 

класифіковано за різними ознаками. Українські та зарубіжні науковці 

пропонують власні класифікації видів оцінювання. Вважаємо за необхідне 

проаналізувати існуючі класифікації. 
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Так, І. Кравчук пропонує виокремити види оцінювання за наступними 

критеріями [185]: 

за часом здійснення: прогнозне (попереднє), проміжне та кінцеве; 

залежно від цілей оцінювання: формуюче та підсумкове; 

залежно від суб'єкта, який здійснює оцінювання: внутрішнє, зовнішнє, 

незалежне, партисипативне та об'єднане;  

за об'єктом оцінювання: оцінювання програми, проєкту, програми сектору, 

групова оцінка та програми допомоги країні.  

К. Вайс пропонує таку класифікацію оцінювання [176]: 

1) залежно від намірів оцінювача щодо використання результатів 

дослідження: 

формувальне оцінювання: оцінювання, яке планують і здійснюють з метою 

допомогти розробникам проєктів на ранніх етапах роботи; 

сумативне (підсумкове) оцінювання: оцінювання, що спрямоване  на 

прийняття рішення щодо продовження, зміни або припинення дії певної 

програми; 

2) залежно від етапу досліджуваної програми: 

оцінювання процесу: дослідження того, що відбувається під час виконання 

програми, тобто стосується певного етапу реалізації програми; 

оцінювання результатів: дослідження того, чи дала програма очікувані 

наслідки. 

Організація економічного співробітництва та розвитку дає визначення 

таким видам оцінювання [175]: 

1) залежно від часу проведення оцінювання: 

попереднє (прогнозне) оцінювання (ex-ante evaluation): оцінювання, яке 

проводиться перед початком впровадження певних заходів. Його мета – 

отримання попереднього висновку про можливі результати, наслідки та інші 

аспекти впроваджуваних заходів, а також їх доцільність; 

проміжне оцінювання (mid-term evaluation): це оцінювання, яке 

проводиться під час реалізації заходів. Метою такого оцінювання є встановлення 
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відхилення в ході реалізації заходів від поставлених цілей та визначення 

необхідності коригування запланованих дій;  

підсумкове оцінювання (ex-post evaluation): це оцінювання, яке проводять 

після завершення виконання програми. Метою цього оцінювання є визначення 

ефективності та результативності реалізованих заходів. 

2) залежно від суб’єкта: 

зовнішня оцінка (external evaluation): оцінювання, яке проводиться 

суб'єктами, що не є донорами або виконуючими організаціями (незалежне 

оцінювання); 

внутрішня оцінка (internal evaluation): оцінювання, яке проводиться 

підрозділом та/або особами, що підзвітні керівництву донора, партнера або 

виконавчої організації; 

партисипативне оцінювання (participatory evaluation): оцінювання, під час 

проведення якого представники агентств та зацікавлених сторін (включаючи 

бенефіціарів) працюють разом, розробляючи, проводячи та інтерпретуючи 

результати оцінки; 

об’єднане оцінювання (joint evaluation): оцінювання, у якому беруть участь 

різні донорські установи та/або партнери. Особливістю цього виду є те, що 

існують різні ступені об’єднання учасників залежно від того, наскільки окремі 

партнери співпрацюють у процесі оцінювання, об'єднують свої ресурси та 

звітність.  

3) за об’єктом оцінювання: 

оцінювання програми (program evaluation): оцінювання набору певних дій, 

проведених з метою досягнення конкретних цілей у глобальному, 

регіональному, загальнодержавному масштабі або в масштабах певного сектору; 

оцінювання програми допомоги країні (country program evaluation/country 

assistance evaluation): оцінювання портфеля заходів донора, спрямованих на 

стимулювання розвитку, та стратегії надання допомоги в країні-партнері; 
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оцінювання програми сектору (sector program evaluation): оцінювання 

певної групи дій, проведених з метою досягнення конкретної мети розвитку в 

певному секторі в межах однієї країни або в різних країнах; 

кластерне оцінювання (cluster evaluation): оцінювання низки пов’язаних 

між собою заходів, проєктів та/або програм; 

оцінювання проєкту (project evaluation): оцінювання індивідуального 

втручання в розвиток для досягнення конкретних цілей у межах визначених 

ресурсів та графіків реалізації, часто в рамках більш широкої програми. 

Незважаючи на значну увагу вчених, аналітиків та міжнародних 

організацій до обраної проблематики, аналіз останніх розробок і публікацій 

свідчить про необхідність подальших досліджень процесу оцінювання розвитку 

національної економіки як складної багатоаспектної системи, для визначення 

основних проблем в окремих її сферах. 

Насамперед необхідно структурувати класифікаційні ознаки, які  доцільно 

розділити на дві групи. До першої групи ознак слід віднести ті з них, за якими 

виділяють еквівалентні (рівнозначні) види оцінювання, котрі можна сполучати 

між собою. До другої групи ознак можуть бути віднесені ті, за якими виділяють 

альтернативні види оцінювання. Ці ознаки потребують здійснення чіткого 

вибору між виділеними видами оцінювання, адже їх сполучати між собою 

неможливо. 

Таким чином, ознаками, що можуть використовуватися для класифікації 

видів оцінювання, є [186] 

ознаки, за якими виділяють еквівалентні види оцінювання, які можна 

сполучати (І група): 

- форма подання результатів: аналітичне, графічне та матричне 

оцінювання;  

- характер оцінюваних параметрів: кількісне, якісне та комбіноване 

оцінювання; 

- співвіднесення із чинником часу: оцінювання на певну дату та за певний 

період; 



211 

- динамічність характеристик: статичне та динамічне оцінювання; 

- джерела інформації: оцінювання, що ґрунтується на статистичних 

(об’єктивних) даних, на експертних (суб’єктивних) оцінках та на поєднанні 

об’єктивних і суб’єктивних джерел інформації; 

- спосіб використання результатів: попереднє (оцінювання як основа для 

обґрунтування подальших дій), поточне (оцінювання як інструмент перевірки 

правильності перебігу процесу)  та  підсумкове (оцінювання як спосіб 

встановлення ступеня досягнення поставленої мети); 

ознаки, за якими виділяються альтернативні види оцінювання, які 

потребують чіткого вибору (ІІ група): 

- широта охоплення (об’єкт): одноаспектне (монооцінювання) та 

багатомірне (поліоцінювання); 

- завдання оцінювання: ступеневе та діагностичне оцінювання. 

Під час розробки підходу до оцінювання певного процесу (у тому числі і 

процесу розвитку) варто зупинитись на виборі видів оцінювання за останніми 

двома ознаками – широта охоплення (моно- та поліоцінювання) та задачі 

оцінювання (ступеневе та діагностичне оцінювання). 

Водночас вибір необхідно здійснювати не відокремлено за кожною 

ознакою, а на основі порівняльної характеристики комбінацій видів оцінювання 

за цими ознаками та встановлення їхньої відповідності об’єкту та задачам 

оцінювання. 

Матриця вибору видів оцінювання  наведена в таблиці 3.1. 

Як видно з матриці (таблиця 3.1), якщо об’єктом оцінювання (процесом, 

який підлягає оцінюванню) є простий процес (однокомпонентний) або ж лише 

певний аспект складного (багатокомпонентного) процесу, то доцільно 

застосовувати одноаспектне оцінювання (монооцінювання) в комбінуванні зі 

ступеневим або діагностичним (залежно від поставленої задачі оцінювання).  
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Таблиця 3.1 – Матриця вибору видів оцінювання 

 

 Об’єкт оцінювання 

Простий процес або один з 

аспектів складного 

процесу 

Складний 

багатокомпонентний 

процес 

З
а

д
а

ч
і 

о
ц

ін
ю

ва
н
н
я
  

Визначення 

ступеня 

прояву 

певного 

явища 

(процесу) 

Комбінація одноаспектного 

(монооцінювання) та 

ступеневого оцінювання  

 

Моноступеневе 

 оцінювання 

Комбінація багатомірного 

(поліоцінювання) та 

ступеневого оцінювання 

 

Поліступеневе  

оцінювання 

Визначення 

проблем 

(відхилень у 

певних 

сферах) 

Комбінація одноаспектного 

(монооцінювання) та 

діагностичного оцінювання 

 

Монодіагностичне 

оцінювання 

Комбінація багатомірного 

(поліоцінювання) та 

діагностичного оцінювання 

 

Полідіагностичне 

оцінювання   
Джерело: складено автором 

 

Якщо ж оцінці підлягає складний багатокомпонентний процес, то його 

повну оцінку можна отримати лише із застосуванням багатомірного оцінювання 

(поліоцінювання), комбінуючи його залежно від поставленої задачі зі 

ступеневим або діагностичним оцінюванням. 

Стосовно видів оцінювання залежно від його задач слід зазначити, що 

оцінювання може проводитись задля визначення ступеня прояву певного явища 

(процесу) або ж з метою визначення проблем (відхилень у певній сфері). У 

першому випадку мова йде про застосування ступеневого оцінювання, натомість 

як у другому випадку доцільно застосовувати діагностичне оцінювання. 

У такий спосіб формуються комбіновані, призначені до застосування в 

певних умовах, види оцінювання, кожен з яких має свої переваги та недоліки, 

представлені в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Порівняльна характеристика комбінованих видів оцінювання 

 

Комбінований вид  

оцінювання 
Переваги Недоліки Призначення  

Моноступеневе 

оцінювання 

Простота оцінювання та 

інтерпретації показника, 

можливість отримати 

уявлення про поточний 

рівень показника, що 

характеризує певний 

процес 

Однобічний 

(вузький) характер 

отриманої в процесі 

оцінювання 

інформації; потреба 

додаткової оцінки 

для виявлення 

проблем, що 

потребують 

вирішення 

Моніторинг 

перебігу 

певного 

процесу, 

контроль за 

його 

здійсненням 

Поліступеневе 

оцінювання 

Розкриття 

багатоаспектного 

характеру складного 

об’єкта, можливість 

отримати уявлення про 

поточний рівень 

показників, що 

характеризують процес, 

який оцінюється 

Складність у 

застосуванні, 

потреба додаткової 

оцінки для 

виявлення 

проблем, що 

потребують 

вирішення 

Монодіагностичне 

оцінювання 

Простота оцінювання 

та інтерпретації 

показника, можливість 

отримати уявлення про 

проблему в певній 

сфері, яка потребує 

вирішення 

Однобічний 

(вузький) характер 

отриманої в 

процесі оцінювання 

інформації 
Планування 

заходів, 

спрямованих 

на 

регулювання 

процесу 
Полідіагностичне 

оцінювання 

Розкриття 

багатоаспектного 

характеру складного 

об’єкта, можливість 

отримати комплексне 

уявлення про проблеми 

в різних сферах, які 

потребують вирішення 

Складність у 

застосуванні 

Джерело: складено автором 

  

Таким чином, запропонована систематизація класифікаційних ознак 

оцінювання поєднує розподіл ознак класифікації на такі, за якими виділяють 
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еквівалентні види оцінювання, що можуть застосовуватися для будь-якого 

об’єкту та задля виконання різних завдань, і на такі, за якими виділяють 

альтернативні види оцінювання, поєднання яких між собою дозволяє обрати 

комбінований його вид, який доцільно застосовувати до конкретного об’єкту та 

для виконання конкретної задачі. 

Зважаючи на те, що оцінювання в нашому конкретному випадку 

передбачає створення інформаційного підґрунтя для регулювання розвитку 

національної економіки, варто розглянути представлені вище види в контексті їх 

відповідності специфіці розвитку як об’єкту оцінювання та задачам оцінювання 

у сфері регулювання розвитку. 

Як було зазначено вище, одноаспектне  оцінювання (монооцінювання) 

більш доцільно застосовувати для оцінювання певних проявів окремих процесів 

або систем, або ж для оцінювання досить простих об’єктів, натомість 

багатомірне оцінювання (поліоцінювання) доцільніше застосовувати для 

оцінювання складних процесів, адже останнє дозволяє оцінити ці процеси в усій 

їхній багатогранності та  багатокомпонентносі. Отже, з огляду на складність та 

багатоаспектність процесу розвитку, вважаємо, що більш доцільним є 

застосування багатомірного  оцінювання (поліоцінювання). 

Стосовно процесу регулювання слід зазначити, що воно може 

розглядатися як вид управлінської діяльності, спрямований на усунення 

відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі шляхом розроблення та 

впровадження керуючою системою відповідних заходів. У цьому контексті 

більш виправданим є застосування не ступеневого оцінювання, що дозволяє 

визначити рівень розвитку, але не здатне виявити проблеми національної 

економіки як системи в процесі його перебігу, а діагностичного оцінювання, 

основною задачею якого є саме діагностування (виявлення) проблем у сфері 

розвитку національної економіки, на усунення яких і має спрямовуватися 

регулювання. 

Таким чином, з метою створення бази для регулювання розвитку 

національної економіки доцільно зупинити вибір на полідіагностичному 
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оцінюванні, тобто оцінюванні розвитку національної економіки із застосуванням 

полідіагностичних показників. 

Особливості полідіагностичного оцінювання полягають у тому, що під час 

його застосування стає можливим здійснення одночасного обліку найбільш 

важливих критеріїв, адже саме полідіагностика, тобто багатогранна діагностика, 

застосовується в складних умовах. Це поєднання спільного (прямого або 

непрямого) впливу різних за своєю природою (соціологічних, політичних, 

медичних, демографічних, економічних, екологічних тощо) факторів на 

досліджуваний процес.  

Під час розробки підходу до оцінювання виникає проблема вибору 

показників, за допомогою використання яких може бути отримана об’єктивна та 

всебічна оцінка розвитку національної економіки як складного багатогранного 

процесу. На наш погляд, для отримання такого роду оцінки найбільш доцільно 

застосовувати показники, що використовуються Світовим банком для 

оцінювання стійкого економічного розвитку (Sustainable Economic Development 

Assessment – SEDA). SEDA – це діагностичний інструмент, який дає країнам 

можливість зрозуміти свої загальні соціальні та економічні умови [172]. Його 

застосування ґрунтується на припущенні, що між багатством країни й 

економічним зростанням та поліпшенням її загального добробуту існує прямий 

нерозривний зв’язок.   

Таким чином, замість того, щоб зосереджуватись виключно на ВВП на 

душу населення (найбільш часто використовуваному показнику загального 

добробуту країни),  доцільно, як показало дослідження, використовувати SEDA. 

Це дасть змогу поєднати об’єктивні показники результатів у різних сферах 

розвитку національної економіки з квазі-об'єктивними показниками, такими як 

оцінка управління. 

Головна мета SEDA – допомогти урядам країн визначити пріоритетні 

напрями політики та розробити стратегію розвитку національної економіки, 

націлену на довгострокове підвищення рівня соціального та економічного 
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добробуту громадян, на основі порівняльного аналізу з країнами референтної 

групи [187]. 

SEDA оцінює розвиток на основі десяти груп показників, згрупованих у 

три категорії: 

1  категорія «Економіка» включає оцінку розмірів доходів, економічної 

стабільності та зайнятості; 

2  категорія «Інвестиції» включає оцінку освіти, охорони здоров'я та 

інфраструктури; 

3  категорія «Сталий розвиток» охоплює оцінку навколишнього 

середовища та три аспекти соціальної інтеграції: рівність, громадянське 

суспільство та належне управління. 

Таким чином, показники, що застосовуються під час розрахунку SEDA 

найбільш повно характеризують розвиток національної економіки в порівнянні з 

іншими країнами, а тому підходять і для індивідуального оцінювання розвитку 

національної економіки окремо взятої країни. При цьому, якщо при порівняльній 

характеристиці країн доцільно застосовувати нормалізацію показників з метою 

визначення місця країни серед інших країн світу, то при індивідуальній оцінці 

країни за даними показниками більш цікавим є вивчення динаміки зміни за 

кожним показником з метою їх розподілу на групи залежно від проблемності 

ситуації. 

Таким чином, для оцінки розвитку на рівні країни можуть застосовуватися 

показники за трьома категоріями (економіка, інвестиції та сталий розвиток) та 

відповідні кожній категорії групи показників (за сферами національної 

економіки). Цю інформацію наведено в таблиці 3.3. 

За кожним із наведених у таблиці 3.3 показників пропонується оцінити 

ступінь покращення (погіршення), тобто оцінити динаміку змін. При цьому 

варто врахувати характер показника (форсуючий чи реверсуючий). Так, 

показниками, що мають форсуючий характер, є ті, прогресивна зміна яких 

свідчить про прискорення розвитку національної економіки, а регресивна – про 

його вповільнення. Щодо показників реверсуючого характеру, то такими 
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показниками можуть вважатися ті, прогресивна зміна яких свідчить про 

вповільнення розвитку національної економіки, а регресивна – про його 

прискорення. 

 

Таблиця 3.3 – Показники оцінки розвитку національної економіки 

 

Категорія 

оцінки 

Група показників  

(сфера 

національної 

економіки) 

Показник 

1 2 3 

Економіка 

Дохід 
ВВП на душу населення, паритет купівельної 

спроможності 

Економічна 

стабільність 

Інфляція, середні споживчі ціни (абсолютна зміна 

у %) 

Непостійність інфляції (стандартне відхилення) 

Непостійність зростання ВВП 

(середньоквадратичне відхилення) 

Зайнятість 

Безробіття, усього (% від загальної кількості 

робочої сили) 

Рівень зайнятості населення у віці 15-64 років (%) 

Інвестиції 

Здоров’я 

Тривалість життя при народженні, усього (років) 

Коефіцієнт смертності до 5 років (на 1000 

живонароджених) 

Поширеність ВІЛ, усього (% населення у віці 15-49 

років) 

Захворюваність на туберкульоз (на 100000 осіб) 

Поширеність недоїдання (% населення) 

Популяційне ожиріння (% ІМТ> 30, стандартна 

оцінка у віці) 

Імунізація, дифтерія, коклюш, правець (% дітей у 

віці 12-23 місяців) 

Імунізація, кір (% дітей у віці 12-23 місяців) 

Кількість лікарів (на 1000 чоловік) 

Кількість лікарняних ліжок (на 1000 осіб) 

Освіта 

Зарахування до вищої школи (% брутто) 

Очікувана тривалість навчання (роки), від 

початкової до вищої освіти 

Співвідношення учень-вчитель у початковій школі 

Середня оцінка з математики та природничих наук 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 
 Інфраструктура 

Користувачі Інтернету (на 100 осіб) 

Мобільні стільникові підписки (на 100 осіб) 

Якість мережі доріг 

Якість залізничної інфраструктури  

Покращення забезпеченості водою (% населення) 

Покращення санітарних умов (% населення) 

Якість постачання електроенергії 

Сталий 

розвиток 

Рівність 

Індекс Джині  

Нерівність в освіті (%) 

Нерівність у тривалості життя (%) 

Громадянське 

суспільство 

Громадська активність (0-1) 

Міжособистісна безпека та довіра (0-1) 

Згуртованість між групами (0-1) 

Гендерна рівність (0-1) 

Управління 

Контроль за корупцією (від -2,5 до 2,5) 

Верховенство права (від -2,5 до 2,5) 

Політична стабільність і відсутність насильства й 

тероризму (від -2,5 до 2,5) 

Голос і підзвітність (від -2,5 до 2,5) 

Індекс прав власності (0-100) 

Навколишнє 

середовище 

Індекс якості повітря (0-100) 

Інтенсивність двоокису вуглецю (кг на кг 

еквівалентної енергії) 

Наземні та морські охоронні території (% 

загальної території, площа) 

Виробництво електроенергії з відновлюваних 

джерел, за винятком гідроелектростанцій (% від 

загальної кількості виробленої електроенергії) 
Джерело: [187]  

 

Розподіл показників оцінки відповідно до характеру впливу на розвиток 

національної економіки, тобто на показники, що мають форсуючий та 

реверсуючий характер, наведено в таблиці 3.4.  

Для оцінки динаміки змін пропонується використовувати індекси, які 

прийнято застосовувати  при  аналізі розвитку складних соціально-економічних 

систем, явищ і процесів з метою забезпечення повноти характеристики і 

виявлення ролі  певних факторів у формуванні результативних показників. 
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 Таблиця 3.4 – Розподіл показників відповідно до характеру впливу їх зміни на 

розвиток національної економіки 

 

Вид 

показника 
Перелік показників 

1 2 

Показники, 

що мають 

форсуючий 

характер 

ВВП на душу населення, паритет купівельної спроможності 

Рівень зайнятості населення у віці 15-64 років (%) 

Тривалість життя при народженні, усього (років) 

Імунізація, дифтерія, коклюш, правець (% дітей у віці 12-23 

місяців) 

Імунізація, кір (% дітей у віці 12-23 місяців) 

Кількість лікарів (на 1000 чоловік) 

Кількість лікарняних ліжок (на 1000 осіб) 

Зарахування до вищої школи (% брутто) 

Очікувана тривалість навчання (роки), від початкової до вищої 

освіти 

Середня оцінка з математики та природничих наук 

Користувачі Інтернету (на 100 осіб) 

Мобільні стільникові підписки (на 100 осіб) 

Якість мережі доріг 

Якість залізничної інфраструктури  

Покращення забезпеченості водою (% населення) 

Покращення санітарних умов (% населення) 

Якість постачання електроенергії 

Громадська активність (0-1) 

Міжособистісна безпека та довіра (0-1) 

Згуртованість між групами (0-1) 

Гендерна рівність (0-1) 

Контроль за корупцією (від -2,5 до 2,5) 

Верховенство права (від -2,5 до 2,5) 

Політична стабільність і відсутність насильства й тероризму (від 

-2,5 до 2,5) 

Голос і підзвітність (від -2,5 до 2,5) 

Індекс прав власності (0-100) 

Індекс якості повітря (0-100) 

Наземні та морські охоронні території (% загальної території, 

площа) 

Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, за 

винятком гідроелектростанцій (% від загальної кількості 

виробленої електроенергії) 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 

Показники, 

що мають 

реверсуючий 

характер 

Інфляція, середні споживчі ціни (абсолютна зміна у відсотках) 

Непостійність інфляції (стандартне відхилення) 

Непостійність зростання ВВП (середньоквадратичне 

відхилення) 

Безробіття, усього (% від загальної кількості робочої сили) 

Коефіцієнт смертності до 5 років (на 1000 живонароджених) 

Поширеність ВІЛ, усього (% населення у віці 15-49 років) 

Захворюваність на туберкульоз (на 100000 осіб) 

Поширеність недоїдання (% населення) 

Популяційне ожиріння (% ІМТ> 30, стандартна оцінка у віці) 

Співвідношення учень-вчитель у початковій школі 

Індекс Джині  

Нерівність в освіті (%) 

Нерівність у тривалості життя (%) 

Інтенсивність двоокису вуглецю (кг на кг еквівалентної енергії) 
Джерело: розроблено автором 

 

Ступінь покращення за кожним з наведених у таблиці 3.4 показником 

пропонується проводити на основі часткового індексу (індекс, що охоплює певні 

показники, які задовольняють поставленим вимогам). 

Таким чином, для показників, що мають форсуючий характер, ступінь 

покращення розраховується за формулою 

 

                                     (3.1) 

 
 

де iI  – індекс, що характеризує ступінь покращення за і-тим показником; 

1iX  – значення і-того показника у звітному році; 

0iX  – значення і-того показника в базисному році. 

 

Для показників, що мають реверсуючий характер ступінь покращення 

розраховується за формулою 

 

                                (3.2) 
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де iI  – індекс, що характеризує ступінь покращення за і-тим показником; 

1iX  – значення і-того показника у звітному році; 

0iX  – значення і-того показника в базисному році. 

При цьому інтерпретувати отримані значення можна із застосуванням 

наступної шкали:   

- до 0,75 – помітне вповільнення;  

- від 0,75 до 0,9 – помірне вповільнення;  

- від 0,9 до 1,0 – незначне вповільнення;  

- від 1,0 до 1,1 – незначне прискорення;  

- від 1,1 до 1,25 – помірне прискорення;  

- більше 1,25 – помітне прискорення. 

На наступному етапі пропонується використовувати агреговані індекси, 

що дозволяють узагальнити, об'єднати в одному загальному показнику часткові 

індекси. 

Таким чином, часткові індекси, що характеризують динаміку окремого 

показника, пропонується зводити в агреговані індекси за кожною окремою 

сферою національної економіки на основі простої середньої.  

На основі значень агрегованих індексів, що характеризують зміни за 

групами показників, усі сфери регулювання можна розподілити на групи: 

сфери регулювання, що є проблемними (ті сфери, у яких спостерігаються 

погіршення або незначне покращення значень показників);  

сфери регулювання, що є потенційно проблемними (ті сфери, у яких 

спостерігається помірне або помітне покращення, за умови, що значення індексів 

змін знижуються в динаміці або не мають стабільної тенденції до підвищення, 

тобто спостерігаються коливання показника); 

сфери регулювання, що є потенційно безпроблемними (ті сфери, у яких 

спостерігається помірне покращення, за умови, що значення індексів змін 

зростають у динаміці без коливань у сторону зменшення); 
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сфери регулювання, що є безпроблемними (ті сфери, у яких 

спостерігається помітне покращення, за умови, що значення індексів змін 

зростають у динаміці без коливань у сторону зменшення). 

Підхід до полідіагностичного оцінювання розвитку національної 

економіки представлений на рисунку 3.2. 

Рисунок 3.2 – Підхід до полідіагностичного оцінювання розвитку національної 

економіки 

Джерело: розроблено автором 
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дозволяє діагностувати проблеми в тих сферах, на розв’язання яких має 

спрямовуватися регулювання розвитку національної економіки. 

На наступному етапі розроблено методологію оцінювання розвитку 

національної економіки. Структурно-логічну схему наведено на рисунку 3.3. 

Рисунок 3.3 – Структурно-логічна схема оцінювання розвитку національної 

економіки 

Джерело: розроблено автором 
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оцінювання та, на відміну від інших, відображає логіку проведення 

полідіагностичного оцінювання розвитку національної економіки для 

визначення основних проблем в окремих її сферах. 

Верифікація практики застосування розробленої методології базується на 

агрегуванні, узагальненні та застосуванні еквівалентних перетворень для 

категорій, описуючих предметну сферу. Такий підхід дозволяє визначати 

множину об’єктів, на яких повинна бути сконцентрована увага в контексті 

дослідження результативності регулювання розвитку національної економіки. 

 

3.2 Методичний підхід до оцінювання регуляторної політики та її впливу 

на розвиток національної економіки 

 

Розробка ефективної обґрунтованої державної регуляторної політики 

неможлива без проведення її оцінювання. Так, згідно із Законом України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України» «прогнозні та програмні документи економічного і 

соціального розвитку розробляються на основі комплексного аналізу 

демографічної ситуації, стану використання природного, виробничого, науково-

технічного та трудового потенціалу, конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної  сфери  та 

з урахуванням впливу зовнішніх політичних, економічних та інших факторів  і 

очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі» [189]. 

З урахуванням запропонованої в попередньому підрозділі  методології 

оцінювання розвитку національної економіки за сферами може бути проведена 

оцінка стану та результатів регуляторної політики. 

І. Кравчук зазначає, що до основних цілей оцінювання державної політики 

загалом відносяться такі [190]: 

- отримання важливої інформації для планування та прийняття виважених 

управлінських рішень; 

- ефективне використання та розподіл бюджетних коштів; 
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- забезпечення підзвітності та відкритості діяльності державних органів; 

- забезпечення належної реалізації політики чи програми, впливу та 

сталості результатів, досягнення поставлених цілей; 

- удосконалення політики, програми, навчання та отримання нових знань 

як безперервний процес; 

- мотивація роботи установ та інших суб’єктів, розвиток культури 

управління якістю. 

Крім того, І. Кравчук було проаналізовано зв'язок між різними стадіями 

політики, державними функціями та оцінюванням, а також виявлено проблеми 

здійснення оцінювання на певних стадіях циклу реалізації політики. Результати 

аналізу представлено у таблиці 3.5 [191]. 

 

Таблиця 3.5 – Зв'язок між різними стадіями політики, державними функціями та 

оцінюванням 

Стадія циклу 

політики 

Державні 

функції 
Елементи оцінювання Проблеми 

1 2 3 4 

Встановлення 

порядку 

денного 

підготовка 

політичної 

пропозиції 

- показники 

результативності; 

- порядок моніторингу 

використовується 

рідко 

Формування та 

планування 

політики 

стратегічне 

планування 

- кінцеве оцінювання 

попереднього періоду як 

основа для планування; 

- індикатори для 

оцінювання результатів 

виконання; 

- оцінювання впливу в 

деяких документах; 

- головні макроекономічні 

та інші показники, баланси 

економічного та 

соціального розвитку; 

- аналіз існуючого стану та 

тенденцій 

- відсутність 

оцінювання впливу в 

галузях економіки та 

секторах, що 

потребують 

реформування; 

- недостатній зв’язок 

між плануванням та 

бюджетним процесом 

формування 

бюджету 

- бюджетні, соціальні, 

економічні показники та 

показники результатів 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 4 

Прийняття 

рішення 

розроблення 

нормативно-

правових актів 

- попереднє оцінювання 

очікуваних результатів 

та обґрунтування 

нормативно-правових 

актів 

- достатньо часто 

формальний підхід; 

- відсутність 

необхідних навичок та 

інституційної 

спроможності на рівні 

міністерств 

 
регуляторна 

політика 

- попереднє оцінювання 

впливу на стадії 

підготовки регуляторних 

актів 

 

Впровадження 

політики 

виконання 

бюджету 

- оцінювання 

ефективності 

бюджетного процесу 

- відсутність аналізу 

змісту політики та її 

результативності 

 

створення 

інституційного 

механізму 

- оцінювання діяльності 

відповідно до стандартів 

ISO (9000); 

- узагальнені показники 

діяльності міністерств  

- ISO 9000 

впроваджено не всіма 

державними 

інституціями; 

- інші моделі 

досконалості та 

системи управління 

якістю не 

використовуються; 

- повноваження 

органів на 

центральному рівні та 

в міністерствах не 

визначені 

5. Оцінювання 

політики 
звітування 

- відстеження 

результативності 

виконання регуляторних 

актів (основне, повторне, 

регулярне); 

- оцінювання 

ефективності бюджетних 

програм, що включає 

моніторинг, аналіз та 

контроль за цільовим та 

ефективним 

використанням 

бюджетних коштів 

- відсутність рамок для 

кінцевого оцінювання 

програм розвитку 

галузей економіки та 

Програми діяльності 

КМУ; 

- концентрація більше 

на бюджетній 

дисципліні, ніж на 

оцінюванні 

результатів політики 

Джерело: [191] 
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Як зазначає В. Ляшенко, регулювання економічної системи відбувається з 

використанням регуляторного режиму, який складається із множини цілей, 

стратегій, суб’єктів, стимулів, обмежень та алгоритмів дій [192]. 

У цьому контексті слушною є думка О. Борисенко, яка говорить про 

складну розгалужену ієрархію зв’язків як по горизонталі, так і по вертикалі, а 

також наголошує на доцільності використання  системно-синергетичного 

підходу. На думку О. Борисенко, цей підхід дає можливість ефективно 

проаналізувати проблеми взаємодії різноманітних методів, інструментів, засобів 

регулювання, ступеня їх суперечливості в певний момент,  а також зрушень у 

пріоритетах однієї групи інструментів над іншою  [193]. 

Слід зазначити, що використання синергетичного підходу під час оцінки 

та аналізу  регуляторної політики спостерігається й в інших науковців. Так, 

наприклад, В. Криленко пропонує проводити оцінку регуляторної політики 

держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на основі 

використання синергетичних зв’язків. Такий підхід, на думку автора, збільшує 

ефект спільної дії компонентів системи, а також забезпечує емерджентні 

властивості системи та її цілісність [194]. 

Власний підхід до оцінки механізму здійснення регуляторної діяльності 

запропоновано Л. Вдовиченко. Так, автором пропонується виділити групи 

показників ефективності, до кожної з них дібрати максимальну кількість 

відповідних показників ефективності, а потім, за допомогою методу експертних 

оцінок, обрати найбільш вагомі. До складових об’єктивних та суб’єктивних 

показників якості механізму здійснення регуляторної діяльності Л. Вдовиченко 

зараховує [195]: 

- цілісність системи (процедурні етапи) здійснення регуляторної діяльності 

(відповідність вимогам законодавства); 

- якість інфраструктури, пов’язаної зі здійсненням регуляторної діяльності; 

- якість роботи регуляторних органів або інших розробників регуляторних 

рішень; 
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- оптимальність здійснення (проходження процедурних етапів) 

регуляторної діяльності. 

Л. Вдовиченко привертає увагу до необхідності комплексного підходу до 

побудови системи оцінювання. 

Таким чином, виходячи з існування різних варіацій у підходах до 

встановлення результатів функціонування сучасних суб'єктів господарювання, 

загальновизнаним у сучасних економічних дослідженнях повинно виступати, як 

стверджує Н. Поліщук, «використання науково-обґрунтованих основ теорії, 

методології та практики побудови комплексної системи оцінювання результатів 

діяльності з погляду її кінцевих наслідків» [196]. 

У цьому дослідженні в якості результатів регулювання обрано індекс зміни 

показників за сферами розвитку національної економіки. Підхід до оцінки 

регуляторної політики наведено на рисунку 3.4 [197].  

Він базується на сукупності етапів конструювання процесу оцінювання та 

передбачає включення в оцінку рейтингових показників, що відповідають 

критеріям придатності для динамічного аналізу та доступності даних, 

дозволяючи оцінити регулювання за напрямками, що характеризують легкість 

ведення бізнесу, якість регулювання та ефективність уряду, а також регулювання 

бізнесу та передбачає визначення з врахуванням їх вагомості показника оцінки 

регуляторної політики розвитку для кожної сфери національної економіки.  

Формула для розрахунку показника оцінки регуляторної політики 
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де iTП  – показник оцінки регуляторної політики для і-тої сфери розвитку 

національної економіки;   

ijW
 – вагомість j-того показника оцінки регуляторної політики для і-тої 

сфери розвитку національної економіки;  

jП
 – j-тий показник оцінки регуляторної політики. 
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Рисунок 3.4 – Підхід до оцінки регуляторної політики та її результатів 

Джерело: розроблено автором 
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національної економіки 

Шкала інтерпретації показника оцінки регуляторної політики: 

Від 0 до 0,33 – 

відстала регуляторна 

політика 

Від 0,34 до 0,67 – 

посередня 

регуляторна політика 

Від 0,68 до 1,0 – 

передова (зразкова) 

регуляторна політика 

Параметризація оцінювання за напрямками   

Відбір показників оцінювання регуляторної політики 

Збір даних по рейтингових показниках оцінки за досліджуваний період  

Визначення мети оцінки регуляторної політики розвитку  

Мета: діагностування регуляторної політики розвитку у різних сферах 

національної економіки 

Показники легкості 

ведення бізнесу 

Показники якості 

регулювання та 

ефективності уряду 

Показники регулювання 

бізнесу 

На основі складових 

рейтингу Doing 

Business 

На основі відповідних 

індикаторів управління 

рейтингу World 

Governance Indicators 

На основі показників 

складової Business regulation 

рейтингу Economic Freedom 

of the World 

Формування функціонально-критеріального  простору відбору показників 

оцінки регуляторної політики  

Встановлення критеріїв для відбору показників  

придатність для динамічного аналізу 

показників 

доступність даних 

Валідація показників на відповідність заданим критеріям  

Вибір часового проміжку оцінювання регуляторної політики  

https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2017-annual-report
https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2017-annual-report
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Для того, щоб визначити еластичність розвитку за сферами розвитку 

національної економіки від зміни регуляторної політики, необхідно 

- визначити результати регулювання за сферами з використанням індексів 

зміни показників за сферами розвитку національної економіки; 

- визначити зміни регуляторної політики на основі індексу зміни за 

показниками, що характеризують регуляторну політику; 

- зробити відбір значущих індексів зміни за показниками, що 

характеризують регуляторну політику, для кожної сфери національної економіки 

та визначити їх вагомість; 

- визначити узагальнюючі показники зміни регуляторної політики в кожній 

сфері національної економіки. 

З урахуванням отриманих результатів пропонується визначити 

коефіцієнти еластичності результатів регулювання за сферами національної 

економіки від зміни в галузі регулювання.  

Перш ніж проводити оцінювання, варто приділити увагу формуванню 

системи показників, на основі яких буде проводитися оцінка та  визначатися з 

індикаторами результативності. 

При цьому система показників може бути представлена у вигляді двох 

підсистем: показників оцінки розвитку національної економіки (результатів 

регуляторної політики) та показників оцінки змін регуляторної політики. 

Попередній перелік показників оцінки розвитку національної економіки 

міститься в підрозділі 3.1. Слід зауважити, що використання такої великої 

кількості показників може бути виправданим за умови, що всі вони 

задовольняють  певним вимогам. 

Усі показники оцінки розвитку національної економіки можна розподілити 

на види за кількома ознаками. Однією з цих ознак є придатність до конкретного 

виду аналізу. Залежно від цієї ознаки можна виділити 

- порівняльні показники (показники, що придатні для проведення 

порівняльного аналізу – надання характеристики країни в порівнянні з іншими 

країнами); 
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- динамічні показники (показники, що придатні для проведення 

динамічного аналізу – оцінювання зміни стану країни в динаміці); 

- змішані показники (показники, що придатні для порівняльного та 

динамічного аналізу). 

З огляду на завдання нашого дослідження, більш доцільним є 

використання саме показників, придатних до проведення динамічного аналізу – 

динамічні або змішані показники. 

Крім того, за рівнем доступності даних усі показники можуть бути 

розподілені на показники з прийнятним рівнем доступності (показники, за якими 

можуть бути легко отримані дані за кожен рік дослідження), показники з 

умовним рівнем доступності (показники, за якими можуть бути отримані дані за 

окремі роки дослідження), показники з недопустимим рівнем доступності 

(показники, за якими дані по країні відсутні або отримати їх не видається 

можливим). 

У рамках цього дослідження варто зосередитись на визначенні показників 

з прийнятним рівнем доступності, адже саме їх використання дозволить 

об’єктивно оцінити зміни, що відбулися за досліджуваний період. 

Зважаючи на вищезазначені ознаки, експертам для оцінки було 

запропоновано перелік показників за сферами оцінки розвитку  з погляду їх 

відповідності вимогам: 

- придатність для динамічного аналізу (5 балів – абсолютно придатний, 3 

бали – умовно придатний, 1 бал – непридатний для динамічного аналізу); 

- доступність даних (5 балів – прийнятний рівень доступності, 3 бали – 

умовний рівень доступності, 1 бал – недопустимий рівень доступності). 

Обґрунтування репрезентативності вибіркової сукупності експертного 

опитування та анкета експертного опитування з відбору показників оцінки 

розвитку національної економіки та регуляторної політики представлено в 

додатках Д та Е. 

Виключаються з переліку показників ті, у яких середнє значення 

експертної оцінки хоча б за однією вимогою не перевищує 3 бали.  
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Результати експертного опитування відповідності перерахованим вимогам 

показників оцінки розвитку національної економіки за категорією «Економіка» 

(дохід, економічна стабільність та зайнятість) наведені в таблиці 3.6.  

 

Таблиця 3.6 – Результати експертного опитування за показниками оцінки  

категорії «Економіка» 

 

Група 

показників 
Показники 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

придатності до 

динамічного 

аналізу 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

доступності 

даних 

Рекомендація 

Дохід 

ВВП на душу 

населення, паритет 

купівельної 

спроможності 

4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Економічна 

стабільність 

Інфляція, середні 

споживчі ціни 

(абсолютна зміна у 

відсотках) 

4,8 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Непостійність 

інфляції (стандартне 

відхилення) 

2,9 3,0 

виключення з 

переліку 

показників 

Непостійність 

зростання ВВП 

(середньоквадратичне 

відхилення) 

2,5 3,0 

виключення з 

переліку 

показників 

Зайнятість 

Безробіття, усього (% 

від загальної кількості 

робочої сили) 

4,2 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Рівень зайнятості 

населення у віці 15-64 

років (%) 

4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 
Джерело: побудовано автором 

 

Таким чином, як представлено у таблиці 3.6, до переліку показників за 

групою «Дохід» включено ВВП на душу населення, за групою «Економічна 
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стабільність» – інфляція (середні споживчі ціни), за групою «Зайнятість» – 

безробіття та рівень зайнятості. 

Результати експертного опитування відповідності перерахованим вимогам 

показників оцінки розвитку національної економіки за категорією «Інвестиції» 

(здоров’я, освіта, інфраструктура) наведені в таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Результати експертного опитування за показниками оцінки 

категорії «Інвестиції» 

 

Група 

показників 
Показники 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

придатності до 

динамічного 

аналізу 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

доступності 

даних 

Рекомендація 

1 2 3 4 5 

Здоров’я 

Тривалість життя 

при народженні, 

усього (років) 

5,0 4,5 

включення до 

переліку 

показників 

Коефіцієнт 

смертності до 5 

років (на 1000 

живонароджених) 

5,0 4,4 

включення до 

переліку 

показників 

Поширеність ВІЛ, 

всього (% 

населення у віці 

15-49 років) 

5,0 3,5 

включення до 

переліку 

показників 

Захворюваність на 

туберкульоз (на 

100000 осіб) 

5,0 4,0 

включення до 

переліку 

показників 

Поширеність 

недоїдання (% 

населення) 

2,8 2,0 

виключення з 

переліку 

показників 

Популяційне 

ожиріння (% 

ІМТ> 30, 

стандартна оцінка 

у віці) 

2,5 2,0 

виключення з 

переліку 

показників 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 5 

 

Імунізація, дифтерія, 

коклюш, правець (% дітей 

у віці 12-23 місяців) 

4,5 4,5 

включення до 

переліку 

показників 

Імунізація, кір (% дітей у 

віці 12-23 місяців) 
4,5 4,5 

включення до 

переліку 

показників 

Кількість лікарів (на 1000 

чоловік) 
3,4 4,9 

включення до 

переліку 

показників 

Кількість лікарняних 

ліжок (на 1000 осіб) 
3,2 4,9 

включення до 

переліку 

показників 

Освіта 

Зарахування до вищої 

школи (% брутто) 
3,2 5,0 

включення 

до переліку 

показників 

Очікувана тривалість 

навчання (роки), від 

початкової до вищої освіти 

2,5 5,0 

виключення 

з переліку 

показників 

Співвідношення учень-

учитель у початковій 

школі 

3,5 4,4 

включення 

до переліку 

показників 

Середня оцінка з 

математики та 

природничих наук 

3,5 2,2 

виключення 

з переліку 

показників 

Інфраструктура 

Користувачі Інтернету (на 

100 осіб) 
4,0 5,0 

включення 

до переліку 

показників 

Мобільні стільникові 

підписки (на 100 осіб) 
4,0 5,0 

включення 

до переліку 

показників 

Покращення 

забезпеченості водою (% 

населення) 

4,4 4,8 

включення 

до переліку 

показників 

Покращення санітарних 

умов (% населення) 
4,4 4,8 

включення 

до переліку 

показників 
Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з інформації, представленої в таблиці 3.7, з переліку показників 

виключено такі, як поширеність недоїдання, популяційне ожиріння та очікувана 

тривалість навчання, адже ці показники є придатними для порівняльної оцінки, 
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проте не змінюються в часі, а отже для динамічного аналізу мало придатні. Крім 

того, було виключено показник середньої оцінки з математики та природничих 

наук, адже дані за цим показником є важкодоступними. 

Результати проведеного експертного опитування відповідності 

перерахованим вимогам показників оцінки розвитку національної економіки за 

категорією «Сталий розвиток» (рівність, громадянське суспільство, управління 

та навколишнє середовище) наведені в таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 – Результати експертного опитування за показниками оцінки 

категорії «Сталий розвиток» 

 

Група 

показників 
Показники 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

придатності 

до динамічного 

аналізу 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

доступності 

даних 

Рекомендація 

1 2 3 4 5 

Рівність 

Індекс Джині 5,0 4,5 

включення до 

переліку 

показників 

Нерівність в 

освіті (%) 
2,2 3,5 

виключення з 

переліку 

показників 

Нерівність у 

тривалості життя 

(%) 

2,4 3,2 

виключення з 

переліку 

показників 

Громадянське 

суспільство 

(заміна) 

Громадська 

активність (0-1) 
4,5 1,0 

виключення з 

переліку 

показників 

Міжособистісна 

безпека та довіра 

(0-1) 

4,5 1,0 

виключення з 

переліку 

показників 

Згуртованість 

між групами (0-

1) 

4,5 1,0 

виключення з 

переліку 

показників 

Гендерна 

рівність (0-1) 
4,5 1,0 

виключення з 

переліку 

показників 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 

Управління 

Контроль за 

корупцією (від -2,5 

до 2,5) 

4,8 3,5 

включення до 

переліку 

показників 

Верховенство права 

(від -2,5 до 2,5) 
4,8 3,5 

включення до 

переліку 

показників 

Політична 

стабільність і 

відсутність насильства 

й тероризму (від -2,5 

до 2,5) 

4,8 3,5 

включення до 

переліку 

показників 

Голос і підзвітність 

(від -2,5 до 2,5) 
4,8 3,5 

включення до 

переліку 

показників 

Індекс прав власності 

(0-100) 
4,8 3,5 

включення до 

переліку 

показників 

Навколишнє 

середовище 

Індекс якості повітря 

(0-100) 
3,8 2,0 

виключення з 

переліку 

показників 

Інтенсивність 

двоокису вуглецю (кг 

на кг еквівалентної 

енергії) 

4,0 4,0 

включення до 

переліку 

показників 

Наземні та морські 

охоронні території 

(% загальної 

території, площа) 

4,4 1,5 

виключення з 

переліку 

показників 

Виробництво 

електроенергії з 

відновлюваних 

джерел, за винятком 

гідроелектростанцій 

(% від загальної 

кількості виробленої 

електроенергії) 

4,8 4,5 

включення до 

переліку 

показників 

Джерело: побудовано автором 

 

Таким чином, згідно з інформацією, поданою в таблиці 3.8, з переліку 

показників було виключено нерівність в освіті, нерівність у тривалості життя з 
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огляду на те, що ці індикатори, маючи стабільне значення за ряд років, придатні 

для порівняльної оцінки між країнами, проте не можуть використовуватися для 

динамічного аналізу. Інші показники, такі як громадська активність, 

міжособистісна безпека та довіра, згуртованість між групами, гендерна рівність, 

індекс якості повітря та площа наземних і морських охоронних територій, могли 

б бути придатні для динамічного аналізу, але, на жаль, не можуть бути 

представлені за всі роки досліджуваного періоду (згадані рейтинги 

розраховуються один раз на кілька років, а дані щодо площі охоронної території 

збираються статистичними органами лише за останні два роки досліджуваного 

періоду). 

Зважаючи на те, що у зв’язку з виключенням з переліку показників перших 

чотирьох перерахованих (громадська активність, міжособистісна безпека і 

довіра, згуртованість між групами, гендерна рівність) за групою «Громадянське 

суспільство» не лишається жодного придатного для оцінки показника, експертам 

було запропоновано додатково оцінити ряд показників, що ґрунтуються на 

статистичних даних, а саме гендерний паритет, кількість громадських 

організацій, а також кількість фракцій в парламенті. 

Додатково було запропоновано експертам оцінити згадані показники з 

погляду їхньої відповідності поданим вище вимогам. Результати експертного 

опитування за цими показниками представлені в таблиці 3.9. 

Таким чином, шляхом додаткового експертного опитування було 

визначено показник, що може використовуватися для оцінки за групою 

«Громадянське суспільство», – кількість громадських організацій. 

Підсистема показників оцінки розвитку національної економіки 

представлена трьома категоріями (економіка, інвестиції та сталий розвиток) та 

відповідними кожній категорії групи показниками за сферами національної 

економіки. Детальний опис цієї підсистеми представлено в третьому розділі 

(підрозділ 3.1). 
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Таблиця 3.9 – Результати додаткового експертного опитування за показниками 

оцінки категорії «Сталий розвиток» група «Громадянське 

суспільство» 

 

Група 

показників 
Показники 

Оцінка 

відповідності вимозі 

придатності до 

динамічного аналізу 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

доступності 

даних 

Рекомендація 

Громадянське 

суспільство 

Гендерний 

паритет 
2,5 4,5 

виключення 

з переліку 

показників 

Кількість 

громадських 

організацій 

4,5 4,5 

включення 

до переліку 

показників 

Кількість 

фракцій у 

парламенті 

2,5 4,5 

виключення 

з переліку 

показників 
Джерело: побудовано автором 

 

До показників, що характеризують регуляторну політику пропонується 

відносити такі [198]: 

- складові рейтингу Doing Business (кожна з цих складових у той чи інший 

спосіб характеризує регулювання національної економіки): реєстрація 

підприємств, отримання дозволів на будівництво, підключення до систем 

електропостачання, реєстрація власності, отримання кредитів, захист 

міноритарних інвесторів, оподаткування, міжнародна торгівля, забезпечення 

виконання контрактів, усунення неплатоспроможності [199];  

- два індикатори Worldwide Governance Indicators (саме ці два індикатори 

характеризують регуляторну політику в країні): індикатор якості регулювання 

(відображає уявлення про здатність уряду формувати й застосовувати 

обґрунтовану політику та регулювання, які сприяють розвитку економіки країни) 

та індикатор ефективності уряду (відображає уявлення про якість державних 

послуг, державної служби та ступінь її незалежності від політичного тиску, 
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якість розробки й впровадження політики, а також довіру до проведення урядом 

такої політики) [200]; 

- три показники 5-ї складової регулювання бізнесу рейтингу Economic 

Freedom of the World: регулювання кредитного ринку (відображає умови на 

внутрішньому кредитному ринку), регулювання ринку праці (вимірювання 

ступеня наявності обмежень на ринку праці, що впливають на економічну 

свободу працівників) та регулювання підприємництва (визначення, наскільки 

нормативно-правові акти та бюрократичні процедури стримують розвиток 

підприємництва та зменшують конкуренцію) [201, с. 5]. 

Попередній перелік показників оцінки регуляторної політики наведено в 

таблиці 3.10.  

 

Таблиця 3.10 – Попередній перелік показників оцінки регуляторної політики 

 

Показник Міжнародний рейтинг (джерело) 

Реєстрація підприємств 

Doing  Business 

Отримання дозволів на будівництво 

Підключення до систем 

електропостачання 

Реєстрація власності 

Отримання кредитів 

Захист міноритарних інвесторів 

Оподаткування  

Міжнародна торгівля 

Забезпечення виконання контрактів 

Усунення неплатоспроможності 

Урядова ефективність  
World  Governance  Indicators 

Регуляторна якість 

Регулювання кредитного ринку Economic  Freedom  of  the  World 

(за розрахунками Heritage 

Foundation) 

Регулювання ринку праці 

Регулювання підприємництва 

Джерело: складено автором за [199-201]              

 

https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2017-annual-report
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Для показників, що представлені в таблиці 3.10, було проведено експертне 

опитування, у ході якого ці показники були оцінені з погляду відповідності 

вимогам придатності до динамічного аналізу та доступності даних. 

Результати експертного опитування щодо відповідності показників оцінки 

регуляторної політики визначеним вимогам (придатність до динамічного аналізу 

та доступність даних) наведені в таблиці 3.11. 

 

Таблиця 3.11 – Результати експертного опитування за показниками оцінки 

регуляторної політики  

 

Група 

показників 
Показники 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

придатності до 

динамічного аналізу 

Оцінка 

відповідності 

вимозі 

доступності 

даних 

1 2 3 4 

Реєстрація підприємств 4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Отримання дозволів на 

будівництво 
4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Підключення до систем 

електропостачання 
4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Реєстрація власності 4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Отримання кредитів 4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Захист міноритарних 

інвесторів 
4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Оподаткування 4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 
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Продовження таблиці 3.11 

1 2 3 4 

Міжнародна торгівля 4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Забезпечення виконання 

контрактів 
4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Усунення 

неплатоспроможності 
4,4 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Урядова ефективність 3,5 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Регуляторна якість 3,5 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Регулювання 

кредитного ринку 
4,0 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Регулювання ринку 

праці 
4,0 5,0 

включення до 

переліку 

показників 

Регулювання 

підприємництва 
4,0 5,0 

включення до 

переліку 

показників 
Джерело: складено автором 

 

Як видно з даних, що представлені в таблиці 3.11, усі показники 

відповідають вимогам і можуть бути включені до переліку показників оцінки 

регуляторної політики.  

За відібраними показниками пропонується розраховувати індекси зміни за 

принципом, описаним в підрозділі 3.1 під час опису порядку обчислення індексів 

зміни за показниками оцінки розвитку національної економіки. 

Для показників оцінки регуляторної політики індекс зміни розраховується 

за формулою 
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                                                        (3.4) 

 

де 
jI  – індекс, що характеризує зміну за j-тим показником; 

1iY  – значення j-того показника (оцінки за відповідним рейтингом) у звітному 

році; 

0iY  – значення j-того показника (оцінки за відповідним рейтингом) у 

базисному році. 

Для кожної сфери розвитку національної економіки пропонується 

визначити коефіцієнти кореляції між агрегованими індексами зміни показників 

оцінки розвитку за даною сферою національної економіки та індексами зміни 

показників оцінки регуляторної політики (Rij). Після їх визначення приймається 

рішення щодо відбору значущих для кожної сфери національної економіки 

індексів зміни показників оцінки регуляторної політики.  

При цьому для прийняття рішення можна скористатися укрупненою 

шкалою Чеддока (таблиця 3.12). 

 

Таблиця 3.12 – Укрупнена шкала Чеддока 

 

Базова шкала Укрупнена шкала 

Ступінь зв’язку 
Інтервал за 

базовою шкалою 

Інтервал коефіцієнта 

кореляції 
Інтерпретація 

Дуже слабкий 0-0,1 

0-0,5 
не є значущим 

показником 
Слабкий 0,1-0,3 

Помірний 0,3-0,5 

Помітний 0,5-0,7 

0,5-1 
є значущим 

показником 
Високий 0,7-0,9 

Дуже високий 0,9-1 

Джерело: складено на основі [202] 
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З урахуванням коефіцієнтів кореляції між агрегованими індексами зміни 

показників розвитку за і-тою сферою національної економіки та індексами зміни 

за індексом зміни j-того показника оцінки регуляторної політики за умови, що 

даний показник визнано значущим, визначається вагомість даного показника 

оцінки регуляторної політики 
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де 
ijW  – вагомість j-того показника оцінки регуляторної політики для і-тої сфери 

розвитку національної економіки; 

ijR  – коефіцієнт кореляції між агрегованими індексами зміни показників 

розвитку за і-тою сферою та індексом зміни за індексом зміни j-того 

показника оцінки регуляторної політики; 

j  – умовний коефіцієнт значущості (1, якщо цей показник є значущим, або 

0, якщо цей показник не є значущим для аналізованої сфери). 

На наступному етапі дослідження пропонується використовувати 

узагальнюючі індекси, які характеризують зведені результати спільної зміни всіх 

досліджуваних показників. 

Так, з урахування коефіцієнтів вагомості показників пропонується 

визначати узагальнюючий  індекс зміни регуляторної політики для аналізованої 

сфери національної економіки 
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де iTI  – узагальнюючий  індекс зміни регуляторної політики для і-тої сфери;   

ijW  – вагомість j-того показника оцінки регуляторної політики для і-тої сфери 

розвитку національної економіки; 
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jI  – індекс, що характеризує зміну за j-тим показником. 

Після розрахування агрегованого індексу зміни розвитку за сферами 

національної економіки та узагальнюючих індексів зміни регуляторної політики 

для кожної сфери слід побудувати модель залежності між цими показниками за 

кожною сферою національної економіки та на її основі визначити коефіцієнт 

еластичності. 

Загальна формула моделі залежності має такий вигляд 

 

 ii TIaaI 10 .                                              (3.7) 

 

Саме на основі цієї формули має розраховуватися коефіцієнт еластичності 

індексу зміни розвитку за і-тою сферою національної економіки від 

узагальнюючого індексу зміни регуляторної політики для певної сфери 

національної економіки 
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                                                    (3.8) 

 

Якщо коефіцієнт еластичності не перевищує 1, то можна говорити про 

недостатній вплив регуляторної політики на розвиток національної економіки. 

Якщо ж коефіцієнт еластичності дорівнює або перевищує 1, то можна говорити 

про значний вплив регуляторної політики на розвиток національної економіки. 

Таким чином, нами було запропоновано систему показників, що 

використовується для розрахунку індикаторів оцінки регуляторної політики, яка, 

на відміну від інших, побудована із використанням показників міжнародних 

рейтингів та дає змогу не лише оцінити розвиток у різних сферах національної 

економіки, але й надає можливість визначити його еластичність від зміни 

регуляторної політики. 
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Згадані вище складові системи показників (її підсистеми) можуть бути 

використані як самостійні структурні елементи, на основі яких може бути 

отримана вичерпна інформація про певний процес, зокрема:  

- підсистема показників оцінки розвитку національної економіки за 

сферами, на основі яких визначаються індекси зміни, що в подальшому зводяться 

в агреговані індекси, – служить підґрунтям для отримання всебічного уявлення 

про зміни, що відбуваються в різних сферах національної економіки, а також для 

виокремлення проблемних сфер; 

- підсистема показників оцінки регуляторної політики, на основі яких 

визначаються індекси зміни, що в подальшому зводяться в узагальнюючі 

індекси, – служить підґрунтям для отримання інформації про те, наскільки 

покращилось чи погіршилось регулювання для кожної зі сфер розвитку 

національної економіки. 

Крім того, що розглянуті підсистеми можуть використовуватися 

відокремлено, завдяки їх співставленню та спільному дослідженню стає 

можливим визначення індикаторів оцінки регуляторної політики. 

На рисунку 3.5 представлено місце системи показників оцінки розвитку 

національної економіки в оцінюванні регуляторної політики. 

Розроблений підхід до оцінювання регуляторної політики базується на 

сукупності етапів конструювання процесу оцінювання та передбачає включення 

в оцінку рейтингових показників на основі здійснення їх валідації на 

відповідність критеріям придатності для динамічного аналізу та доступності 

даних. Цей підхід дозволяє оцінити регуляторну політику за напрямками 

легкості ведення бізнесу, якості регулювання та ефективності уряду, 

регулювання бізнесу шляхом рестрикції значень рейтингових показників оцінки 

регуляторної політики, їх нормалізації та подальшої інтерпретації значень 

показників оцінки регуляторної політики у сферах національної економіки. 
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Рисунок 3.5 – Місце системи показників оцінки розвитку національної 

економіки в оцінюванні регуляторної політики 

Джерело: розроблено автором 
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Підсистема оцінки регуляторної політики 

Підсистеми показників оцінки розвитку національної економіки 
Дохід 

ВВП на душу 

населення, 

паритет 

купівельної 

спроможності 

Економічна 

стабільність 

інфляція 

Зайнятість 

безробіття; 

рівень 

зайнятості 

населення у 

віці 15-64 

років 

Здоров’я 

тривалість життя при народженні; 

коефіцієнт смертності до 5 років; 

поширеність ВІЛ, захворюваність на 

туберкульоз; імунізація (дифтерія, коклюш, 

правець); імунізація (кір); кількість лікарів; 

кількість лікарняних ліжок 

Освіта 

зарахування до вищої школи; 

співвідношення учень-учитель у 

початковій школі 

Інфраструктура 

користувачі Інтернету; мобільні 

стільникові підписники; покращення 

забезпеченості водою; покращення 

санітарних умов 

Рівність 

індекс Джині 

Громадянське суспільство 

кількість громадських організацій 

Управління 

контроль за корупцією; 

верховенство права; політична 

стабільність і відсутність 

насильства й тероризму; голос і 

підзвітність; індекс прав 

власності 

Навколишнє середовище 

інтенсивність двоокису вуглецю; 

виробництво електроенергії з 

відновлюваних джерел, за 

винятком гідроелектростанцій 

Індекси зміни за показниками оцінки розвитку національної 

економіки 

Агреговані індекси зміни за сферами національної 

економіки 

реєстрація підприємств; отримання дозволів на будівництво; підключення до систем 

електропостачання; реєстрація власності; отримання кредитів; захист міноритарних інвесторів; 

оподаткування; міжнародна торгівля; забезпечення виконання контрактів; усунення 

неплатоспроможності; урядова ефективність; регуляторна якість; регулювання кредитного 

ринку; регулювання ринку праці; регулювання підприємництва 

Індекси зміни за показниками оцінки регуляторної політики 

Узагальнюючі індекси зміни регуляторної політики для 

сфер розвитку національної економіки 
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3.3 Оцінювання розвитку національної економіки та регуляторної 

політики в Україні  

 

На цьому етапі пропонуємо провести полідіагностичне оцінювання 

розвитку національної економіки та  у подальшому оцінити результативність 

регуляторної політики України.  

Перш за все необхідно провести оцінку розвитку національної економіки 

на основі визначеного переліку показників. 

Насамперед варто зупинитись на оцінці розвитку національної економіки 

на основі груп показників за категорією «Економіка», а саме за сферами 

формування доходів, економічної стабільності та зайнятості. 

У таблиці 3.13 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованого індексу 

за показником сфери формування доходів категорії «Економіка». 

 

Таблиця 3.13 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показником сфери 

формування доходів категорії «Економіка» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Формування 

доходів» 
        

ВВП на душу 

населення, поточні 

міжнародні долари 

7666,2 8281,9 8475,5 8629,7 8684 7949,1 8269,6 8666,9 

Джерело: складено на основі [127, 203] 

 

Як видно з даних таблиці 3.13, ВВП на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності зростав впродовж 2010-2014 років, сягнувши 

наприкінці вказаного періоду свого максимуму, що склав 8 684 долари (це на 

1 017,8 долара, або на 13,28 % більше за рівень 2010 року та на 54,3 долара, або 

на 0,63 %, більше від рівня попереднього року). У 2015 році значення цього 

показника знизилось на 734,9 долара (на 8,46 %), що можна вважати реакцією на 

розгортання кризових процесів  в економіці, зумовлених політичною та 
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економічною нестабільністю ситуації в країні. Наступні роки знов відбулося 

підвищення значення ВВП на душу населення за паритетом купівельної 

спроможності на 320,5 та 397,3 долари (4,03 % та 4,80 % відповідно). У цілому 

за 2010-2017 роки можна говорити про підвищення ВВП на душу населення. За 

досліджуваний період значення цього показника зросло на 1 000,7 долара, або на 

13,05 %. 

У таблиці 3.14 наведено результати визначення агрегованих індексів за 

сферою формування доходів категорії «Економіка». 

 

Таблиця 3.14 – Результати розрахунку індексів за сферою формування доходів 

категорії «Економіка» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс за 

сферою «Формування 

доходів» 
- 1,080 1,023 1,018 1,006 0,915 1,040 1,048 

ВВП на душу 

населення, поточні 

міжнародні долари 

- 1,080 1,023 1,018 1,006 0,915 1,040 1,048 

Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з даних таблиці 3.14, за сферою формування доходів 

спостерігалось незначне покращення у 2011-2014 роках, а також у 2016-2017 

роках. Лише у 2015 році зміни були несприятливими (0,915). При цьому, 

спостерігалось незначне погіршення в цій сфері.  

У таблиці 3.15 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованих індексів 

за показником  сфери економічної стабільності. 

За результатами, представленими в таблиці 3.15, показник, який 

характеризує зміну середніх споживчих цін, вирізняється суттєвими 

коливаннями упродовж аналізованого періоду. Так, зростання з 13,92 % у 2010 

році до 14,2  % у 2011 році змінилось зниженням рівня цього показника 

впродовж наступних двох років до 4,34 % (2013 рік). Водночас у 2014 та 2015 
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роках спостерігалось прогресуюче зростання цього показника, який досяг свого 

максимального рівня – 38,88 %. Незважаючи на скорочення показника зміни 

середніх споживчих цін до 17,1 % у 2016 році, утримати розгортання 

інфляційних процесів не вдалося, внаслідок чого у 2017 році споживчі ціни 

зросли на 21,97 %, що на 4,87 % більше за рівень 2016 року. Порівняно з 2010 

роком цей показник збільшився на 8,05 %, що дозволяє говорити про 

дестабілізацію ситуації [204]. 

 

Таблиця 3.15 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показником сфери 

економічної стабільності категорії «Економіка» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Економічна 

стабільність» 
        

Інфляція, середні 

споживчі ціни, 

абсолютна зміна у % 

13,92 14,2 7,79 4,34 15,9 38,88 17,1 21,97 

Джерело: складено на основі [203, 204] 

 

У таблиці 3.16 наведено результати визначення агрегованих індексів за 

сферою економічної стабільності категорії «Економіка». 

 

Таблиця 3.16 – Результати розрахунку індексів за сферою економічної 

стабільності категорії «Економіка» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс за 

сферою «Економічна 

стабільність» 
- 0,980 1,823 1,795 0,273 0,409 2,274 0,778 

Інфляція, середні 

споживчі ціни, 

абсолютна зміна у % 

- 0,980 1,823 1,795 0,273 0,409 2,274 0,778 

Джерело: розраховано автором 
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Очевидно, що за сферою економічної стабільності помітне покращення 

відбулось у 2012-2013 роках (1,823 та 1,795 відповідно), а також у 2016 році 

(2,274). Проте у 2014 та 2015 роках спостерігалось помітне погіршення (0,273 та 

0,409 відповідно), у 2011 році погіршення було незначним (0,980), а у 2017 році – 

помірним (0,778).  

У таблиці 3.17 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованих індексів 

за показниками сфери зайнятості категорії «Економіка». 

 

Таблиця 3.17 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показниками сфери 

зайнятості категорії «Економіка» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Зайнятість»         

Безробіття, усього, % 

від робочої сили 
8,2 8 7,6 7,3 9,3 9,1 9,3 9,5 

Рівень зайнятості 

населення у віці 15-64 

років, % 

65,5 66,3 66,9 67,3 64,5 64,7 64,2 64,5 

Джерело: складено на основі [203, 205] 

 

За даними таблиці 3.17, відсоток безробіття та рівень зайнятості 

характеризуються досить яскраво-вираженими коливаннями в аналізованому 

періоді. Так, упродовж 2010-2013 років коефіцієнт безробіття зменшився з 8,2 % 

до 7,3 %. Проте вже у 2014 році цей показник збільшився до 9,3 % і, незважаючи 

на короткотривале зниження у 2015 році, на 0,2 %, збільшився до свого 

найвищого за аналізований період рівня у 2017 році (9,5 %). Щодо рівня 

зайнятості, то його зростання з 65,5 % до 67,3 % упродовж 2010-2013 років 

змінилось падінням у 2014 році до 64,5 %. Останні три роки (2015-2017 роки) 

спостерігались незначні коливання цього показника, однак у 2017 році його 

значення знов склало 64,5 %.  
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Таким чином, за період 2010-2017 років показник безробіття зріс на 1,3 %, 

у той час як рівень зайнятості, навпаки, скоротився на 1,0 %, що свідчить про 

негативні зміни у сфері зайнятості. 

У таблиці 3.18 наведено результати визначення індексів за сферою 

зайнятості категорії «Економіка».  

 

Таблиця 3.18 – Результати розрахунку індексів за сферою зайнятості  категорії 

«Економіка» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс за 

сферою «Зайнятість» 
- 1,019 1,031 1,024 0,872 1,013 0,985 0,992 

Безробіття, усього, % 

від робочої сили 
- 1,025 1,053 1,041 0,785 1,022 0,978 0,979 

Рівень зайнятості 

населення у віці 15-64 

років, % 

- 1,012 1,009 1,006 0,958 1,003 0,992 1,005 

Джерело: розраховано автором 

 

За даними таблиці 3.18, за сферою зайнятості спостерігалось незначне 

покращення агрегованого індексу у 2011-2013, а також у 2015 роках. Проте у 

2014 році спостерігалось помірне (0,872), а у 2016 та 2017 роках – помітне 

погіршення (0,985 та 0,992 відповідно). 

На рисунку 3.6 зображено динаміку зміни агрегованих індексів категорії 

«Економіка» (сфери формування доходів, економічної стабільності та 

зайнятості) за досліджуваний період, що наочно демонструє описані вищі 

тенденції розвитку сфер національної економіки.  

На наступному етапі вважаємо за необхідне присвятити належну увагу 

оцінці розвитку національної економіки на основі груп показників за категорією 

«Інвестиції», а саме за сферами охорони здоров’я, освіти та інфраструктури. 

У таблиці 3.19 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованих індексів за 

показниками сфери охорони здоров’я категорії «Інвестиції». 
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Рисунок 3.6 – Графік зміни агрегованих індексів категорії «Економіка» 

Джерело: побудовано автором 

 

Таблиця 3.19 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показниками  сфери 

охорони здоров’я  категорії «Інвестиції» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Здоров’я»         

Тривалість життя при 

народженні,  років 
68,25 70,81 70,94 71,16 71,19 71,19 71,48 71,98 

Коефіцієнт смертності у віці 

до 5 років (на 1000 живо-

народжених) 

12,3 11,2 10,7 10,2 9,8 9,4 9,1 8,8 

Поширеність ВІЛ, % 

населення у віці 15-49 років 
1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Захворюваність на 

туберкульоз (на 100 тис. 

осіб) 

119 105 101 96 94 91 87 84 

Імунізація, краснуха, 

паротит, коклюш, % дітей у 

віці 12-23 місяці 

48 52 76 76 23 23 19 50 

Імунізація, кір, % дітей у віці 

12-23 місяці 
56 67 79 79 56 56 42 86 

Кількість лікарів (на 1000 

осіб) 
4,83 4,93 4,79 4,8 4,35 4,37 4,4 4,41 

Кількість лікарняних ліжок 

(на 1000 осіб) 
9 9,4 8,9 8,8 7,8 7,8 7,4 7,3 

Джерело: складено на основі [203, 206] 
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За даними таблиці 3.19, тривалість життя при народженні має досить сталу 

та явно виражену тенденцію до збільшення. Так, якщо цей показник у 2010 році 

складав 68,25 років, то наприкінці досліджуваного періоду – 71,98 року, що на 

3,73 року, або на 5,47 %, більше, ніж значення 2010 року. Іншим показником цієї 

сфери є коефіцієнт смертності у віці до 5 років. Цей показник, навпаки, мав 

тенденцію до зниження, що є безумовно позитивним проявом. Якщо у 2010 році 

на 1 000 живонароджених припадало трохи більше 12 померлих у віці до 5 років, 

то у 2017 році цей показник склав менше 9 осіб. Таким чином, за 2010-2017 роки 

значення цього показника знизилось на 3,5 в абсолютному вираженні та на 2,5 % 

у відносному.  

Поширеність ВІЛ є досить важливим показником, проте варто зазначити, 

що її рівень останні роки, починаючи з 2011 року, знаходиться на одному рівні – 

0,9 %. Водночас за весь досліджений період цей показник зменшився на 0,2 % 

(порівняно з 2010 роком). Обсяг захворюваності на туберкульоз відрізняється 

тенденцією до зниження упродовж усього досліджуваного періоду. Так, у 2010 

році на 100 тис. осіб припадало 119 хворих на туберкульоз, а у 2017 році  – 84 

хворі особи. Скорочення цього показника є досить стрімким і склало за 2010-

2017 роки 35 осіб, або 29,4 % [203].  

Крім того, ознакою покращення у сфері охорони здоров’я є підвищення, 

або хоча б стабілізація, рівня імунізації дітей. Дані Світового банку свідчать, що 

відсоток охоплення дітей імунізацією, як від краснухи, паротиту, коклюшу, так і 

від корі вирізняється недопустимою нестабільністю, що пов’язане насамперед з 

перебоями в постачанні вакцин для її здійснення. Загалом у  період 2010-2017 

років відсоток дітей, охоплених імунізацією від краснухи, паротиту, коклюшу 

збільшився з 48 % до 50 %, тимчасом як відсоток дітей, охоплених імунізацією 

від корі, – з 56 % до 86 %. 

Також важливими показниками в цій сфері є кількість лікарів та кількість 

лікарняних ліжок на 1 000 осіб. Упродовж досліджуваного періоду ці показники 

знизились на 8,7 % та 18,9 % відповідно, що свідчить про негативні зміни у сфері 

доступності медичної допомоги для пацієнтів. 
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У таблиці 3.20 наведено результати визначення агрегованих індексів за 

сферою охорона здоров’я категорії «Інвестиції». 

 

Таблиця 3.20 – Результати розрахунку індексів за сферою охорони здоров’я  

категорії «Інвестиції» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс за 

сферою «Здоров’я» 
- 1,105 1,081 1,012 0,858 1,010 0,952 1,343 

Тривалість життя при 

народженні, років 
- 1,038 1,002 1,003 1,000 1,000 1,004 1,007 

Коефіцієнт смертності 

у віці до 5 років (на 

1000 живонароджених) 

- 1,098 1,047 1,049 1,041 1,043 1,033 1,034 

Поширеність ВІЛ, % 

населення у віці 15-49 

років 

- 1,222 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Захворюваність на 

туберкульоз (на 100 

тис. осіб) 

- 1,133 1,040 1,052 1,021 1,033 1,046 1,036 

Імунізація, краснуха, 

паротит, коклюш, % 

дітей у віці 12-23 місяці 

- 1,083 1,462 1,000 0,303 1,000 0,826 2,632 

Імунізація, кір, % дітей 

у віці 12-23 місяці 
- 1,196 1,179 1,000 0,709 1,000 0,750 2,048 

Кількість лікарів (на 

1000 осіб) 
- 1,021 0,972 1,002 0,906 1,005 1,007 1,002 

Кількість лікарняних 

ліжок (на 1000 осіб) 
- 1,044 0,947 0,989 0,886 1,000 0,949 0,986 

Джерело: розраховано автором 

 

Дані, представлені в таблиці 3.20 свідчать про те, що за сферою охорони 

здоров’я категорії «Інвестиції» спостерігалось незначне покращення 

агрегованого індексу у 2012-2013 роках (1,081 та 1,012 відповідно), а також у 

2015 році (1,010). У 2011 році покращення було помірним (1,105), а у 2017 році – 

помітним (1,343). Проте у 2014 році спостерігалось помірне (0,858), а у 2016 році 

незначне погіршення (0,952). 
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У таблиці 3.21 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованих індексів 

за показниками сфери освіти категорії «Інвестиції». 

 

Таблиця 3.21 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показником сфери освіти 

категорії «Інвестиції» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Освіта»         

Зарахування до 

вищої школи, % 
80,15 82,19 81,94 80,63 83,42 82,46 82,99 84,23 

Співвідношення 

учень-учитель у 

початковій школі 

15,66 15,83 16,09 16,49 14,43 12,38 12,76 12,99 

Джерело: складено на основі [203, 207] 

 

За даними таблиці 3.21 слід зробити висновок, що в Україні 

спостерігається досить високий відсоток зарахування до вищої школи, який, 

незважаючи на незначні коливання, має тенденцію до збільшення. Так, за період 

2010-2017 років цей показник зріс з 80,15 % (у 2010 році) до 84,23 % (у 2017 році) 

(на 4,08 %). Співвідношення ж учень – учитель у початковій школі за 

досліджуваний період знизилось, що може позитивно позначитись на якості 

навчання. У 2010 році на одного учителя припадало більше 15 учнів, тимчасом 

як у 2017 році – майже 13 учнів [203]. 

У таблиці 3.22 наведено результати визначення агрегованих індексів за 

сферою освіти категорії «Інвестиції». 

Розрахунки, представлені в таблиці 3.22, свідчать, що за сферою освіти 

незначне покращення агрегованого індексу спостерігалось лише у 2014 та 2015 

роках (1,089 та 0,77 відповідно), а протягом інших років досліджуваного періоду 

спостерігалось незначне погіршення. 

У таблиці 3.23 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованих індексів 

за показниками сфери інфраструктури категорії «Інвестиції». 
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Таблиця 3.22 – Результати розрахунку індексів за сферою освіти категорії 

«Інвестиції» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс за 

сферою «Освіта» 
- 0,992 0,990 0,980 1,089 1,077 0,988 0,999 

Зарахування до вищої 

школи, % 
- 1,003 0,997 0,984 1,035 0,989 1,006 1,015 

Співвідношення 

учень-учитель у 

початковій школі 

- 0,981 0,984 0,976 1,143 1,166 0,970 0,982 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця 3.23 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показником сфери 

інфраструктури категорії «Інвестиції» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера  

«Інфраструктура» 
        

Користувачі мережі 

Інтернет (на 100 осіб) 
28,3 28,7 35,3 40,9 46,2 48,9 53 54,5 

Підписка на 

мобільний 

стільниковий зв’язок 

(на 100 осіб) 

122 121,9 130,9 138,4 144,3 144 135,2 133,5 

Забезпеченість житла 

водопостачанням, % 
60,1 60,3 61,1 61,5 60,3 60,8 61,2 61,8 

Дотримання базових 

санітарних умов, % 

населення 

95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 95,9 96,05 96,23 

Джерело: складено на основі [203] 

 

Дані таблиці 3.23 свідчать про те, що за 2010-2017 роки відбулось 

зростання кількості користувачів мережі Інтернет. Так, якщо у 2010 році на 100 

осіб припадало лише трохи більше 28 користувачів мережі Інтернет, то у 2017 

році – майже 55 користувачів. Щодо підписки на мобільний стільниковий 

зв'язок, то  цей показник протягом 2010-2014 років зростав, але останні три роки 
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(2015-2017 роки) – скорочувався. Загалом за 2010-2017 роки значення цього 

показника зросло з 122 до понад 133 підписки в розрахунку на 100 осіб (тобто на 

9,02 %). Показник забезпеченості житла водопостачанням хоча й коливався 

впродовж досліджуваного періоду, проте несуттєво. Загалом за 2010-2017 роки 

його рівень зріс на 1,7 %. Щодо показника, який характеризує дотримання 

базових санітарних умов, то він характеризувався постійним зростанням – від 

95,5 % населення у 2010 році до 96,23 % у 2017 році [203]. 

У таблиці 3.24 наведено результати визначення індексів за сферою 

інфраструктури категорії «Інвестиції». 

 

Таблиця 3.24 – Результати розрахунку індексів за сферою інфраструктури 

категорії «Інвестиції» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс 

за сферою 

«Інфраструктура» 

- 1,004 1,080 1,056 1,038 1,016 1,008 1,007 

Користувачі мережі 

Інтернет (на 100 осіб) 
- 1,014 1,230 1,159 1,130 1,058 1,084 1,028 

Підписка на 

мобільний 

стільниковий зв’язок 

(на 100 осіб) 

- 0,999 1,074 1,057 1,043 0,998 0,939 0,987 

Забезпеченість житла 

водопостачанням, % 
- 1,003 1,013 1,007 0,980 1,008 1,007 1,010 

Дотримання базових 

санітарних умов, % 

населення 

- 1,001 1,001 1,001 1,001 1,000 1,002 1,002 

Джерело: розраховано автором 

 

Розрахунки агрегованого індексу за сферою інфраструктури, представлені 

в таблиці 3.24, свідчать про незначне покращення  показника впродовж усього 

досліджуваного періоду. 

На рисунку 3.7 зображено динаміку зміни агрегованих індексів категорії 

«Інвестиції» (сфери охорони здоров’я, освіти та інфраструктури) за 
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досліджуваний період, яка відображає описані вище тенденції розвитку 

відповідних сфер національної економіки. 

 

Рисунок 3.7 – Графік зміни агрегованих індексів категорії «Інвестиції» 

Джерело: побудовано автором 

 

На наступному етапі дослідження пропонуємо присвятити належну увагу 

оцінці розвитку національної економіки на основі груп показників за категорією 

«Сталий розвиток», а саме за сферами забезпечення рівності, громадянського 

суспільства, управління та навколишнього середовища. 

Так, у таблиці 3.25 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованого 

індексу за показником сфери забезпечення рівності категорії «Сталий розвиток». 

 

Таблиця 3.25 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показником сфери 

забезпечення рівності  категорії «Сталий розвиток» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Забезпечення 

рівності» 
        

Індекс Джині (0-100) 24,80 24,60 24,70 24,60 24,00 25,50 25,00 24,80 
Джерело: складено на основі [208] 

 

Як видно з даних таблиці 3.25, за 2010-2017 роки індекс Джині хоча й 

коливався (зниженням характеризувались 2011, 2013-2014 та 2016-2017 роки, 
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тимчасом як 2012 та 2015 роки характеризувались зростанням), проте в 

загальному підсумку лишився на початковому рівні (24,8 пункта у 2010 та 2017 

роках).  

У таблиці 3.26 наведено результати визначення агрегованих індексів за 

сферою забезпечення рівності категорії «Сталий розвиток». 

 

Таблиця 3.26 – Результати розрахунку індексів за сферою забезпечення рівності  

категорії «Сталий розвиток» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс за 

сферою «Забезпечення 

рівності» 
- 1,008 0,996 1,004 1,025 0,941 1,020 1,008 

Індекс Джині (0-100) - 1,008 0,996 1,004 1,025 0,941 1,020 1,008 
Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з розрахунків, представлених у таблиці 3.26, за сферою 

забезпечення рівності спостерігалось незначне покращення у 2011, 2013-2014 та 

2016-2017 роках. Водночас у 2012 та 2015 роках спостерігалось незначне 

погіршення за цією сферою. 

В таблиці 3.27 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованих індексів 

за показником сфери громадянського суспільства категорії «Сталий розвиток». 

 

Таблиця 3.27 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показником сфери 

громадянського суспільства  категорії «Сталий розвиток» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Громадянське 

суспільство» 
        

Кількість громадських 

організацій 
72307 73361 73215 74500 77286 64526 70321 77252 

Джерело: складено на основі [209] 
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Дані,  представлені в таблиці 3.27 свідчать, що кількість громадських 

організацій не мала чіткої яскраво вираженої тенденції. Так, зростання 2011 року 

змінилось незначним скороченням у 2012 році; наступні, 2013 та 2014, роки знов 

відзначились підвищенням цього показника, але вже у 2015 році кількість 

громадських організацій не просто зменшилась, а й набула найменшого за 

аналізований період рівня. Останні роки періоду характеризувались 

підвищенням показника, унаслідок чого за 2010-2017 роки він зріс на 4 945 

організації, або на 6,84 % [209]. 

У таблиці 3.28 наведено результати визначення індексів за сферою 

громадянського суспільства категорії «Сталий розвиток». 

 

Таблиця 3.28 – Результати розрахунку індексів за сферою громадянського 

суспільства категорії «Сталий розвиток» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс 

за сферою 

«Громадянське 

суспільство» 

- 1,015 0,998 1,018 1,037 0,835 1,090 1,099 

Кількість 

громадських 

організацій 

- 1,015 0,998 1,018 1,037 0,835 1,090 1,099 

Джерело: розраховано автором 

 

Розрахунки, представлені в таблиці 3.28 свідчать про те, що за сферою 

громадянського суспільства спостерігалось незначне покращення у 2011, 2013-

2014 та 2016-2017 роках. Водночас у 2012 та 2015 роках спостерігалось незначне 

та помірне погіршення за цією сферою (0,998 та 0,835 відповідно). 

У таблиці 3.29 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованих індексів 

за показниками сфери управління категорії «Сталий розвиток». 

Дані таблиці 3.29 репрезентують той факт, що за трьома показниками 

(контроль за корупцією, верховенство права та політична стабільність і 

відсутність насильства й тероризму) упродовж всього періоду Україна мала 
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від’ємні значення. Водночас за показниками «Контроль за корупцією» та 

«Верховенство права» спостерігалось покращення (на 0,25 та 0,1 пункту 

відповідно), тимчасом як за показником «Політична стабільність і відсутність 

насильства й тероризму» значення навпаки погіршилось (на 1,88 пункту). За 

показником, що характеризує голос і підзвітність, від’ємне значення змінилось 

на додатне. Індекс прав власності за досліджуваний період збільшився з 30,0 до 

41,4 пункту. 

 

Таблиця 3.29 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показниками сфери 

управління  категорії «Сталий розвиток» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Управління»         

Контроль за 

корупцією 
-1,03 -1,05 -1,08 -1,13 -0,99 -0,98 -0,81 -0,78 

Верховенство права -0,81 -0,82 -0,78 -0,80 -0,79 -0,81 -0,77 -0,71 

Політична 

стабільність і 

відсутність 

насильства й 

тероризму 

-0,01 -0,07 -0,09 -0,78 -2,02 -1,96 -1,86 -1,89 

Голос і підзвітність -0,08 -0,13 -0,28 -0,32 -0,14 -0,09 0,00 0,01 

Індекс прав 

власності 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 25,00 41,40 

Джерело: складено на основі [210] 

 

У таблиці 3.30 наведено результати визначення агрегованих індексів за 

сферою управління категорії «Сталий розвиток».  

Як видно з розрахунків, представлених у таблиці 3.30, за сферою 

управління спостерігалось незначне погіршення у 2011-2015 роках (з 0,998 до 

0,935). Водночас за цією сферою у 2016 роках спостерігалось незначне (1,057), а 

у 2017 році – помірне покращення (1,132). 

У таблиці 3.31 наведено вихідні дані для розрахунку агрегованих індексів за 

показниками навколишнього середовища категорії «Сталий розвиток». 
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Таблиця 3.30 – Результати розрахунку індексів за сферою управління  категорії 

«Сталий розвиток» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс за 

сферою «Управління» 
- 0,998 0,997 0,987 0,984 0,935 1,057 1,132 

Контроль за корупцією - 0,998 0,997 0,996 1,012 1,001 1,015 1,003 

Верховенство права - 0,999 1,003 0,998 1,001 0,998 1,003 1,005 

Політична стабільність 

і відсутність 

насильства й тероризму 

- 0,995 0,998 0,944 0,894 1,006 1,009 0,997 

Голос і підзвітність - 0,996 0,988 0,997 1,015 1,004 1,007 1,001 

Індекс прав власності - 1,000 1,000 1,000 1,000 0,667 1,250 1,656 
Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця 3.31 – Вихідні дані для розрахунку індексів за показниками сфери 

навколишнього середовища  категорії «Сталий розвиток» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Навколишнє 

середовище» 
        

Інтенсивність двоокису 

вуглецю (кг на кг 

еквівалентної енергії) 

2,60 2,26 2,41 2,34 2,15 2,26 2,24 2,22 

Виробництво електроенергії 

з відновлювальних джерел, 

за винятком 

гідроелектростанцій, % 

0,11 0,13 0,38 0,68 0,93 1,05 1,10 1,25 

Джерело: складено на основі [203, 211] 

 

Дані таблиці 3.31 свідчать, що за 2010-2017 роки показник інтенсивності 

двоокису вуглецю коливався: зростання змінювалось падінням і навпаки. За 

2010-2017 роки цей показник знизився з 2,60 до 2,22 кг на кг еквівалентної 

енергії. Щодо виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, за 

винятком гідроелектростанцій, то цей показник зростав прискореними темпами 

та склав у 2017 році 1,25 %, що на 1,14 % більше за рівень 2010 року [203, 211]. 
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У таблиці 3.32 наведено результати визначення агрегованих індексів за 

сферою навколишнього середовища категорії «Сталий розвиток». 

 

Таблиця 3.32 – Результати розрахунку індексів за сферою навколишнього 

середовища категорії «Сталий розвиток» 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Агрегований індекс 

за сферою 

«Навколишнє 

середовище» 

- 1,183 1,934 1,402 1,231 1,043 1,028 1,071 

Інтенсивність 

двоокису вуглецю (кг 

на кг еквівалентної 

енергії) 

- 1,150 0,938 1,030 1,088 0,952 1,008 1,009 

Виробництво 

електроенергії з 

відновлювальних 

джерел, за винятком 

гідроелектростанцій, 

% 

- 1,215 2,931 1,774 1,373 1,134 1,048 1,133 

Джерело: розраховано автором 

 

Аналіз розрахунків, представлених у таблиці 3.32 свідчить, що за сферою 

навколишнього середовища спостерігалось покращення: у 2015, 2016, 2017 

роках – незначне (1,043, 1,028 та 1,071 відповідно), у 2011 та 2014 роках – 

помірне (1,183 та 1,231 відповідно), а у 2012, 2013 роках – помітне (1,934 та 1,402 

відповідно). 

На рисунку 3.8 зображено динаміку зміни агрегованих індексів за сферами 

«Забезпечення рівності», «Громадянське суспільство», «Управління» та 

«Навколишнє середовище» категорії «Сталий розвиток» за досліджуваний 

період, що наочно демонструє описані вище тенденції розвитку відповідних сфер 

національної економіки. 
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Рисунок 3.8 – Графік зміни агрегованих індексів категорії «Сталий розвиток» 

Джерело: побудовано автором 

 

У таблиці 3.33 наведено узагальнюючі результати полідіагностичного 

оцінювання сфер розвитку національної економіки, згідно з якими можна 

стверджувати, що всі сфери розвитку національної економіки є або 

проблемними, або потенційно можуть стати такими за умови відсутності 

належного регулювання. 

 

Таблиця 3.33 – Результати полідіагностичного оцінювання розвитку сфер 

національної економіки 

 

Показники 

Рівень 

останнього 

року 

Динаміка за 

останні 

роки 

Наявність 

коливань 

показника 

Результат 

діагностування 

1 2 3 4 5 

Сфера «Формування 

доходів» 

незначне 

покращення 
зниження 

наявні 

коливання 

проблемна 

сфера 

Сфера «Економічна 

стабільність» 

помірне 

погіршення 
зниження 

наявні 

коливання 

проблемна 

сфера 

Сфера «Зайнятість» 
незначне 

погіршення 
зниження 

наявні 

коливання 

проблемна 

сфера 
 

 

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Агрегований 

індекс за сферою 

«Забезпечення 

рівності»

Агрегований 

індекс за сферою 

«Громадянське 

суспільство»

Агрегований 

індекс за сферою 

«Управління»

Агрегований 

індекс за сферою 

«Навколишнє 

середовище»
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Продовження таблиці 3.33 

1 2 3 4 5 

Сфера «Охорона 

здоров’я» 

помітне 

покращення 
зростання 

наявні 

коливання 

потенційно 

проблемна 

сфера 

Сфера «Освіта» 
незначне 

погіршення 
зростання 

наявні 

коливання 

проблемна 

сфера 

Сфера  

«Інфраструктура» 

незначне 

покращення 
зростання 

наявні 

коливання 

проблемна 

сфера 

Сфера 

«Забезпечення 

рівності» 

незначне 

покращення 
незмінність 

наявні 

коливання 

проблемна 

сфера 

Сфера 

«Громадянське 

суспільство» 

незначне 

покращення 
зростання 

наявні 

коливання 

проблемна 

сфера 

Сфера 

«Управління» 

помірне 

покращення 
зростання 

наявні 

коливання 

потенційно 

проблемна 

сфера 

Сфера 

«Навколишнє 

середовище» 

незначне 

покращення 
зниження 

наявні 

коливання 

потенційно 

проблемна 

сфера 
Джерело: складено автором 

 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження було удосконалено 

процес групування показників оцінки розвитку національної економіки, який, на 

відміну від інших, здійснюється за доданими ознаками «придатність до 

конкретного виду аналізу» (з розподілом на порівняльні, динамічні та змішані 

показники) та «рівень доступності» (з прийнятним, умовним та недопустимим 

рівнем доступності), що дозволяє виокремити саме ті показники, які доцільно 

застосовувати для розв’язання певної дослідницької мети. 

На наступному етапі вважаємо за потрібне провести оцінювання 

вітчизняної регуляторної політики, показники якої спочатку необхідно 

проаналізувати. У таблиці 3.34 наведено вихідні дані за показниками, що 

характеризують регуляторну політику. 
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Таблиця 3.34 – Вихідні дані за показниками, що характеризують регуляторну 

політику 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реєстрація 

підприємств 
67,94 77,35 79,84 83,77 85,53 85,55 92,09 91,03 

Отримання дозволів 

на будівництво 
12 12 12 12 60,58 59,82 60,17 60,82 

Підключення до 

систем 

електропостачання 

30,2 32,25 32,39 32,54 52,04 54,57 54,84 58,45 

Реєстрація власності 51,29 47,46 47,87 55,87 68,21 68,2 69,32 69,5 

Отримання кредитів 56,25 81,25 81,25 81,25 75 75 75 75 

Захист міноритарних 

інвесторів 
40 40 40 40 46,67 46,67 48,33 55 

Оподаткування 17,98 20,91 20,05 49,13 54,88 70,64 74,66 74,27 

Міжнародна торгівля 48,29 50,38 48,8 51 53,44 72,96 72,96 72,96 

Забезпечення 

виконання контрактів 
67,19 67,19 67,19 67,19 66,25 57,11 57,11 58,96 

Усунення 

неплатоспроможності 
10,95 9,48 10,69 10,43 31,47 31,69 31,55 31,08 

Урядова ефективність -0,78 -0,82 -0,58 -0,65 -0,41 -0,52 -0,57 -0,46 

Регуляторна якість -0,52 -0,6 -0,6 -0,62 -0,63 -0,59 -0,43 -0,32 

Регулювання 

кредитного ринку 
8,1 8,5 8,3 6,8 7,9 7,1 9,1 9,5 

Регулювання ринку 

праці 
5,5 6,1 5,8 5,4 5,7 5,4 5,1 5,5 

Регулювання 

підприємництва 
4,2 4,5 5,6 6 6,2 6,4 6,4 6,9 

Джерело: складено на основі [203,210,212] 

 

Як видно з даних, представлених у таблиці 3.34, у 2010-2017 роки 

спостерігалось покращення регулювання за більшістю показників, а саме тих, що 

стосувались реєстрації підприємств (на 23,09 пункта), отримання дозволів на 

будівництво (на 48,82 пункта), підключення до систем електропостачання (на 

28,45 пункти), реєстрації власності (на 18,21 пункта), отримання кредитів (на 

18,75 пункта), захисту міноритарних інвесторів (на 15 пунктів), оподаткування 

(на 56,29 пункта), міжнародної торгівлі (на 24,67 пункта), усунення 
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неплатоспроможності (на 20,13 пункта), урядової ефективності (на 0,32 пункта), 

регуляторної якості (на 0,2 пункта), регулювання кредитного ринку (на 1,4 

пункта), регулювання підприємництва (на 2,7 пункта). Проте значення показника 

регулювання ринку праці на початок та кінець досліджуваного періоду лишилось 

незмінним (5,5), а за показником забезпечення виконання контрактів – знизилось 

на 8,23 пункта. 

В таблиці 3.35 за кожним рейтинговим показником, що може 

використовуватися для оцінки регуляторної політики, наведено межі можливих 

значень, в яких перебувають значення цих показників. 

 

Таблиця 3.35 – Межі можливих значень рейтингових показників оцінки 

регуляторної політики (згідно методики побудови 

відповідних рейтингів) 

 

Рейтинговий показник оцінки регуляторної 

політики 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Реєстрація підприємств 0 100 

Отримання дозволів на будівництво 0 100 

Підключення до систем електропостачання 0 100 

Реєстрація власності 0 100 

Отримання кредитів 0 100 

Захист міноритарних інвесторів 0 100 

Оподаткування  0 100 

Міжнародна торгівля 0 100 

Забезпечення виконання контрактів 0 100 

Усунення неплатоспроможності 0 100 

Урядова ефективність  -2,5 2,5 

Регуляторна якість -2,5 2,5 

Регулювання кредитного ринку 0 10 

Регулювання ринку праці 0 10 

Регулювання підприємництва 0 10 
Джерело: складено на основі [199-201] 

 

Для того, щоб можна було порівнювати між собою значення наведених в 

таблиці 3.35 показників та спростити їх інтерпретацію, слід здійснити 



268 

приведення їх до безрозмірного виду (тобто здійснити їх нормалізацію, 

розташувавши в межах від 0 до 1).  

Для більшості рейтингових показників, що не мають інтервалу з 

від’ємними значеннями, ця задача вирішується шляхом одноетапної нормалізації 

значень показника 

 

i

i
i

y

y
Y

max
                                             (3.9) 

 

де iY  – нормалізоване значення показника оцінки регуляторної політики; 

iy  – значення рейтингового показника в певному періоді (оцінки за 

відповідним рейтингом); 

iymax  – максимальне значення рейтингового показника згідно методики 

побудови відповідного рейтингу. 

Для рейтингових показників, що можуть набувати як додатних, так і 

від’ємних значень (від -2,5 до 2,5), всі значення спочатку переводяться в шкалу 

з додатними значеннями (від 0 до 5 балів) шляхом зміщення точки відліку на 

ширину відрізку від’ємних значень 

 

)0;(min
)min(max iy

ii

i
i h

yy

y
y 


                                 (3.10) 

 

де y  – переведене значення рейтингового показника в даному періоді; 

iy  – значення рейтингового показника в певному періоді (оцінки за 

відповідним рейтингом); 

iymax  – максимальне значення рейтингового показника згідно методики 

побудови відповідного рейтингу; 

iymin  – мінімальне значення рейтингового показника згідно методики 

побудови відповідного рейтингу; 
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)0;(min iyh  – ширина інтервалу від’ємних значень рейтингового показника. 

Вже на основі переведених значень рейтингового показника визначається 

нормалізоване значення показника оцінки регуляторної політики 

 

i

i
i

y

y
Y






max
                                              (3.11) 

 

де 
iY  – нормалізоване значення показника оцінки регуляторної політики; 

iy   – переведене значення рейтингового показника в певному періоді (оцінки 

за відповідним рейтингом); 

iymax  – максимальне значення рейтингового показника згідно шкали, до якої 

здійснено переведення. 

При цьому, максимальне значення рейтингового показника згідно шкали, 

до якої здійснено переведення, визначається наступним чином 

 

)0;(minmaxmax
iyii hyy                                         (3.12) 

 

В таблиці 3.36. наведено вихідні дані для розрахунку нормалізованих 

значень показників оцінки регуляторної оцінки. 

 

Таблиця 3.36 – Вихідні дані для розрахунку нормалізованих значень показників 

оцінки регуляторної політики 

 

Значення рейтингового 

показника 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реєстрація підприємств 67,94 77,35 79,84 83,77 85,53 85,55 92,09 91,03 

Отримання дозволів на 

будівництво 
12 12 12 12 60,58 59,82 60,17 60,82 

Підключення до систем 

електропостачання 
30,2 32,25 32,39 32,54 52,04 54,57 54,84 58,45 

Реєстрація власності 51,29 47,46 47,87 55,87 68,21 68,2 69,32 69,5 
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Продовження таблиці 3.36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отримання кредитів 56,25 81,25 81,25 81,25 75 75 75 75 

Захист мінори тарних 

інвесторів 
40 40 40 40 46,67 46,67 48,33 55 

Оподаткування 17,98 20,91 20,05 49,13 54,88 70,64 74,66 74,27 

Міжнародна торгівля 48,29 50,38 48,8 51 53,44 72,96 72,96 72,96 

Забезпечення виконання 

контрактів 
67,19 67,19 67,19 67,19 66,25 57,11 57,11 58,96 

Усунення 

неплатоспроможності 
10,95 9,48 10,69 10,43 31,47 31,69 31,55 31,08 

Урядова ефективність -0,78 -0,82 -0,58 -0,65 -0,41 -0,52 -0,57 -0,46 

Регуляторна якість -0,52 -0,6 -0,6 -0,62 -0,63 -0,59 -0,43 -0,32 

Регулювання 

кредитного ринку 
8,1 8,5 8,3 6,8 7,9 7,1 9,1 9,5 

Регулювання ринку 

праці 
5,5 6,1 5,8 5,4 5,7 5,4 5,1 5,5 

Регулювання 

підприємництва 
4,2 4,5 5,6 6 6,2 6,4 6,4 6,9 

Джерело: розраховано автором 

 

Застосувавши методику, описану вище, було визначено нормалізовані 

значення показників оцінки регуляторної політики (таблиця 3.37). 

Інтерпретувати значення показників можна з використанням представленої 

шкали: 

0-0,33 – відстала регуляторна політика в даній галузі;  

0,33-0,67 – посередня регуляторна політика в даній галузі; 

0,68-1 – передова (зразкова) регуляторна політика в даній галузі. 

Як видно з даних таблиці 3.37, у 2017 році відсталою лишається регуляторна 

політика в галузі усунення неплатоспроможності, тоді як по галузям реєстрації 

підприємств, реєстрація власності, отримання кредитів, оподаткування, 

міжнародна торгівля, регулювання кредитного ринку та регулювання 

підприємництва регуляторна політика може вважатися передовою. По всіх 

інших галузях регулювання регуляторна політика є посередньою. 
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Таблиця 3.37 – Результати розрахунку нормалізованих значень показників 

оцінки регуляторної політики 

 

Значення рейтингового 

показника 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реєстрація підприємств 0,679 0,774 0,798 0,838 0,855 0,856 0,921 0,910 

Отримання дозволів на 

будівництво 
0,120 0,120 0,120 0,120 0,606 0,598 0,602 0,608 

Підключення до систем 

електропостачання 
0,302 0,323 0,324 0,325 0,520 0,546 0,548 0,585 

Реєстрація власності 0,513 0,475 0,479 0,559 0,682 0,682 0,693 0,695 

Отримання кредитів 0,563 0,813 0,813 0,813 0,750 0,750 0,750 0,750 

Захист мінори тарних 

інвесторів 
0,400 0,400 0,400 0,400 0,467 0,467 0,483 0,550 

Оподаткування  0,180 0,209 0,201 0,491 0,549 0,706 0,747 0,743 

Міжнародна торгівля 0,483 0,504 0,488 0,510 0,534 0,730 0,730 0,730 

Забезпечення виконання 

контрактів 
0,672 0,672 0,672 0,672 0,663 0,571 0,571 0,590 

Усунення 

неплатоспроможності 
0,110 0,095 0,107 0,104 0,315 0,317 0,316 0,311 

Урядова ефективність  0,469 0,467 0,477 0,474 0,484 0,479 0,477 0,482 

Регуляторна якість 0,479 0,476 0,476 0,475 0,475 0,476 0,483 0,487 

Регулювання кредитного 

ринку 
0,810 0,850 0,830 0,680 0,790 0,710 0,910 0,950 

Регулювання ринку праці 0,550 0,610 0,580 0,540 0,570 0,540 0,510 0,550 

Регулювання 

підприємництва 
0,420 0,450 0,560 0,600 0,620 0,640 0,640 0,690 

Джерело: розраховано автором 

 

На наступному етапі пропонуємо розрахувати індекси зміни за 

показниками, що характеризують регуляторну політику, за формулою (3.4). 

Результати розрахунків представлені в таблиці 3.38. 

Для кожної сфери національної економіки було розраховано коефіцієнти 

кореляції з індексами показників регуляторної політики. На основі коефіцієнтів 

кореляції, що є значущими (перевищують 0,5), було визначено коефіцієнти 

вагомості показників регуляторної політики.  
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Таблиця 3.38 – Індекси зміни показників регуляторної політики 

 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реєстрація підприємств 1,139 1,032 1,049 1,021 1,000 1,077 0,989 

Отримання дозволів на 

будівництво 
1 1 1 5,048 0,988 1,006 1,011 

Підключення до систем 

електропостачання 
1,068 1,004 1,005 1,599 1,049 1,005 1,066 

Реєстрація власності 0,925 1,009 1,167 1,221 1 1,016 1,003 

Отримання кредитів 1,444 1 1 0,923 1 1 1 

Захист міноритарних 

інвесторів 
1 1 1 1,167 1 1,036 1,138 

Оподаткування 1,163 0,959 2,45 1,117 1,287 1,057 0,995 

Міжнародна торгівля 1,043 0,969 1,045 1,048 1,365 1 1 

Забезпечення виконання 

контрактів 
1 1 1 0,986 0,862 1 1,032 

Усунення 

неплатоспроможності 
0,866 1,128 0,976 3,017 1,007 0,996 0,985 

Урядова ефективність 0,997 1,021 0,994 1,02 0,991 0,996 1,009 

Регуляторна якість 0,993 1 0,998 0,999 1,003 1,013 1,009 

Регулювання кредитного 

ринку 
1,049 0,977 0,819 1,162 0,899 1,282 1,044 

Регулювання ринку праці 1,109 0,951 0,931 1,056 0,947 0,944 1,078 

Регулювання 

підприємництва 
1,071 1,244 1,071 1,033 1,032 1 1,078 

Джерело: розраховано автором 

 

У таблиці 3.39 представлено вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів 

вагомості показників регуляторної політики.  

На наступному  етапі пропонується здійснити розрахунок коефіцієнтів 

вагомості показників оцінки регуляторної політики для певної сфери розвитку 

національної економіки за формулою (3.5). Результати проведених розрахунків 

коефіцієнтів вагомості представлено в таблиці 3.40. 
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Таблиця 3.39 – Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів вагомості 
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Значущі коефіцієнти кореляції 

Реєстрація 

підприємств 
0,609 0,575         

Отримання дозволів 

на будівництво 
     0,584     

Підключення до 

систем 

електропостачання 

    0,723      

Реєстрація 

власності 
   0,562     0,587  

Отримання кредитів 0,521          

Захист 

міноритарних 

інвесторів 

        0,580  

Оподаткування 0,512          

Міжнародна 

торгівля 
0,860      0,879    

Забезпечення 

виконання 

контрактів 

0,902 0,598  0,541   0,876 0,934 0,714  

Усунення неплато-

спроможності 
    0,697      

Урядова 

ефективність 
     0,515     

Регуляторна якість          0,578 

Регулювання 

кредитного ринку 
      0,602 0,575   

Регулювання ринку 

праці 
0,530   0,635 0,524      

Регулювання 

підприємництва 
  0,501 0,504  0,738    0,923 

Сума 3,423 1,173 0,501 2,242 1,944 1,836 2,357 1,510 1,881 1,501 
Джерело: складено автором 
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Таблиця 3.40 – Результати розрахунку коефіцієнтів вагомості 
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Коефіцієнти вагомості 

Реєстрація 

підприємств 
0,155 0,490         

Отримання дозволів 

на будівництво 
     0,318     

Підключення до 

систем 

електропостачання 

    0,372      

Реєстрація власності    0,251     0,312  

Отримання кредитів 0,133          

Захист міноритарних 

інвесторів 
        0,308  

Оподаткування 0,130          

Міжнародна торгівля 0,219      0,373    

Забезпечення 

виконання 

контрактів 

0,229 0,510  0,241   0,372 0,619 0,380  

Усунення 

неплатоспроможност

і 

    0,358      

Урядова 

ефективність 
     0,280     

Регуляторна якість          0,385 

Регулювання 

кредитного ринку 
      0,255 0,381   

Регулювання ринку 

праці 
0,135   0,283 0,270      

Регулювання 

підприємництва 
  1,000 0,225  0,402    0,615 

Сума 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Джерело: складено автором 
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З урахуванням коефіцієнтів вагомості також було визначено узагальнюючі 

індекси зміни регуляторної політики за формулою (3.6), що представлено у 

таблиці 3.41. Отримані результати є підґрунтям для отримання інформації про 

те, наскільки покращилось чи погіршилось регулювання для кожної зі сфер 

розвитку національної економіки.  

 

Таблиця 3.41 – Оцінювання регуляторної політики України за 2010-2017 роки 

 

Сфера 

Узагальнюючий індекс оцінки регуляторної політики 

для сфери 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера «Формування 

доходів» 
- 1,126 0,986 1,197 1,023 1,079 1,012 1,016 

Сфера «Економічна 

стабільність» 
- 1,068 1,016 1,024 1,003 0,930 1,037 1,011 

Сфера «Зайнятість» - 1,071 1,244 1,071 1,033 1,032 1,000 1,078 

Сфера «Охорона 

здоров’я» 
- 1,028 1,043 1,038 1,075 0,959 0,988 1,048 

Сфера «Освіта» - 1,007 1,034 0,974 1,961 1,006 0,985 1,040 

Сфера 

«Інфраструктура» 
- 1,028 1,104 1,027 2,307 1,006 1,001 1,037 

Сфера «Забезпечення 

рівності» 
- 1,029 0,982 0,971 1,054 1,059 1,072 1,023 

Сфера «Громадянське 

суспільство» 
- 1,019 0,991 0,931 1,053 0,876 1,107 1,037 

Сфера «Управління» - 0,977 1,003 1,052 1,115 0,948 1,016 1,056 

Сфера «Навколишнє 

середовище» 
- 1,041 1,150 1,043 1,020 1,021 1,005 1,052 

Джерело: складено автором 

 

Як видно з даних таблиці 3.41, у 2017 році відбувалось незначне 

покращення регуляторної політики для всіх сфер розвитку національної 

економіки. Графічне зображення проведеного оцінювання регуляторної 

політики України за запропонованими показниками оцінки представлено на 

рисунках 3.9-3.11, де продемонстровано коливання індексів оцінки регуляторної 
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політики за певними категоріями та сферами  національної економіки упродовж 

досліджуваного періоду. 

 

Рисунок 3.9 – Графік узагальнюючих індексів оцінки регуляторної політики за 

сферами категорії «Економіка» 

Джерело: побудовано автором 

 

Як представлено на рисунку 3.9, упродовж досліджуваного періоду 

значення узагальнюючих індексів оцінки регуляторної політики за сферами 

категорії «Економіка» зазнали певних коливань. Так, коливання сфери 

формування доходів пов’язано зі змінами вагомих для цієї сфери показників 

регуляторної політки: забезпечення виконання контрактів, міжнародна торгівля, 

реєстрація підприємств, регулювання ринку праці, отримання кредитів та 

оподаткування упродовж досліджуваного періоду. На сферу економічної 

стабільності найбільш за все вплинули такі показники регуляторної політики, як 

забезпечення виконання контрактів та реєстрація підприємств. Так, зниження 

показника забезпечення виконання контрактів у 2015 році майже на 14 % на фоні 

майже незмінного показника реєстрації підприємств призвело до зменшення на 

7,3 % узагальнюючого індексу оцінки регуляторної політики за сферою 

економічної стабільності. На зміну узагальнюючих індексів оцінки регуляторної 

політики найбільший вплив здійснив показник регулювання підприємництва, а 

також агрегований індекс за сферою зайнятості, який, зокрема, певною мірою 

вплинув на зменшення узагальнюючого індексу у 2014 році. 
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Рисунок 3.10 – Графік узагальнюючих індексів оцінки регуляторної політики за 

сферами категорії «Інвестиції» 

Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з рисунка 3.10, найбільшими коливаннями серед узагальнюючих 

індексів оцінки регуляторної політики за сферами категорії «Інвестиції» 

відзначились сфери інфраструктури та освіти. Так, на зміну індексу за сферою 

інфраструктури упродовж досліджуваного періоду впливали показники 

регулювання підприємництва, отримання дозволів на будівництво та урядової 

ефективності. Зокрема, збільшення цього індексу у 2014 році  у 2,25 раза було 

пов’язано з різким збільшенням показника отримання дозволів на будівництво 

та позитивною тенденцією показників регулювання підприємництва й урядової 

ефективності. Зміна узагальнюючого індексу за сферою освіти відбувалась під 

впливом таких показників регуляторної політики, як підключення систем 

електропостачання, усунення неплатоспроможності та регулювання ринку праці. 

Збільшення цього індексу у 2014 році у 2 рази було викликано зростанням 

показника підключення до систем електропостачання (в 1,6 раза), показника 

усунення неплатоспроможності (у 3 рази) та регулювання ринку праці (в 1,05 

раза). На зміну узагальнюючого індексу за сферою охорони здоров’я вплинули 

показники регулювання ринку праці, реєстрації власності, забезпечення 

виконання контрактів та регулювання підприємництва. Упродовж 

досліджуваного періоду зміна цих показників була незначною, що й 
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відобразилося на узагальнюючому індексі. У 2015 та 2016 роках значення 

індексу за сферою охорони здоров’я було менше за 1, що було викликано 

від’ємною динамікою зміни показників регулювання ринку праці та 

забезпечення виконання контрактів.  

 

Рисунок 3.11 – Графік узагальнюючих індексів оцінки регуляторної політики за 

сферами категорії «Сталий розвиток» 

Джерело: побудовано автором 

 

Як зазначено на рисунку 3.11, до категорії «Сталий розвиток» віднесено 

сфери забезпечення рівності, громадянське суспільство, управління та 

навколишнє середовище. На зміну узагальнюючих індексів оцінки регуляторної 

політики за сферою «Забезпечення рівності» упродовж досліджуваного періоду 

мали вплив показники міжнародної торгівлі, забезпечення виконання контрактів 

та регулювання кредитного ринку. Так, значення цього індексу менше за 1 у 2012 

та 2013 роках (0,982 та 0,971 відповідно) було викликано зменшенням показників 

регулювання ринку праці та міжнародної торгівлі в цих роках. Коливання 

індексів за сферою «Громадянське суспільство» пов’язано з такими показниками 

регуляторної політики, як забезпечення виконання контрактів та регулювання 

кредитного ринку. Зниження цього індексу у 2015 році на 16,8 % (до 0,876) 

відбулося, головним чином, через зменшення показника забезпечення виконання 

контрактів на 13,8 % та регулювання кредитного ринку на 10 % у сукупності з 

помірним погіршенням агрегованого індексу за аналізованою сферою (0,835). 
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Що стосується узагальнюючих індексів оцінки за сферою управління, то 

найбільший вплив мали такі показники регуляторної політики: забезпечення 

виконання контрактів, реєстрація власності та захист міноритарних інвесторів. 

Узагальнюючий індекс за сферою «Громадянське суспільство» у 2015 році також 

мав значення менше за 1 (0,948), знизившись на 15 % порівняно з попереднім 

роком, що сталося через зменшення показника забезпечення виконання 

контрактів на 13,8 % у сукупності з незначним погіршенням агрегованого 

індексу за цією сферою (0,935). Збільшення узагальнюючого індексу оцінки 

регуляторної політики за сферою «Навколишнє середовище»  у 2012 році  було 

викликано зростанням показника регулювання підприємництва та агрегованого 

індексу за цією сферою. Крім того, протягом досліджуваного періоду на 

узагальнюючий індекс за цією сферою значний вплив мав показник регуляторної 

якості. 

Таким чином, на коливання узагальнюючих індексів оцінки регуляторної 

політики за сферами впливають зміни агрегованих індексів, зміни показників 

розвитку за відповідними сферами та індекси зміни показників, що 

характеризують регуляторну політику й впливають на розвиток визначеної 

сфери.  

 

3.4 Висновки до розділу 3 

 

В результаті розробки методології оцінювання розвитку національної 

економіки та регуляторної політики  та проведеного оцінювання розвитку 

національної економіки та регуляторної політики в Україні були отримані такі 

результати. 

1 Розглянуто класифікацію видів оцінювання як процесу за різними 

ознаками та побудовано матриця вибору видів оцінювання. Встановлено, що з 

метою прискорення розвитку національної економіки за допомогою 

регулювання доцільно зупинити вибір на полідіагностичному оцінюванні, тобто 

оцінюванні розвитку національної економіки із застосуванням 
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полідіагностичних показників. При цьому, зважаючи на те, що розвиток є 

динамічною категорією, його оцінювання має ґрунтуватися на побудові індексів, 

які характеризують динаміку показників в певній сфері національної економіки. 

2 Запропоновано підхід до полідіагностичного оцінювання розвитку 

національної економіки, що поєднує директивний, категоріальний, змістовний, 

методико-інструментальний та діагностичний виміри, ґрунтується на поєднанні 

індексного методу, методів агрегування та калібрування і, на відміну від інших, 

передбачає здійснення багатогранного оцінювання розвитку різних сфер 

національної економіки та дозволяє діагностувати проблеми в тих сферах, на 

розв’язання яких має спрямовуватися регулювання розвитку національної 

економіки. 

3 Доведено необхідність оцінки існуючої регуляторної політики. 

Розроблено підхід до оцінки регуляторної політики розвитку національної 

економіки, що базується на сукупності етапів конструювання процесу 

оцінювання та передбачає включення в оцінку рейтингових показників, що 

відповідають критеріям придатності для динамічного аналізу та доступності 

даних. Обґрунтовано, що використання вищезазначених критеріїв дозволяє 

оцінити регулювання за напрямками, що характеризують легкість ведення 

бізнесу, якість регулювання та ефективність уряду, а також регулювання бізнесу 

та передбачає визначення з врахуванням їх вагомості показника оцінки 

регуляторної політики розвитку для кожної сфери національної економіки. 

4 Проведено оцінювання розвитку національної економіки та регуляторної 

політики, за результатами якого встановлено, що всі сфери розвитку в Україні є 

або проблемними, або потенційно можуть стати такими, за умови відсутності 

належного регулювання. Стосовно регуляторної політики, то відсталою 

лишається регуляторна політика в галузі усунення неплатоспроможності, тоді як 

по галузях реєстрації підприємств, реєстрації власності, отримання кредитів, 

оподаткування, міжнародної торгівлі, регулювання кредитного ринку та 

регулювання підприємництва регуляторна політика може вважатися передовою. 

По всіх інших галузях регулювання регуляторна політика є посередньою. 
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5 Встановлено, ґрунтуючись на результатах проведеної оцінки, вплив 

регуляторної політики на розвиток сфер національної економіки. Для того, щоб 

визначити, яким є взаємозв’язок між розвитком сфер національної економіки та 

регуляторною політикою, були визначені індекси регуляторної політики з 

наступним їх узагальненням. 

Доведено, що на коливання узагальнюючих індексів регуляторної 

політики за сферами впливають зміни агрегованих індексів, зміни показників 

розвитку за відповідними сферами та індекси зміни показників, що 

характеризують регуляторну політику й впливають на розвиток визначеної 

сфери.  
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РОЗДІЛ 4 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

4.1 Методологічний базис удосконалення управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки  

 

Питанню дослідження економічних процесів, формуванню теоретико-

методологічного базису розробки регуляторної політики та її безпосередній 

реалізації присвячено багато наукових праць. Проте процес управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки потребує подальших 

досліджень, спрямованих на створення цілісної системи з чітко зазначеними 

характеристиками, структурою та процесом здійснення. 

Успішне управління змінами регуляторної політики розвитку національної 

економіки вбачаємо насамперед у розумінні змісту й структури методології 

управління. Розкриттю сутності, структури та певних складових методології 

присвячено наукові праці таких вчених, як: В. Андрійчук, В. Бакуменко, 

В. Князєв, Я. Ларіна, О. Пунченко, Ю. Сурмін, Л. Худолій, Г. Чорний, 

В. Чумакова та інших. 

В. Андрійчук зазначає, що методологія наукового дослідження – це 

сукупність методів, принципів та прийомів, які використовує дослідник для 

пізнання предмета свого дослідження за їх певного співвідношення та 

субординації. Водночас учений наголошує, що особливістю методології 

наукового дослідження є те, що вона може включати, окрім методів, принципів 

та прийомів, специфічних для певної науки, також такі, що розроблені іншими 

науками [213]. 

У праці О. Пунченка методологія розкривається як процес інтеграції 

методів наукового пізнання та як процес приросту нового знання [214]. 

У загальному розумінні методологія управління змінами спрямована на 

створення методологічної бази для прийняття рішень про застосування різних 
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підходів, принципів і методів щодо управління змінами, забезпечення підтримки 

в здійсненні необхідних змін. 

Для більш повного розуміння сутності методології необхідно дослідити 

сутність її складових, таких як підхід, принцип та метод. 

В. Чумакова розглядає науковий підхід як філософську, теоретичну 

позицію дослідження, стратегію вивчення якогось процесу. За таких умов підхід 

демонструє, на що потрібно спрямовувати дослідження та яким способом підійти 

до вивчення певного процесу або явища [215]. 

Важливим складником методології є принцип. Наукові принципи – це 

вихідні основи, неодмінні положення чи твердження, яким повинні відповідати 

певні теорії, знання, концепції, гіпотези та світогляди, завдяки чому досягається 

певна спрямованість наукового пізнання до істини [213]. 

Л. Худолій, Я. Ларіна та Г. Чорний стверджують, що метод як явище в 

практичній діяльності людей є способом виконання конкретної дії, операції або 

роботи. Водночас  методи наукового дослідження як явище – це ті ж самі дії, 

операції та роботи на всіх етапах процесу дослідження: від обрання об’єкта до 

впровадження результатів дослідження в практичну діяльність [216]. 

В. Бакуменко, В. Князєв та Ю. Сурмін розглядають метод як систему дій, 

спрямованих на досягнення поставленої мети, що склалася в процесі 

багаторазових застосувань [217, с. 13]. 

Розгляд методології управління змінами як певної системи, що поєднує її 

підсистеми, а також елементи в середині цих підсистем передбачає  широке її 

трактування  в аспекті діяльності взагалі, але залишає відкритим питання про 

структуру та структурний взаємозв’язок між елементами системи. 

За такого підходу методологія управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки повинна мати досить складну архітектоніку, 

яка представлена на рисунку 4.1.   

Таким чином, згідно рисунка 4.1, запропонована архітектоніка методології 

управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки 

включає  кілька найважливіших підсистем [218]: 
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лінгвістична підсистема (включає терміни та їх сполучення, що формують 

одиничні та синтезовані категорії); 

праксеологічна підсистема (принципи, методи, парадигми, підходи); 

інституційна підсистема (форми, орієнтири, моделі); 

комунікативно-рефлексивна підсистема (стадії та етапи). 

 
Рисунок 4.1 – Архітектоніка методології управління змінами регуляторної 

політики розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Лінгвістична підсистема 

 
Розвиток Регуляторна політика Управління Зміни 

Синтезована категорія – управління змінами регуляторної політики розвитку 

Праксеологічна  

підсистема 

Парадигма: 

 сталого розвитку національної 

економіки 

 

Принципи: 

 принцип доцільності 

 принцип цілеспрямованості 

 Методи: 

 біфуркаційні 

 адаптаційні 

Підхід: 

 матричний  

 профільний 

 

Інституційна підсистема 

 
Форми змін: 

 еволюційні (поступові); 

 революційні (кардинальні) 

  Моделі: 

 Матрична – побудована за 

результатами аналітико-

пізнавального етапу моделювання; 

 Оптимізаційна – побудована на 

результатами оптимізаційно-

пошукового етапу моделювання 

Орієнтири: 

 характер подальших дій; 

 спрямування подальших дій 

 орієнтація подальших дій 

комбінований 

(прогностичний) 

Комунікативно-рефлексивна підсистема 

 
Стадії регулятоної 

політики залежно 

від наявності змін: 

 агонізуюча; 

 реформаційна; 

 інституційна; 

 модернізаційна 

 

Етапи: 

 оцінки поточного стану розвитку та регуляторної політики; 

 моделювання взаємозв’язків між розвитком національної 

економіки та регуляторною політикою; 

 зонування тривимірної матриці управління змінами,  

 планування змін регуляторної політики; 

 впровадження змін та контроль їх результативності 

Одиничні категорії 
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Взаємозв’язок між цими підсистемами дає змогу представити методологію 

управління змінами як поліфункціональне утворення, що забезпечує 

впорядкування управління змінами в цілісну систему з чітко визначеними 

характеристиками, логічною структурою та процесом здійснення. 

Якщо говорити про лінгвістичну підсистему, то вона поєднує в собі такі 

одиничні категорії, як розвиток, регуляторна політика, управління, зміни. 

Розуміння сутності цих основних одиничних категорій дає змогу сформувати 

уявлення про те, якою є сутність управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки як синтезованої категорії в галузі економіки та 

управління. 

Праксеологічна підсистема методології управління змінами регуляторної 

політики розвитку національної економіки включає певні парадигми, принципи, 

методи, підходи. У сучасному світі все більше уваги приділяється досягненню 

балансу між економічними, екологічними та соціальними складовими розвитку 

національної економіки, що свідчить про все більш явне домінування парадигми 

сталого розвитку. 

Зміни регуляторної політики мають бути обґрунтовані, що стає можливим 

за умови поєднання кількох підходів – їх комбінування. Водночас важливо, щоб 

цей підхід був прогностичним, тобто не просто враховував поточну ситуацію, 

але й давав би змогу отримати прогностичні оцінки, завдяки чому матимемо 

підґрунтя для прийняття правильних і зважених рішень управлінського 

характеру. 

За таких умов доцільним є поєднання таких підходів, як матричний 

(передбачає побудову матриці, яка візуалізує узагальнюючі результати оцінки 

регуляторної політики розвитку національної економіки та взаємозв’язку між 

ними, тобто дозволяє наочно відобразити поточну ситуацію) та профільний 

(передбачає побудову профілю змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки, на основі якого можна визначити майбутні орієнтири 

змін регуляторної політики розвитку національної економіки). 
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Управління змінами повинно відповідати певним принципам, серед яких, 

у якості основних, на нашу дуку, варто виокремити принцип доцільності 

(враховує, наскільки економічно виправданими є витрати на впровадження 

запропонованих змін) та принцип цілеспрямованості (враховує, наскільки 

впровадження змін дозволяє досягти поставленої мети, тобто наскільки вони 

будуть результативними). 

Водночас у процесі управління змінами можуть застосовуватися 

адаптаційні та / або біфуркаційні методи. 

Адаптаційними є методи, які ґрунтуються на зворотних зв’язках і 

сприяють змінам регуляторної політики у відповідь на вплив зовнішніх збурень 

з метою пристосування до них. 

Біфуркаційними є методи, які прискорюють процес змін, передбачають 

формування нової якісної основи для них, сприяють забезпеченню 

випереджаючих змін у відповідь на можливий вплив зовнішніх чинників. 

Інституційна підсистема методології управління змінами регуляторної 

політики розвитку національної економіки включає форми змін, моделі, що 

використовуються для їх обґрунтування та орієнтири для їх розробки та 

впровадження. 

Варто розрізняти такі форми змін: еволюційні (поступові) та революційні 

(кардинальні) зміни. Водночас форма змін визначається тим, наскільки вчасно 

усвідомлюється їх необхідність, що обумовлю, зі свого боку, які стадії 

регуляторної політики  змінюють одна одну. 

Моделі, які використовуються в процесі управління змінами регуляторної 

політики, мають бути побудовані за результатами моделювання, а саме з 

використанням аналітико-пізнавального моделювання змін – будується 

матрична модель, у той час як за результатами оптимізаційно-пошукового 

моделювання будується оптимізаційна модель. 

Орієнтирами, які визначаються при цьому, мають бути характер, 

спрямованість та орієнтація подальших дій щодо змін.  



287 

Комунікативно-рефлексивна підсистема включає стадії регулювання та 

етапи управління змінами.  

Як продемонстровано на рисунку 4.1, етапами управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки мають бути такі: 

- оцінка 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 та оптимізація змін регуляторної політики; 

- упровадження змін та контроль їх результативності. 

Як зазначено на рисунку 4.1, основними стадіями регуляторної політики 

пропонується визначити такі: агонізуюча, реформаційна, інституційна та 

модернізаційна. Поділ на названі стадії здійснюються за таким критерієм, як 

наявність змін регуляторної політики (сталість процесу регулювання) [219]. 

Послідовність визначення стадій регуляторної політики розвитку наведено 

на рисунку 4.2. 

Як видно з рисунку 4.2, насамперед варто вивчити підходи до визначення 

стадій регуляторної політики розвитку національної економіки. Така 

необхідність спричинена тим фактом, що регуляторна політика України, як і 

більшості країн світу, постійно змінюється та вдосконалюється, адже зміни – це 

основа розвитку. Водночас перехід від однієї стадії до іншої, а також їх 

послідовність визначають форму змін регуляторної політики. Таким чином, 

розробка та впровадження ефективної регуляторної політики потребує вивчення 

стадій регуляторної політики.  

Такими підходами, як зазначено на рисунку 4.2, є формаційний, 

цивілізаційний та стадіальний. Вивченню цих підходів до розвитку присвячені 

дослідження таких науковців, як: В. Гончаревський, О. Оболенський, 

Н. Обушна, А. Чухно, О. Ясь та інші. 
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Рисунок 4.2 – Послідовність визначення стадій регуляторної політики 

Джерело: розроблено автором 
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етапів розвитку країн, визначити роль та причини формування суспільних класів, 

розкрити  закони розвитку суспільно-економічних формацій. До того ж, було 

визначено, що перехід від однієї  формації до іншої здійснюється через соціальну 

революцію, що пов’язана з невідповідністю  рівня розвитку продуктивних сил та 

виробничих відносин, а також базису й надбудови. Таким чином, вищезазначене 

дозволило представити історію розвитку суспільства як закономірний процес 

[221]. 

А. Чухно зазначив, що розробка формаційного підходу дала можливість 

застосувати науковий принцип єдності історичного та юридичного до розвитку 

суспільства, а також визначити закономірності його розвитку. Саме в цьому й 

полягає наукове значення формаційного підходу [222].  

Таким чином, згідно з формаційним підходом, регуляторна політика 

розвитку національної економіки змінюється під час переходу від однієї 

соціально-економічної формації до іншої. У цьому випадку під формацією слід 

розуміти поєднання способу виробництва з політичною надбудовою суспільства. 

Що стосується цивілізаційного підходу, то згідно з визначенням, що надає 

В. Гончаревський, «це концептуальна основа історичного дослідження, 

фундаментальним підґрунтям якої виступає поняття цивілізації». Крім того, 

автор пов’язує розвиток теорії цивілізацій у пострадянський період з такими 

чинниками [223]:   

- як і теорія формацій, цивілізаційна теорія давала цілісне уявлення про хід 

всесвітньо-історичного процесу;  

- завдяки поняттям полілінійності історичного розвитку та культурно-

цивілізаційної дискретності світової історії, теорія цивілізацій давала змогу 

позбутися моністичного бачення історичного руху, що дозволило їй стати 

прийнятною альтернативою формаційної теорії. 

Таким чином, цивілізаційний підхід до визначення стадій регуляторної 

політики розвитку національної економіки передбачає, що перехід з однієї стадії 

на іншу здійснюється під час зміни таких параметрів національної економіки, як 
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геополітичне становище, природні ресурси, етнодемографічна ситуація, 

державний лад, політична система тощо. 

Отже, формаційний та цивілізаційний підходи вимірюють стадії досить 

тривалими проміжками часу, що не завжди може використовуватися для 

дослідження управління змінами регуляторної політики розвитку національної 

економіки в межах однієї країни. 

О. Ясь, розкриваючи сутність теорії поступу, зазначає, що стадіальні 

конструкції тією чи іншою мірою спираються на ідею прогресу  як вихідну 

основу концептуалізації минувшини, що часто поширюється на пояснення 

сучасності та передбачення майбуття. Так, історичний процес представляється у 

вигляді сходів, кожна сходинка яких є стадією поступального розвитку [224]. 

Вважаємо, що в контексті цього дослідження найбільш прийнятним є 

використання стадіального підходу, який передбачає виокремлення стадій 

регуляторної політики, на основі відповідності певному критерію. Так, 

стадіальна періодизація дозволяє краще зрозуміти внутрішню динаміку змін 

регуляторної політики на основі обґрунтування якісних характеристик та 

ідентифікації кількісних параметрів цього процесу.  

За таких умов важливо обґрунтувати тип критерію, згідно з яким будуть 

виокремленні якісні характеристики кожної стадії. Для цього можуть 

використовуватися такі критерії: 

- одиничний критерій (відповідність якому свідчить про певну стадію 

регулювання); 

-  альтернативні критерії (змінюють один одного, і відповідність хоча б 

одному з них визначає належність регуляторної політики певній стадії); 

- синтетичний критерій (поєднує в собі декілька критеріїв). 

Як слідує з отриманих результатів дослідження, через те, що синтетичний 

критерій є складним за побудовою та використанням, а застосування 

альтернативних критеріїв часто може призвести до неоднозначності 

виокремлення стадій, найбільш прийнятним видається використання 

одиничного критерію. 
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З огляду на те, що наше дослідження покликане стати підґрунтям для 

вдосконалення процесу управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки, доцільно застосовувати критерій, що відображає 

сталість процесу регулювання, тобто наявність змін. 

За таким критерієм можна виділити різні стадії, а саме: 

якщо застосовуються застарілі методи, внаслідок чого зміни в 

регуляторній політиці відсутні, то мова йде про агонізуючу стадію – стадію, що 

характеризується намаганням зберегти діючий порядок регулювання, 

незважаючи на те, що він є застарілим. За умови переходу до агонізуючої стадії 

не змінюються ні парадигма, ні принципи, ні методи, але всі вони втрачають 

свою актуальність; 

якщо стадії регуляторної політики притаманні прагнення до нового, 

наявність кардинальних змін, то цю стадію можна вважати реформаційною. 

Якісною характеристикою такої стадії є докорінна перебудова регулювання в 

цілому. Слід зазначити, що при переході до цієї стадії змінюються як методи та 

принципи, так і парадигма змін регулювання; 

якщо стадії регуляторної політики притаманні підтримка досягнутого, 

наявність інституційних змін, то цю стадію можна вважати інституційною. Вона 

характеризується змінами в організації регулювання, функцій та повноважень 

регуляторних органів; під час переходу до цієї стадії найчастіше змінюються 

методи та принципи управління змінами регуляторної політики; 

якщо стадії регуляторної політики притаманні покращення регулювання, 

поступові зміни, то цю стадію можна назвати модернізаційною. Цю стадію 

характеризують удосконалення існуючого регулювання, упровадження 

додаткових регуляторних технологій в м’якій, лояльній формі, розширення 

переліку методів регулювання. За таких умов змінюються лише методи 

регулювання.  

Перехід від однієї стадії до іншої, порядок, у якому ці стадії змінюють одна 

одну, визначають форму змін регуляторної політики.  
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Для еволюційної форми змін регуляторної політики характерним є 

почергова зміна інституційної та модернізаційної стадій, що стимулює поступові  

та  послідовні зміни регуляторної політики, гармонізацію розвитку з частковим 

згладжуванням коливань (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Еволюційна форма змін 

Джерело: розроблено автором 

 

Передбачається, що революційна форма змін може бути двох типів – 

спрощеного та ускладненого типу. Революційна форма змін спрощеного типу 

(рисунок 4.4) характеризується стрибкоподібністю та нерівномірністю, 

частковою дисгармонізацією розвитку з постійними шоками.  

Упущення моменту усвідомлення необхідності змін по закінченню 

інституційної стадії (рисунок 4.4) зумовлює перехід до агонізуючої стадії. У 

момент такого усвідомлення відсталість регуляторної політики є настільки 

критичною, що потребує докорінної її перебудови – переходу на реформаційну 

стадію. Після реформаційної стадії наступає усвідомлення  необхідності 

вдосконалення інституційної підтримки змін, що підштовхує до переходу до 

інституційної стадії, яку потім знов змінює агонізуюча, внаслідок 

неусвідомлення необхідності вдосконалення регуляторної політики. 
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Рисунок 4.4 – Революційна форма змін – тип 1 (спрощений) 

Джерело: розроблено автором 

 

Для революційної форми змін ускладненого типу (рисунок 4.5), окрім 
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підтримки, що призводить до переходу від реформаційної стадії до агонізуючої, 

оминаючи інституційну.  

 

Рисунок 4.5 – Революційна форма змін – тип 2 (ускладнений) 

Джерело: розроблено автором   
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Таким чином, аналізованій формі притаманні стрибкоподібні та 

нерівномірні зміни без чіткої тенденції до покращення, з повною 

дисгармонізацією розвитку з поглибленням шоків (рисунок 4.5). 

Проте в чистому вигляді еволюційна чи революційна форми змін 

регуляторної політики зустрічаються не часто. Так, Україна за досить короткий 

проміжок часу пройшла від революційної до еволюційної форми змін.  

На рисунку 4.6 зображено стадії змін регуляторної політики України з         

80-х років XX століття дотепер. 

 

Рисунок 4.6 – Стадії змін регуляторної політики України  

(80-ті роки XX століття – до сьогодні) 

Джерело: розроблено автором 
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1980-1985 роки – інституційна стадія (базова); 

1986-1990 роки – агонізуюча стадія; 

1991-2003 роки – реформаційна; 

2004-2010 роки – інституційна; 

2011-2015 роки – модернізаційна; 

2016 рік – поточний момент – інституційна. 

Таким чином, у результаті дослідження було запропоновано послідовність 

визначення стадій регуляторної політики, яка ґрунтується на стадіальному 

підході із застосуванням якісних характеристик, що відповідають критерію 

сталості процесу регулювання (наявності змін). Це дозволяє визначити часові 

межі інституційної, агонізуючої, реформаційної та модернізаційної стадій, а 

також ідентифікувати їх кількісні параметри на основі динаміки соціально-

економічних показників, зміни регуляторної політики, загальної оцінки 

регуляторної політики, створюючи підґрунтя для змін регуляторної політики. 

Крім того, у процесі аналізу було удосконалено архітектоніку методології 

управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки, 

що, на відміну від інших, може бути представлена як поліфункціональне 

утворення зі складною архітектонікою, яка включає лінгвістичну, 

праксеологічну, інституційну, комунікативно-рефлексивну підсистеми та 

забезпечує впорядкування управління змінами в цілісну систему з чітко 

визначеними характеристиками, логічною структурою та процесом 

здійснення [218]. 

 

4.2 Моделювання впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки 

 

Процеси, які відбуваються в економічному житті, є складними та 

багатогранними, вирізняються динамізмом та варіативністю взаємозв’язків, що 

ускладнює процес їхнього вивчення з метою отримання об’єктивної інформації 

про їхні особливості та ключові характеристики. Проблема вивчення таких 
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процесів завжди перебувала в центрі уваги науковців, що присвятили свої роботи 

формуванню теоретико-методологічного базису здійснення економічних 

досліджень та їх безпосередньому проведенню. Так, окремим аспектам 

дослідження економічних систем на основі використання математичних методів 

і моделювання присвячені праці таких вчених, як: І. Бурденюк, Ф. Буркард, 

Ф. Відман, М. Власов, В. Вовк, П. Кунцман, О. Червак-Смерічко, М. Шигун та 

інші науковці. 

Окремі економічні об’єкти функціонують не ізольовано, а в тісному 

зв’язку з навколишнім середовищем, з іншими економічними об’єктами, що в 

сукупності формують складну систему. Цим зумовлюється необхідність 

дослідження та визначення взаємозв’язків між змінами в регуляторній політиці 

та розвитком національної економіки. 

Моделювання є потужним знаряддям наукового пізнання та вирішення 

практичних задач, який широко використовується як в науці, так і в багатьох 

ланках виробничої діяльності людини [225, с. 384]. 

Доречно зауважити, що сучасний стан наукового пізнання 

характеризується тенденцією універсалізації моделювання. Така тенденція 

сприяє цілісності в науковому пізнанні, відпрацюванню єдиного понятійного 

апарату всієї науки. У цьому випадку, за визначенням В. Вовка, моделюванням 

виступає метод практичного чи теоретичного опосередкованого 

експериментування над певним об’єктом, що здійснюється з метою його 

дослідження, проте досліджується не сам об’єкт (оригінал), а його образ 

(природна або штучна модель) [226]. 

Як справедливо зазначає М. Шигун, важливу роль у розвитку економічної 

науки відіграє метод моделювання, а саме – моделі. Автор пов’язує це з тим, що 

моделі виступили тими інформаційними конструкціями, на яких поступово 

відбудовувались основні наукові положення, припущення, розвивались закони й 

закономірності, формувався термінологічний апарат, опис явищ та процесів 

економічного життя [227]. 
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Проблема визначення поняття моделі є однією з центральних у філософії, 

адже метод моделювання належить до загальнонаукових методів пізнання й 

виступає основою для процесів споглядання, формування понять, створення ідей 

у межах схеми пізнавального процесу [228] 

М. Власов та П. Шимко зазначають, що моделлю виступає логічний або 

математичний опис компонентів і функцій, що відображають істотні властивості 

модельованого об'єкта або процесу (зазвичай розглядаються як системи або 

елементи системи). Модель використовується як умовний образ для спрощення 

дослідження [225 , с. 384]. 

Варто погодитись з визначенням, наведеним в роботах О. Червак-

Смерічко, у яких зазначено, що модель є уявленням людини-дослідника про ті 

чи інші властивості об’єкта (реального, абстрактного) і їх взаємозв’язки, 

оформлене у вигляді опису цього об’єкта та зафіксоване на папері мовою 

рисунка, графіка, рівняння, формул тощо, або реалізоване у вигляді макетів, 

механізмів, пристроїв і подібне [229]. 

На думку таких вчених, як М. Базась, В. Старовойт та В. Скорина, 

«мистецтво побудови економіко-математичної моделі полягає в тому, щоб 

узгоджувати якомога більшу лаконічність у її економіко-математичному описі з 

достатньою точністю модельованого відтворення тих сторін аналізованої 

економічної реальності, які, власне, і цікавлять дослідника згідно із цілями та 

гіпотезами» [230]. 

Таким чином, моделювання є вивченням об’єктів, що ґрунтується на 

розробці та подальшому застосуванні їх моделей, до побудови яких 

застосовуються методи мислення за аналогією. З огляду на це, моделювання 

може вважатися цільовим відображенням об’єктів. 

Залежно від цілей здійснення моделювання, можуть розглядатися такі види 

моделей [229]: 

- пізнавальна модель (є формою організації та вираження знань про об’єкт, 

засобом поєднання нових знань з наявними); 
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- прагматична модель (є засобом управління об’єктом, засобом практичних 

дій, способом вираження зразкових дій або їх результату, тобто є робочим 

вираженням цілі). 

Доцільно зазначити, що така класифікація є достатньо умовною, адже 

неможливо побудувати прагматичну модель без упорядкування знань про 

певний об’єкт, тобто без побудови пізнавальної моделі. Водночас пізнання не 

може бути самоціллю, адже через нього можна отримати уявлення про те, яким 

чином можна управляти певним об’єктом, з метою його вдосконалення, 

покращення його функціонування. 

Таким чином, мова йде, не про різні види моделей, а про різні етапи 

одного процесу – моделювання, зокрема [231]: 

І етап: аналітико-пізнавальний (побудова моделі з метою отримання 

об’єктивних уявлень про певний об’єкт). 

ІІ етап: оптимізаційно-пошуковий (використання моделі для виявлення 

шляхів покращення функціонування об’єкта). 

Функції моделювання розглядались багатьма науковцями, проте, як 

показало дослідження, їх доцільно розглядати саме по відношенню до етапів 

його здійснення. 

До функцій, притаманних моделюванню на аналітико-пізнавальному 

етапі, належать: 

- інформаційна (упорядкування інформації щодо об’єкта вивчення та його 

основних характеристик і властивостей); 

- гносеологічна (розкриття змісту та властивостей об’єкту в процесі 

пізнання); 

- ілюстративна (демонстрація основних характеристик та властивостей 

об’єкта дослідження за допомогою наочних засобів, візуалізація виявлених 

залежностей); 

- пояснювальна (роз’яснення суті досліджуваного об’єкта та змін, що 

притаманні його поведінці); 
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- інтерпретуюча (відображення складних для сприйняття характеристик 

або залежностей у поведінці досліджуваного об’єкта у формі більш простих 

тверджень, прикладів, аналогічних чи подібних об’єктів); 

- вимірювальна (практичне здійснення оцінки параметрів стану та 

поведінки об’єкта дослідження, фактична перевірка гіпотез і теорій). 

До функцій, притаманних моделюванню на оптимізаційно-пошуковому 

етапі, належать: 

- імітуюча (повторення функцій, структури об’єкту, його реакції на певні 

впливи для отримання навичок керування ним без прямого контакту з об’єктом); 

- оптимізаційна (визначення наслідків поведінки явища за різних заданих 

умов або отримання результатів використання різних явищ за однакових 

вихідних умов для вибору найбільш оптимального варіанту рішення); 

- прогностична (формування прогнозів щодо стану чи поведінки об’єкта 

дослідження на майбутні моменти чи періоди часу); 

- критеріальна (перевірка наслідків певних дій, визначення змін у їх стані 

внаслідок дії досліджуваних факторів, встановлення впливу досліджуваного 

явища чи процесу на пов’язані з ним явища та процеси); 

- попереджувальна (попередження прийняття рішень, що можуть 

негативно вплинути на об’єкт дослідження); 

- комунікативна (спрощення взаємодії між суб’єктами, що беруть участь у 

прийнятті та реалізації рішень, які можуть вплинути на об’єкт дослідження). 

На рис. 4.7 нами пропонується послідовність моделювання впливу 

регуляторної політики на розвиток національної економіки як сукупність 

аналітико-пізнавального та оптимізаційно-пошукового етапів [231-233].  

Насамперед варто зупинитися на аналітико-пізнавальному етапі 

моделювання. Цей етап розпочинається з розгляду різних варіантів моделей 

залежностей показника розвитку за певною сферою національної економіки від 

показника регуляторної політики. 
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Етап 

моделювання 
 Функції  Методи  Процедури 

       

Аналітико-

пізнавальний 

 - інформаційна; 

- гносеологічна; 

- ілюстративна; 

- пояснювальна; 

- інтерпретуюча; 

- вимірювальна 

 - кореляційно-

регресійний 

аналіз;  

- аналіз 

чутливості 

 Розгляд моделей 

залежності різних видів 

   Перевірка на достовірність 

та адекватність 

   Вибір моделі, що 

найбільше відповідає 

емпіричним даним 

   Визначення індикатору 

результатів на основі 

оцінки еластичності за 

обраною моделлю 
       

Оптимізаційно-

пошуковий 

 - імітуюча; 

- оптимізаційна; 

- прогностична; 

- критеріальна; 

- попереджувальна; 

- комунікативна 

 - метод 

сценаріїв; 

- оптимізаційне 

моделювання  

 Визначення обмежень за 

параметрами моделі під 

час прогнозування 

   Розробка сценаріїв 

розвитку подій 

   Визначення прогнозних 

значень результатів 

регуляторної політики 

   Вибір оптимального 

сценарію 

Рисунок 4.7 – Етапи моделювання впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Зазначені моделі належать до різних типів: 

по-перше, лінійна модель, побудова якої не потребує додаткових 

перетворень; 

по-друге, моделі, що не лінійні за результатом, але лінійні за параметрами 

регресії (напівлогарифмічна та поліноміальна модель), визначення параметрів 

яких потребує здійснення лінеаризації шляхом заміни на умовну змінну; 

по-третє, моделі, що не лінійні як за результатом, так і за параметрами 

регресії (експоненціальна та ступенева модель), визначення параметрів, яких 

потребує здійснення лінеаризації шляхом логарифмування з наступною заміною 

на умовний результат та  умовний параметр та/або умовну змінну.Усі моделі 

мають бути перевірені на адекватність та достовірність із застосуванням 
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стандартних критеріїв. Для лінійної, напівлогарифмічної, експоненціальної та 

ступеневої моделей з урахуванням кількості спостережень, що дорівнює семи, 

при числі ступенів свободи, що дорівнює 5, та рівні значущості 0,95 табличне 

значення критерію Стьюдента дорівнює 2,57, а для поліноміальної при числі 

ступенів свободи, що дорівнює 4 та рівні значущості 0,95 табличне значення 

даного критерію складає 2,78. 

Щодо критерію Фішера, то для лінійної, напівлогарифмічної, 

експоненціальної та ступеневої моделей при числі ступенів свободи 5 та 1 

табличне значення складає 16,26, а для поліноміальної моделі при числі ступенів 

свободи 4 та 2 табличне значення складає 18,00. 

Слід відзначити, що лише перевищення розрахункових значень за даними 

критеріями над табличними свідчить про адекватність та достовірність 

побудованих моделей. При цьому, якщо декілька моделей є адекватними та 

достовірними, то найбільш доцільним може вважатись використання тієї моделі, 

яка характеризується найвищим значенням коефіцієнта кореляції, що свідчить 

про наявність більш тісного зв’язку між досліджуваними ознаками. 

На основі моделей може бути визначено коефіцієнт еластичності, який і 

буде відповідати індикатору результатів регуляторної політики: 

- загальна формула 

 

                                                (4.1) 

 

З використанням наведеної вище формули, відповідно до базової моделі 

залежності, може бути визначено індикатор результатів регуляторної політики в 

певній сфері національної економіки. 

Наступним етапом моделювання є оптимізаційно-пошуковий, який 

передбачає визначення обмежень за параметрами моделі під час прогнозування, 

розробку сценаріїв розвитку подій, визначення прогнозних значень результатів 

регуляторної політики, а також вибір оптимального сценарію. 

y

x

x

y
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На основі визначених вище формул еластичності пропонуємо оцінити 

вплив регуляторної політики за кожною сферою національної економіки на її 

розвиток.  

З представлених у таблиці 4.1 даних можна зробити висновок, що для 

значень показника регуляторної політики за сферою формування доходів у 2012 

році та у 2014-2017 роках характерні додатні коефіцієнти еластичності. 

Натомість для років, коли значення показників регуляторної політики за сферою 

формування доходів були найвищими (2011 та 2013 роки), коефіцієнт 

еластичності набуває від’ємних значень. 

 

Таблиця 4.1 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою формування доходів 

 

Показник 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,149 0,991 1,239 1,016 0,998 1,015 1,020 1,061 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

-0,679 1,487 -2,389 1,144 1,389 1,157 1,090 0,548 

Джерело: розраховано автором 

 

У середньому за досліджуваний період узагальнюючий індекс 

регуляторної політики склав 1,061, тобто усереднений вплив є хоча й 

позитивним, проте незначним. Середнє зростання на 1 % узагальнюючого 

індексу оцінки регуляторної політики за сферою формування доходів 

стмулювало зростання агрегованого індексу розвитку національної економіки за 

сферою формування доходів на 0,548 %. 

Наступною досліджено сферу економічної стабільності.  

У таблиці 4.2 наведено значення індикатору впливу регуляторної політики 

на розвиток національної економіки за сферою економічної стабільності. 
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Таблиця 4.2 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою економічної стабільності 

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,068 1,016 1,024 1,003 0,930 1,037 1,011 1,013 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

2,364 2,249 2,267 2,220 2,059 2,295 2,238 2,242 

Джерело: розраховано автором 

 

На основі розрахунків, представлених у таблиці 4.2, можна зробити 

висновок, що вплив регуляторної політики може вважатися сильним, тобто 

зростання узагальнюючого індексу регуляторної політики за сферою 

економічної стабільності на 1 % стимулює зростання агрегованого індексу 

розвитку національної економіки за сферою економічної стабільності на 2,242 %. 

На наступному етапі досліджено залежність між агрегованим індексом 

розвитку національної економіки за сферою зайнятості та узагальнюючим 

індексом регуляторної політики за цією сферою. 

Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою зайнятості за досліджуваний період наведені 

в таблиці 4.3.  

Як видно з даних таблиці 4.3, лише 2012 рік, у якому значення показника 

регуляторної політики перевищує гранично доцільний рівень, характеризується 

від’ємним значенням коефіцієнта еластичності. Середнє зростання 

узагальнюючого індексу регуляторної політики за цією сферою на 1 % викликає 

зростання агрегованого індексу розвитку національної економіки за сферою 

зайнятості лише на 0,498 %. 
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Таблиця 4.3 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою зайнятості 

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,071 1,244 1,071 1,033 1,032 1,000 1,078 1,076 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

0,512 -0,074 0,512 0,630 0,633 0,731 0,491 0,498 

Джерело: розраховано автором 

 

Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою охорони здоров’я за досліджуваний період 

наведені в таблиці 4.4.  

 

Таблиця 4.4 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою охорони здоров’я  

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,028 1,043 1,038 1,075 0,959 0,988 1,048 1,026 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

4,069 5,517 5,065 7,641 -3,769 -0,648 5,937 3,810 

Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з даних, представлених у таблиці 4.4, значення показника 

еластичності за сферою охорони здоров’я має додатні значення у 2011-2014 та 

2017 роках. Натомість у 2015-2016 роках при найнижчих за досліджуваний 

період значеннях узагальнюючого індексу регуляторної політики за цією сферою 
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спостерігалось від’ємне значення коефіцієнта еластичності. У середньому за 

досліджуваний період значення агрегованого індексу розвитку національної 

економіки за цією сферою зростало на 3,810 % при збільшенні узагальнюючого 

індексу регуляторної політики на 1 %. 

Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою освіти наведені в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою освіти  

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,007 1,034 0,974 1,961 1,006 0,985 1,040 1,144 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

0,089 0,091 0,086 0,160 0,089 0,087 0,092 0,100 

Джерело: розраховано автором 

 

Так, згідно з даними таблиці 4.5, у середньому за досліджуваний період 

значення агрегованого індексу розвитку національної економіки за аналізованою 

сферою зростало на 0,1 % при збільшенні значення відповідного 

узагальнюючого індексу регуляторної політики на 1 %. 

У таблиці 4.6 наведено значення індикатору впливу регуляторної політики 

на розвиток за сферою інфраструктури. Як видно з даних таблиці 4.6, від’ємним 

є коефіцієнт еластичності цього показника лише при надмірному рівні 

регуляторної політики, яке спостерігалося у 2014 році. 

Згідно з даними таблиці 4.25, у середньому коефіцієнт еластичності за 

сферою інфраструктури зростав на 0,516 % при збільшенні узагальнюючого 

індексу регуляторної політики на 1 %. 
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Таблиця 4.6 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою інфраструктури 

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,028 1,104 1,027 2,307 1,006 1,001 1,037 1,216 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

0,679 0,615 0,680 -1,461 0,698 0,702 0,672 0,516 

Джерело: розраховано автором 

 

У таблиці 4.7 наведено коефіцієнти еластичності розвитку національної 

економіки за сферою забезпечення рівності від регуляторної політики. 

 

Таблиця 4.7 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою забезпечення рівності 

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,029 0,982 0,971 1,054 1,059 1,072 1,023 1,027 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

0,294 0,284 0,282 0,299 0,300 0,302 0,292 0,293 

Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з даних таблиці 4.7, у середньому за досліджуваний період 

агрегований індекс розвитку національної економіки за аналізованою сферою 

зростав на 0,293 % при зростанні узагальнюючого індексу регуляторної політики 

на 1 %.  



307 

Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою громадянського суспільства наведено в 

таблиці 4.8.  

 

Таблиця 4.8 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою громадянського суспільства 

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,019 0,991 0,931 1,053 0,876 1,107 1,037 1,002 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

0,947 0,945 0,942 0,948 0,938 0,951 0,948 0,946 

Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з даних таблиці 4.8, коефіцієнт еластичності за сферою 

громадянського суспільства є досить постійною величиною. При цьому, в 

середньому за період при зростанні узагальнюючого індексу регуляторної 

політики на 1 % агрегований індекс розвитку національної економіки за сферою 

громадянського суспільства збільшувався на 0,946 %. 

Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою управління наведено в таблиці 4.9. 

Дані таблиці 4.9 свідчать про те, що 2011-2012 та 2015-2016 роки 

вирізнялись позитивною величиною коефіцієнта еластичності. В інші періоди 

коефіцієнт еластичності має негативне значення. У середньому за досліджуваний 

період агрегований індекс розвитку національної економіки за сферою 

управління зростав на 0,545 % при зростанні узагальнюючого індексу 

регуляторної політики на 1 %. 
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Таблиця 4.9 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою управління 

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

0,977 1,003 1,052 1,115 0,948 1,016 1,056 1,024 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

1,738 1,067 -0,168 -2,017 2,560 0,741 -0,272 0,545 

Джерело: розраховано автором 

 

Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою навколишнього середовища,  які розраховані 

на основі моделі залежності, представлені в таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 – Значення індикатору впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки за сферою навколишнього середовища 

 

Показник за сферою 
Точкове значення Усереднене 

значення 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики 

1,041 1,150 1,043 1,020 1,021 1,005 1,052 1,047 

Коефіцієнт 

еластичності 

(індикатор впливу) 

5,172 3,706 5,131 5,658 5,632 6,081 4,955 5,043 

Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з даних таблиці 4.10, коливання коефіцієнтів еластичності не є 

суттєвими. У середньому за досліджуваний період коефіцієнт еластичності 

свідчить, що при зростанні узагальнюючого індексу регуляторної політики на 

1 % агрегований індекс розвитку національної економіки за сферою 

навколишнього середовища зростав на 5,043 %. 
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Для подальшої оптимізації доцільно встановити обмеження, притаманні 

для побудованих моделей. На наш погляд, такі обмеження можна розподілити на 

два види: 

- обмеження граничної доцільності зростання (зменшення) 

узагальнюючого індексу регуляторної політики; 

- обмеження можливостей до зростання значення аналізованого 

показника. 

Обмеження граничної доцільності зростання (зменшення) узагальнюючого 

індексу регуляторної політики  встановлюються на основі вивчення моделі 

залежності між показниками з погляду наявності екстремуму, що можна знайти 

прирівнявши похідну цієї моделі до нуля. 

Узагальнення вищенаведеної інформації представлено в таблиці 4.11, у 

якій надано характеристику функцій впливу регуляторної політики на агреговані 

індекси розвитку національної економіки за сферами. 

 

Таблиця 4.11 – Характеристики функцій впливу регуляторної політики на 

агреговані індекси розвитку національної економіки за 

сферами 

 

Сфера 
Характер 

впливу 

Наявність обмеження граничної 

доцільності зростання (зниження) 

1 2 3 

Сфера «Формування 

доходів» 

позитивний, що 

змінюється 

негативним 

значення показника регуляторної 

політики не повинно перевищувати 1,102 

Сфера «Економічна 

стабільність» 
позитивний 

обмеження граничної доцільності 

зростання (зниження) не встановлюються 

Сфера «Зайнятість» 

позитивний, що 

змінюється 

негативним 

значення показника регуляторної 

політики не повинно перевищувати 1,224 

Сфера 

«Охорона здоров’я» 

негативний, що 

змінюється 

позитивним 

значення показника регуляторної 

політики не повинно бути меншим 0,994 

Сфера  

«Освіта» 
позитивний 

обмеження граничної доцільності 

зростання (зниження) не встановлюються 
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Продовження таблиці 4.11 

1 2 3 

Сфера  

«Інфраструктура» 

позитивний, що 

змінюється 

негативним 

значення показника регуляторної 

політики не повинно перевищувати 1,677 

Сфера 

«Забезпечення 

рівності» 

позитивний 
обмеження граничної доцільності 

зростання (зниження) не встановлюються 

Сфера 

«Громадянське 

суспільство» 

позитивний 
обмеження граничної доцільності 

зростання (зниження) не встановлюються 

Сфера 

«Управління» 

позитивний, що 

змінюється 

негативним 

значення показника регуляторної 

політики не повинно перевищувати 1,677 

Сфера «Навколишнє 

середовище» 
позитивний 

обмеження граничної доцільності 

зростання (зниження) не встановлюються 
Джерело: складено автором 

 

Висновки щодо обмежень, зроблені в підрозділі 4.2, мають бути 

обов’язково враховані під час оптимізації, проте паралельно мають також 

враховуватись додатково визначені обмеження можливостей до зростання 

значень певного показника. Визначенню останніх доцільно присвятити 

подальше дослідження. 

 

4.3 Процес управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки 

 

Важливим інструментом управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки є моделювання. У підрозділі 4.2 нами було 

визначено, що моделювання впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки передбачає виокремлення аналітико-пізнавального та 

оптимізаційно-пошукового етапів. 

Результатом аналітико-пізнавального етапу моделювання є не лише 

побудовані економіко-математичні моделі залежності агрегованих індексів 

розвитку за сферами національної економіки від узагальнюючих  індексів 
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регуляторної політики, але й визначення необхідних змін регуляторної політики 

розвитку [231].  

Відповідний підхід представлено як складний процес управління змінами 

регуляторної політики національної економіки на основі побудови тривимірної 

матриці за допомогою інструментів зонального моделювання, що зображено на 

рисунку 4.8. 

У межах представленого на рисунку 4.8 підходу пропонується побудувати 

тривимірну матрицю управління змінами регуляторної політики, яка будується 

після проведення оцінки поточного стану регуляторної політики, що передбачає 

визначення агрегованого індексу розвитку за сферами національної економіки та 

узагальнюючого індексу регуляторної політики за сферами, значення яких є 

параметрами побудови матриці. 

Наступним етапом управління змінами регуляторної політики є 

моделювання взаємозв’язків між розвитком національної економіки та 

регуляторною політикою, результатом якого є розрахунок індикатору впливу 

регуляторної політики на розвиток національної економіки, що є третім 

параметром побудови матриці управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки.  

Вищезазначені параметри матриці пропонується інтерпретувати таким 

чином: 

- значення агрегованого індексу розвитку за сферами національної 

економіки (уповільнення розвитку за умови значення індексу менше 1 та 

прискорення розвитку за умови його значення більше 1); 

- значення узагальнюючого індексу регуляторної політики (за спрощеною 

шкалою, у якій усі значення розподіляють на дві групи: менше 1 – незадовільне 

значення індексу: говорить про те, що регуляторна політика погіршується в 

аналізованій сфері; більше 1 – задовільне значення індексу: свідчить про те, що 

регуляторна політика поліпшується в аналізованій сфері національної 

економіки);  
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Рисунок 4.8 – Підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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- значення індикатору впливу (також з розподілом на дві групи: менше 0 – 

вплив регуляторної політики на розвиток є негативним; більше 0 – позитивний 

вплив регуляторної політики на розвиток). 

Тривимірна матриця управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки представлена на рисунку 4.9. 

 

 
Рисунок 4.9 – Тривимірна матриця управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 
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Щодо зони активних змін (рисунок 4.11), то вона передбачає зміни у 

використанні активних методів регулювання (зона матриці, у якій агрегований 

індекс розвитку за сферами національної економіки складає менше 1, що 

свідчить про уповільнення розвитку).  

 
Рисунок 4.10 – Зона пасивних змін тривимірної матриці управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 
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- обґрунтування перспектив соціально-економічного розвитку 

національної економіки в цілому; 

- виявлення пріоритетів та розробку довгострокових планів і програм 

розвитку на основі індикативного планування.   

 

 
Рисунок 4.11 – Зона активних змін тривимірної матриці управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 
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Якщо регулювання чинить негативний вплив на розвиток аналізованої 

сфери національної економіки, то до методів слід віднести: ліцензування, 

квотування та контингентування й встановлення норм, нормативів та стандартів. 

Отже, залежно від того, які методи регулювання застосовуються в певних 

умовах, зміни регуляторної політики повинні бути дотичними саме до цих 

методів (наприклад, зниження нормативів, спрощення ліцензування тощо). 

Тобто, якщо сфера національної економіки попадає в зону пасивних змін 

(відбувається прискорення розвитку в аналізованій сфері), то нагальної потреби 

в кардинальних змінах у регулюванні в аналізованій сфері немає. За таких умов 

попадання сфери національної економіки в зону активних змін говорить про те, 

що відбувається вповільнення розвитку в цій сфері. 

Водночас важливим є поділ на зони за спрямуванням дій  залежно від того, 

яким є вплив регуляторної політики (позитивним чи негативним) на розвиток 

національної економіки (горизонтально-поперечне зонування). 

Відповідно до значення індикатору впливу регуляторної політики, можна 

виділити зони фіксації та трансформації.  

Зона фіксації (рисунок 4.12) характеризує ситуацію, за якої регуляторна 

політика чинить позитивний вплив на розвиток в аналізованій сфері 

національної економіки. За таких умов дії щодо зміни регуляторної політики 

мають спрямовуватися на підтримку існуючих реакцій у розвитку цієї сфери 

національної економіки на регулювання.  

Зона трансформації, що зображено на рисунку 4.13, характеризує 

ситуацію, за якої регуляторна політика чинить негативний вплив на розвиток в 

аналізованій сфері національної економіки. За таких умов дії щодо зміни 

регуляторної політики мають спрямовуватися на трансформацію існуючих 

реакцій у розвитку сфери національної економіки на регулювання.  

 



317 

 

Рисунок 4.12 – «Зона фіксації» тривимірної матриці управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором  

 

 

Рис. 4.13 – «Зона трансформації» тривимірної матриці управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 
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Окрім розглянутого вище зонування матриці, пропонується виділяти 

також її зони залежно від значення узагальнюючого індексу регуляторної 

політики. Так, за цим параметром доцільно виокремити зону вдосконалення та 

зону захисту. 

Зона коригування (рисунок 4.14) тривимірної матриці характеризується 

значенням узагальнюючого індексу регуляторної політики, яке є меншим за 1, 

що свідчить про його незадовільне значення. У такому разі рекомендовано 

орієнтуватися в подальшому на зміну досягнутих позицій у бік коригуючих дій 

щодо регулювання розвитку. 

 
Рисунок 4.14 – «Зона коригування» тривимірної матриці управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 
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Рисунок 4.15 – «Зона захисту» тривимірної матриці формування змін 

регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 

 

1  Сектор на перетині зон пасивних змін, фіксації та коригування – сектор 

розширення можливостей (рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.16 – Сектор розширення можливостей тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки 
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Для сфер національної економіки, що потрапляють до цього сектору, 

характерні прискорення розвитку, позитивний вплив на нього регуляторної 

політики, але незадовільне значення узагальнюючого індексу регуляторної 

політики. У подальшому для зміни регуляторної політики, дії повинні мати 

пасивний характер, спрямовуватися на підтримку існуючих реакцій та 

орієнтуватися на зміцнення здобутих позицій. 

2 Сектор на перетині зон пасивних змін, фіксації та захисту – сектор 

підтримки результатів (рисунок 4.17). 

 

 
Рисунок 4.17 – Сектор підтримки результатів тривимірної матриці управління 

змінами регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 

 

Для сфер національної економіки, що потрапляють до сектору підтримки 

результатів, характерними є прискорення розвитку, позитивний вплив на нього 

регуляторної політики, а також задовільне значення узагальнюючого індексу 

регуляторної політики. У подальшому для зміни регуляторної політики дії 

повинні мати пасивний характер, спрямовуватися на підтримку існуючих 

реакцій та  орієнтуватися на зміцнення здобутих позицій. 

Позитивний 

 вплив (>0) 

 

негативний  

вплив (<0) 

 
Задовільне 

значення (>1) 

 

Незадовільне 

значення (<1) 

 
Узагальнюючий індекс 

регуляторної політики 

 

Прискорення 

(>1) 

 

Уповільнення 

(<1) 

 

Агрегований 

індекс за 

сферами 

розвитку 

національної 

економіки 

 

Індикатор 

впливу 

регуляторної 

політики 

 

Зона захисту 

 

Зона 

пасивних 

змін 

 

Зона 

фіксації 

 



321 

3 Сектор на перетині зон пасивних змін, трансформації та захисту – сектор 

контролювання впливу (рисунок 4.18). 

 
Рисунок 4.18 – Сектор контролювання впливу тривимірної матриці управління 

змінами регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: побудовано автором 

 

Для сфер національної економіки, що потрапляють до сектору 

контролювання впливу характерні прискорення розвитку, негативний вплив на 

нього регуляторної політики, а також задовільне значення узагальнюючого 

індексу регуляторної політики. У подальшому для зміни регуляторної політики 

дії повинні мати пасивний характер, спрямовуватися на трансформацію 

існуючих реакцій та  орієнтуватися на зміцнення здобутих позицій. 

4 Сектор, що знаходиться на перетині зон пасивних змін, трансформації та 

коригування – сектор запобігання вповільнення розвитку (рисунок 4.19).  

Для сфер національної економіки, що потрапляють до сектору запобігання 

вповільнення розвитку, характерні прискорення розвитку, негативний вплив на 

нього регуляторної політики, а також незадовільне значення узагальнюючого 

індексу регуляторної політики. У подальшому для зміни регуляторної політики 

дії повинні мати пасивний характер, але спрямовуватися на трансформацію 
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існуючих реакцій розвитку на регулювання та  орієнтуватися на коригування 

здобутих позицій. 

 
Рисунок 4.19 – Сектор запобігання вповільнення розвитку тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

5 Сектор, що знаходиться на перетині зон активних змін, фіксації та 

коригування – сектор стимулювання розвитку (рисунок 4.20).  

 
Рисунок 4.20 – Сектор стимулювання розвитку тривимірної матриці 

формування змін регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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Для сфер національної економіки, що потрапляють до сектору 

стимулювання розвитку, характерні вповільнення  розвитку, позитивний вплив 

на нього регуляторної політики, а також незадовільне значення узагальнюючого 

індексу регуляторної політики. У подальшому для зміни регуляторної політики 

дії повинні мати активний характер, спрямовуватися на підтримку існуючих 

реакцій та  орієнтуватися на поліпшення здобутих позицій. 

6 Сектор знаходиться на перетині зон активних змін, фіксації та захисту – 

сектор посилення впливу (рисунок 4.21).  

 
Рисунок 4.21 – Сектор посилення впливу на розвиток тривимірної матриці 

формування змін регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Для сфер національної економіки, що потрапляють до сектору посилення 

впливу, характерні вповільнення розвитку, позитивний вплив на нього 

регуляторної політики, а також задовільне значення узагальнюючого індексу 

регуляторної політики. У подальшому для зміни регуляторної політики дії 

повинні мати активний характер, спрямовуватися на підтримку існуючих реакцій 

та  орієнтуватися на зміцнення здобутих позицій. 

7 Сектор знаходиться на перетині зон активних змін, трансформації та 

захисту – сектор перетворення впливу (рисунок 4.22). 
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Рисунок 4.22 – Сектор перетворення впливу на розвиток тривимірної матриці 

формування змін регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Для сфер національної економіки, що потрапляють до цього сектору, 

характерні вповільнення  розвитку, негативний вплив на нього регуляторної 

політики, а також задовільне значення узагальнюючого індексу регуляторної 

політики. У подальшому для зміни регуляторної політики дії повинні мати 

активний характер, спрямовуватися на трансформацію існуючих реакцій та  

орієнтуватися на зміцнення здобутих позицій. 

8 Сектор знаходиться на перетині зон активних змін, трансформації та 

вдосконалення – сектор відновлення (рисунок 4.23). 

Для сфер національної економіки, що потрапляють до сектору 

відновлення, характерні вповільнення  розвитку, негативний вплив на нього 

регуляторної політики, а також незадовільне значення узагальнюючого індексу 

регуляторної політики. У подальшому для зміни регуляторної політики дії 

повинні мати активний характер, спрямовуватися на трансформацію існуючих 

реакцій та  орієнтуватися на поліпшення здобутих позицій. 
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Рисунок 4.23 – Сектор відновлення тривимірної матриці формування змін 

регуляторної політики розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Зведена характеристика секторів тривимірної матриці управління змінами 

регуляторної політики наведена в таблиці 4.12. 

Визначення профілю змін регуляторної політики відбувається на основі 

узагальнення інформації з національної економіки в цілому залежно від того, 

яким чином розподіляються сфери розвитку національної економіки за 

представленими зонами. 

Міжзональний розподіл сфер національної економіки може бути таким: 

вертикальний – розподіл сфер між зоною активних та зоною пасивних 

змін; 

горизонтально-поперечний – розподіл сфер між зоною фіксації та зоною 

трансформації; 

горизонтально-повздовжний – розподіл сфер між зоною коригування та 

зоною захисту. 
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Таблиця 4.12 – Характеристика секторів тривимірної матриці управління 

змінами регуляторної політики 
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Продовження таблиці 4.12 
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Джерело: складено автором 

 

Водночас у межах кожного розподілу можливими є дві ситуації:  

- усі сфери потрапляють до однієї зони; 

- сфери потрапляють до різних зон. 

Якщо говорити про загальний розподіл сфер національної економіки між 

зонами матриці, то саме він визначає профіль змін регуляторної політики 

розвитку національної економіки. 

Монозональним є профіль змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки, якщо всі сфери за кожним параметром потрапляють до 

однієї зони. 

Двозональним є профіль, якщо за одним з параметрів сфери національної 

економіки потрапляють до двох зон. 

Багатозональним є профіль, якщо більш ніж за одним з параметрів сфери 

національної економіки потрапляють до двох зон розподілу. 

Мультизональним є профіль, якщо за всіма параметрами сфери 

національної економіки потрапляють до двох зон розподілу. 
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У цілому запропонований підхід до управління змінами регуляторної 

політики розвитку національної економіки на основі побудованих профілів з 

використанням інструменту зонування дозволить спрямувати вектор 

регулюючого впливу в потрібному напрямку. 

Отже, представлений підхід до управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки, що,  на відміну від існуючих, базується на 

проведенні оцінки регуляторної політики, передбачає моделювання 

взаємозв’язків між розвитком національної економіки та регуляторною 

політикою, здійснення зонування тривимірної матриці управління змінами, 

планування змін регуляторної політики. Водночас запропонований підхід  

дозволяє на основі визначення профілю змін регуляторної політики здійснити 

впровадження та контроль за змінами регуляторної політики. 

Запропонована тривимірна матриця управління змінами регуляторної 

політики будується на основі результатів оцінки поточного стану регуляторної 

політики та моделювання взаємозв’язків між розвитком національної економіки 

та регуляторною політикою з урахуванням отриманих значень агрегованого 

індексу розвитку за сферами національної економіки, узагальнюючого індексу 

регуляторної політики за сферами та індикатору впливу регуляторної політики 

на розвиток. Зонування тривимірної матриці дозволяє розподілити сфери 

національної економіки за секторами та визначити характер, спрямування та 

орієнтацію управлінських дій для кожної конкретної сфери національної 

економіки. 

 

4.4 Висновки до розділу 4 

 

Побудова методологічного базису удосконалення управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної економіки та моделювання  впливу  

регуляторної  політики  на  розвиток  національної  економіки дає змогу 

сформулювати такі висновки. 
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1 Розроблено підхід до управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки, що представлено як сукупність блоків 

діагностування фактичних змін та планування необхідних змін регуляторної 

політики з їх деталізацією. 

2  Результатом діагностування фактичних змін регуляторної політики на 

основі визначення індексів розвитку та регуляторної політики за сферами є не 

лише встановлення впливу регуляторної політики на розвиток за допомогою 

побудови економіко-математичної моделі залежності агрегованих індексів 

розвитку за сферами національної економіки від узагальнюючих індексів 

регуляторної політики, але й формування тривимірної матриці управління 

змінами за такими параметрами: агрегований індекс розвитку національної 

економіки, узагальнюючий індекс регуляторної політики та індикатор впливу 

регуляторної політики на розвиток національної економіки.  

3 Сформовано тривимірну матрицю управління змінами регуляторної 

політики, яка будується після визначення агрегованого індексу розвитку за 

сферами національної економіки та узагальнюючого індексу регуляторної 

політики за сферами, значення яких виступають параметрами побудови матриці. 

Залежно від того, як співвідносяться між собою зони матриці за різними 

параметрами, виділено певні сектори матриці, загальний розподіл сфер між 

якими, визначає профіль змін регуляторної політики розвитку національної 

економіки. 

4 Доведено, що запропонований підхід до управління змінами 

регуляторної політики розвитку з врахуванням діагностування фактичних змін 

регуляторної політики дозволяє встановити характер, спрямування та орієнтацію 

подальших управлінських дій щодо змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки. 
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РОЗДІЛ 5 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ 

ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

5.1 Оптимізація як основа для планування змін в регуляторній 

політиці розвитку національної економіки 

 

На наступному етапі вважаємо за необхідне перейти до питання 

вдосконалення процесу оптимізації змін у регуляторній політиці розвитку 

національної економіки. Одним з принципів регуляторної політики є 

оптимальність, а отже, використання оптимізації як основи для планування змін 

у регуляторній політиці розвитку національної економіки є необхідною умовою 

їх проведення.  

На рисунку 5.1 представлено процес визначення оптимальних значень 

індексів розвитку національної економіки та регуляторної політики [237].  

Під час пошуку оптимальних значень індексів розвитку національної 

економіки та регуляторної політики пропонуємо враховувати диференціацію 

сфер за необхідністю прискорення розвитку та змін у регулюванні, що дозволяє 

визначити коефіцієнти вагомості всіх сфер національної економіки. На нашу 

думку, це слід роботи на основі методу порівняльних переваг.  

Визначення коефіцієнтів вагомості сфер національної економіки 

передбачає декілька етапів. 

Перший етап – етап визначення порівняльних переваг окремих сфер 

залежно від того, наскільки проблемною є сфера національної економіки (aij – 

порівняльна перевага сфери i над сферою j). 

При цьому сфера i є більш важливою, ніж сфера j, з погляду подальшого 

регулювання та необхідності прискорення розвитку у випадку, якщо сфера і є 

більш проблемною, ніж сфера j. У такому разі порівняльна перевага 

встановлюється на рівні 2 бали (наприклад, aij = 2). Якщо сфери є 

рівнозначними, порівняльна перевага встановлюється на рівні 1 (наприклад, 
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aij = 1). Якщо сфера і є менш проблемною, ніж сфера j, то сфера i вважається 

менш важливою, ніж сфера j, з погляду подальшого регулювання та необхідності 

прискорення розвитку. У такому разі порівняльна перевага встановлюється на 

рівні 0,5 (наприклад, aij = 0,5). 

 
Рисунок 5.1 – Процес визначення оптимальних значень індексів розвитку 

національної економіки та регуляторної політики 

Джерело: розроблено автором 

 

Диференціація сфер за необхідністю прискорення розвитку та змін у регулюванні 

Порівняльна оцінка сфер на основі класифікації проблемних ситуацій 

Побудова моделі залежності зведеного за сферами агрегованого індексу розвитку 

від зведеного за сферами узагальнюючого індексу регуляторної політики 

 

Визначення зведеного за сферами 

узагальнюючого індексу регуляторної 

політики 

Визначення зведеного 

 за сферами агрегованого індексу 

розвитку національної економіки 

 

Встановлення цільової функції на досягнення максимального значення зведеного за 

сферами агрегованого індексу розвитку з використанням побудованої моделі 

 

Визначення обмежень для оптимізаційної моделі 

 Обмеження граничної доцільності 

зміни узагальнюючих індексів 

регуляторної політики 

 

Обмеження можливостей до зростання 

значення узагальнюючих індексів 

регуляторної політики 

Аналіз трендових моделей зміни  

узагальнюючих індексів 

регуляторної політики з 

урахуванням довірчого інтервалу 

та досягнутого рівня 

 

Аналіз моделей залежності 

агрегованих індексів розвитку за 

сферами від узагальнюючих  

індексів регуляторної політики та 

виявлення екстремуму 

 

Розв’язання задачі оптимізації та визначення оптимальних значень зведених за 

сферами агрегованого індексу розвитку національної економіки та 

узагальнюючого індексу регуляторної політики 

 

Визначення коефіцієнтів вагомості на основі матриці порівняльних переваг 

Сфера і більш 

проблемна, ніж сфера j, 

тоді aij = 2 

 

Сфера і та сфера j є 

рівнозначними, тоді 

aij = 1 

 

Сфера і менш 

проблемна, ніж сфера j, 

тоді aij = 1/2 або 0,5 
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Оцінки порівняльних переваг заносяться в матрицю (таблиця 5.1), де в 

заголовках рядків позначено номери сфер національної економіки, для яких 

визначаються порівняльні переваги, а в заголовках колонок – номери сфер, з 

якими порівнюються сфери, занесені до заголовків рядків. 

 

Таблиця 5.1 – Матриця визначення коефіцієнтів вагомості сфер національної 

економіки за методом порівняльних переваг 

 

С
ф
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Сфери, з якими відбувається порівняння 

С
ум

а
 

п
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р
ів
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н
и

х 

п
ер

ев
а
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К
о

еф
іц

іє
н
т

 

ва
го

м
о
ст
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13 0,118 

2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13 0,118 

3 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 6,5 0,059 

4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13 0,118 

5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13 0,118 

6 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13 0,118 

7 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13 0,118 

8 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 13 0,118 

9 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 6,5 0,059 

10 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 6,5 0,059 

            110,5 1,000 
Джерело: розраховано автором  

 

Таким чином, у кожний рядок матриці заносяться порівняльні переваги 

аналізованої сфери зі сферами, позначеними в заголовках колонок. Так, у 

клітинці матриці, що знаходиться на перетині рядку, який відповідає сфері і, та 

колонки, позначеної номером j, наводиться порівняльна перевага сфери і зі 

сферою j, тобто величина aij. 

Другий етап – етап, протягом якого на основі порівняльних переваг сфер 

національної економіки визначаються коефіцієнти вагомості сфер. Це 

здійснюється шляхом встановлення відношення суми порівняльних переваг 
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аналізованої сфери над іншими до загальної суми порівняльних переваг за всіма 

сферами національної економіки 

 





J

j

i

aij

aij
W

1

 ,                                                  (5.1) 

 

де iW  –  коефіцієнт вагомості сфери i;  




J

j

aij
1

 – сума порівняльних переваг сфери i над іншими сферами національної 

економіки (сума рядку матриці).  

Для визначення коефіцієнту вагомості сфер національної економіки 

пропонуємо врахувати результати встановлення проблемності сфер розвитку 

(підрозділ 3.3), згідно з якими сфери можуть бути проблемними, потенційно 

проблемними та безпроблемними. Чим більш проблемною є сфера, тим більш 

вагомою вона має бути. Принцип розстановки порівняльних переваг та 

обчислення коефіцієнтів вагомості описаний вище.  

Як видно з інформації, поданої в таблиці 5.1, майже всі сфери національної 

економіки є рівнозначними. Лише за кількома сферами («Зайнятість», 

«Управління», «Навколишнє середовище»), у яких реформи досить активно 

проваджувались останнім часом, необхідність змін регуляторної політики з 

метою прискорення розвитку є дещо нижчою, ніж в інших сферах національної 

економіки, а відповідно і їх вагомість під час розрахунку зведених індексів є 

нижчою за інші сфери національної економіки. 

З урахуванням даних коефіцієнтів вагомості пропонуємо розраховувати 

зведений за сферами агрегований індекс розвитку національної економіки.  

Зведений за сферами агрегований індекс розвитку національної економіки 

( ІРзв ) визначається за формулою 

 

 іi ІWІРзв ,                                                   (5.2) 
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де 
іІ  – агрегований індекс розвитку національної економіки за сферою і. 

Зведений за сферами узагальнюючий  індекс регуляторної політики ( звТІ ) 

визначається за формулою 

 

 іiТІWТІзв
, 
                                                (5.3) 

 

де іТІ  – узагальнюючий  індекс регуляторної політики за сферою і. 

Водночас пропонуємо визначити, чи існує зв'язок між двома згаданими 

вище показниками. 

У таблиці 5.2 наведено значення цих показників. 

 

Таблиця 5.2 – Зведені за сферами індекси за 2011-2017 роки 

 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зведений за сферами 

узагальнюючий  індекс 

регуляторної політики 

1,047 1,057 1,001 0,932 0,956 1,030 1,041 

Зведений за сферами 

агрегований індекс розвитку 

національної економіки 

1,028 1,170 1,129 0,927 0,906 1,167 1,024 

Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з даних таблиці 5.2, зведений за сферами узагальнюючий  індекс 

регуляторної політики за всі роки досліджуваного періоду, крім 2014 та 2015, 

перевищував 1. Такі його значення свідчать про те, що регуляторна політика в 

цілому може вважатися задовільною. Зведений за сферами агрегований індекс 

розвитку національної економіки також протягом більшості років 

досліджуваного періоду (2011-2013 та 2016-2017 роки) перевищував 1, а отже, 

можна стверджувати, що в ці роки національна економіка в цілому 

характеризувалася прискоренням розвитку (хоча його темпи значною мірою 

відрізнялися). 
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На основі даних таблиці 5.2 було побудовано залежність між зведеним за 

сферами агрегованим індексом розвитку національної економіки та зведеним за 

сферами узагальнюючим індексом регуляторної політики. 

З метою візуалізації існуючої між цими показниками залежності може бути 

використано поле кореляції (рисунок Ж.1). 

Кореляційне поле залежності свідчить про наявність досить тісного зв’язку 

між наведеними показниками (коефіцієнт парної кореляції між ними складає 

0,7655, що відповідає сильному зв’язку за шкалою Чеддока). Наведена на 

рисунку Ж.1 формула може бути використана для побудови оптимізаційної 

моделі як цільова функція, спрямована на максимум 

 

y = 1,663x -0,6283max,                                   (5.4) 

 

де y – зведений за сферами агрегований індекс розвитку національної економіки; 

х – зведений за сферами узагальнюючий  індекс регуляторної політики. 

Вважаємо, що при цьому мають бути враховані обмеження, наведені в 

підрозділі 4.2, а також обмеження, обумовлені можливостями до зростання 

узагальнюючих  індексів регуляторної політики, що можуть бути визначені на 

основі трендового аналізу.    

Трендовий аналіз (на основі трендових моделей, тобто кривих зростання) 

включає точковий прогноз (яким встановлюється  єдине значення показника) та 

інтервальний прогноз (що супроводжується двосторонніми межами, тобто 

визначенням довірчого інтервалу значень).   

Враховуючи те, що точний збіг фактичних даних у майбутньому та 

прогностичних точкових оцінок у контексті цього дослідження малоймовірний, 

вважаємо за доцільне використовувати інтервальний прогноз на основі 

розрахунку довірчого інтервалу, який зі свого боку спирається на висновки та 

формули теорії регресії. 

Трендовий аналіз починається з встановлення коливань значень 

динамічного ряду навколо тренду, які визначаються у вигляді стандартного 
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відхилення 𝑆𝑦, що являє собою корінь квадратний із залишкової дисперсії на 

один ступінь свободи 

 

𝑆𝑦 = √
∑(𝑦𝑡−ŷ𝑡)2

𝑛−𝑚−1
,                                         (5.5) 

 

де 𝑦𝑡 – фактичні значення рівнів часового ряду; 

ŷ𝑡  – розрахункові значення рівнів часового ряду, знайдені за рівнянням 

тренду;  

n – довжина часового ряду; 

m – число параметрів при факторі часу t. 

Чим більше стандартне відхилення 𝑆𝑦, тим ширше повинен бути інтервал 

для тренду. Довірчий інтервал для тренду складе 

 

ŷ𝑡 ± 𝑡𝛼𝑆𝑦                                                   (5.6) 

 

Для визначення меж, у яких має перебувати значення кожного індексу 

регуляторної політики насамперед було побудовано лінії тренду показників, за 

якими розраховуються значення індексів розвитку національної економіки та 

регуляторної політики. На основі побудованих ліній тренду та з використанням 

вищенаведених формул 5.5 та 5.6, які включено до вбудованої функції надбудови 

Microsoft Excel, було розраховано автоматично довірчі інтервали, здійснено 

розрахунок точкової та інтервальної прогнозної оцінки значень досліджуваних 

показників (додаток Ж). 

Лінія тренда за показником регуляторної політики, що характеризує 

реєстрацію підприємств, побудована на основі поліноміальної моделі. 

Побудована на основі отриманих результатів точкова прогнозна оцінка має 

значення, яке складає 91,107, що відповідає індексу регуляторної політики 1,001. 

Значення інтервальної прогнозної оцінки цього показника не буде меншим за 

85,306, але не перевищуватиме 96,908. Це відповідає індексу регуляторної 
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політики за показником реєстрації підприємств ( 1I ) від 0,937 до 1,065, тобто 

довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу становитиме 

 

065,1937,0 1  I  

 

Лінія тренда значення показника регуляторної політики, що характеризує 

отримання дозволів на будівництво, також побудована на основі поліноміальної 

моделі з різницею в порядку поліному (поліном 3-го порядку). Значення точкової 

прогнозної оцінки цього показника, отримане на її основі, складає 70,538, що 

відповідає індексу регуляторної політики 1,160. 

Значення інтервальної прогнозної оцінки цього показника не буде меншим 

за 51,392, але не перевищуватиме 89,683. Це відповідає індексу регуляторної 

політики за показником отримання дозволів на будівництво ( 2I ) від 0,845 до 

1,475, тобто довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу становитиме 

 

475,1845,0 2  I  

 

Лінія тренда значень показника, що характеризує підключення до систем 

електропостачання, побудована на основі поліноміальної моделі. Точкова 

прогнозна оцінка, побудована на її основі, складає 50,647, що відповідає індексу 

регуляторної політики 0,866. Значення інтервальної прогнозної оцінки цього 

показника не буде меншим за 41,384, але не перевищуватиме 59,91. Це відповідає 

індексу регуляторної політики за показником підключення до системи 

електропостачання ( 3I ) від 0,708 до 1,025, тобто довірчий інтервал прогнозного 

значення цього індексу становитиме 

 

025,1708,0 3  I  

 

Лінія тренда за показником, що характеризує реєстрацію власності, 

побудована на основі поліноміальної моделі. Точкова прогнозна оцінка, 
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побудована на її основі, складає 75,765, що відповідає індексу регуляторної 

політики 1,090. Значення інтервальної прогнозної оцінки цього показника не 

буде меншим за 68,313, але не перевищуватиме 83,218. Значення відповідають 

індексу регуляторної політики за показником реєстрації власності ( 4I ) від 0,983 

до 1,197, тобто довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу 

становитиме: 

 

197,1983,0 4  I . 

 

Лінія тренда за показником регуляторної політики, що характеризує 

отримання кредитів, побудована на основі поліноміальної моделі. Точкова 

прогнозна оцінка, побудована на її основі, складає 73,560, що відповідає індексу 

регуляторної політики 0,981. Значення інтервальної прогнозної оцінки цього 

показника не буде меншим за 67,498, але не перевищуватиме 79,622. Це 

відповідає індексу регуляторної політики за показником отримання кредитів (І5) 

від 0,900 до 1,062, тобто довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу 

становитиме 

 

062,1900,0 5  I  

 

Лінія тренда за показником, що характеризує захист міноритарних 

інвесторів, побудована на основі лінійної моделі. Точкова прогнозна оцінка, 

побудована на її основі, складає 53,870, що відповідає індексу регуляторної 

політики 0,979. Значення інтервальної прогнозної оцінки цього показника не 

буде меншим за 49,761, але не перевищуватиме 57,978. Це відповідає індексу 

регуляторної політики за показником захисту міноритарних інвесторів ( 6I ) від 

0,905 до 1,054, тобто довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу 

становитиме 

 

054,1905,0 6  I  
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Лінія тренда за показником, що характеризує оподаткування, побудована 

на основі поліноміальної моделі. Точкова прогнозна оцінка, побудована на її 

основі, складає 87,223, що відповідає індексу регуляторної політики 1,174. 

Значення інтервальної прогнозної оцінки цього показника не буде меншим за 

68,697, але не перевищуватиме 105,750. Це відповідає індексу регуляторної 

політики за показником оподаткування (І7) від 0,925 до 1,424, тобто довірчий 

інтервал прогнозного значення цього індексу становитиме 

 

424,1925,0 7  I  

 

Лінія тренда за показником, що характеризує міжнародну торгівлю, 

побудована на основі логарифмічної моделі. Точкова прогнозна оцінка, 

побудована на її основі, складає 70,914, що відповідає індексу регуляторної 

політики 0,972. Значення інтервальної прогнозної оцінки цього показника не 

буде меншим за 62,183, але не перевищуватиме 79,646. Це відповідає індексу 

регуляторної політики за показником міжнародної торгівлі   ( 8I ) від 0,852 до 

1,092, тобто довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу становитиме 

 

092,1852,0 8  I  

 

Лінія тренда за показником, що характеризує забезпечення виконання 

контрактів, побудована на основі поліноміальної моделі. Точкова прогнозна 

оцінка, побудована на її основі, складає 58,146, що відповідає індексу 

регуляторної політики 0,986. Значення інтервальної прогнозної оцінки цього 

показника не буде меншим за 54,557, але не перевищуватиме 61,735. Це 

відповідає індексу регуляторної політики за показником забезпечення контрактів 

від 0,925 до 1,047, тобто довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу 

становитиме 

 

047,1952,0 9  I  
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Лінія тренда показника, що характеризує усунення неплатоспроможності, 

побудована на основі поліноміальної моделі (поліном 2-го порядку). Точкова 

прогнозна оцінка, побудована на її основі, складає 56,334, що відповідає індексу 

регуляторної політики 1,813. Значення інтервальної оцінки цього показника в 

прогнозованому періоді не буде меншим за 47,988, але не перевищуватиме 

64,680. Це відповідає індексу регуляторної політики за показником усунення 

неплатоспроможності від 1,544 до 2,081, тобто довірчий інтервал прогнозного 

значення цього індексу становитиме 

 

081,2544,1 10  I  

 

Лінія тренда показника, що характеризує урядову ефективність, 

побудована на основі поліноміальної моделі (поліном 4-го  порядку). Точкова 

прогнозна оцінка, побудована на її основі, складає -0,337, що відповідає індексу 

регуляторної політики 1,010. Значення інтервальної оцінки цього показника в 

прогнозованому періоді не буде меншим за -0,445, але не перевищуватиме -0,230. 

Це відповідає індексу регуляторної політики за показником урядової 

ефективності ( 11I ) від 1,001 до 1,019, тобто довірчий інтервал прогнозного 

значення цього індексу становитиме 

 

019,1001,1 11  I  

 

Лінія тренда показника, що характеризує регуляторну якість, побудована 

на основі поліноміальної моделі. Точкова прогнозна оцінка, побудована на її 

основі, складає -0,159, що відповідає індексу регуляторної політики 1,109. 

Значення інтервальної оцінки даного показника в прогнозованому періоді не 

буде меншим за -0,241, але не перевищуватиме -0,078. Значення відповідають 

індексу регуляторної політики за показником регуляторної якості (І12) від 1,108 

до 1,110, тобто довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу 

становитиме 
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                                                         110,1108,1 12  I  

 

Лінія тренда за показником, що характеризує регулювання кредитного 

ринку, побудована на основі поліноміальної моделі.  Точкова прогнозна оцінка, 

побудована на її основі, складає 12,121, що відповідає індексу регуляторної 

політики 1,276. Значення інтервальної оцінки даного показника в 

прогнозованому періоді не буде меншим за 11,443, але не перевищуватиме 

12,799. Це відповідає індексу регуляторної політики за показником регулювання 

кредитного ринку ( 13I ) від 1,205 до 1,347, тобто довірчий інтервал прогнозного 

значення цього індексу становитиме 

 

347,1205,1 13  I  

 

Лінія тренда за показником, що характеризує регулювання ринку праці, 

побудована на основі поліноміальної моделі. Точкова прогнозна оцінка, 

побудована на її основі, складає 6,163, що відповідає індексу регуляторної 

політики 1,121. Значення інтервальної оцінки цього показника в прогнозованому 

періоді не буде меншим за 5,939, але не перевищуватиме 6,387. Це відповідає 

індексу регуляторної політики за показником регулювання ринку праці ( 14I ) від 

1,080 до 1,161, тобто довірчий інтервал прогнозного значення цього індексу 

становитиме 

 

161,1080,1 14  I  

 

Лінія тренда за показником, що характеризує регулювання 

підприємництва, побудована на основі логарифмічної моделі. Точкова прогнозна 

оцінка, побудована на її основі, складає 6,931, що відповідає індексу 

регуляторної політики 1,005. Значення інтервальної оцінки цього показника в 

прогнозованому періоді не буде меншим за 6,222, але не перевищуватиме 7,641. 

Це відповідає індексу регуляторної політики за показником регулювання 
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підприємництва від 0,902 до 1,107, тобто довірчий інтервал прогнозного 

значення цього індексу становитиме 

 

107,1902,0 15  I  

 

Розраховані обмеження індексів регуляторної політики розвитку 

національної економіки наведено в таблиці 5.3.  

 

Таблиця 5.3 – Обмеження індексів регуляторної політики розвитку національної 

економіки 

 

Індекси регуляторної політики 

Обмеження, визначені на 

основі трендового аналізу 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Реєстрація підприємств 0,937 1,065 

Отримання дозволів на будівництво 0,845 1,475 

Підключення до систем 

електропостачання 
0,708 1,025 

Реєстрація власності 0,983 1,197 

Отримання кредитів 0,900 1,062 

Захист міноритарних інвесторів 0,905 1,054 

Оподаткування  0,925 1,424 

Міжнародна торгівля 0,852 1,092 

Забезпечення виконання контрактів 0,925 1,047 

Усунення неплатоспроможності 1,544 2,081 

Урядова ефективність  1,001 1,019 

Регуляторна якість 1,108 1,110 

Регулювання кредитного ринку 1,205 1,347 

Регулювання ринку праці 1,080 1,161 

Регулювання підприємництва 0,902 1,107 
Джерело: складено авором 

 

З урахуванням обмежень, представлених у таблиці 5.3, було розв’язано 

оптимізаційну модель залежності, що представлено вище. Результати 
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визначення оптимальних значень індексів регуляторної політики наведені в 

таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Оптимальні значення індексів регуляторної політики 

 

Індекси регуляторної політики Результати оптимізації 

Реєстрація підприємств 1,065 

Отримання дозволів на будівництво 1,475 

Підключення до систем електропостачання 1,025 

Реєстрація власності 1,197 

Отримання кредитів 1,045 

Захист міноритарних інвесторів 1,054 

Оподаткування  0,933 

Міжнародна торгівля 1,069 

Забезпечення виконання контрактів 1,047 

Усунення неплатоспроможності 1,952 

Урядова ефективність  1,108 

Регуляторна якість 1,168 

Регулювання кредитного ринку 1,205 

Регулювання ринку праці 1,080 

Регулювання підприємництва 1,001 
Джерело: складено авором 

 

На основі оптимальних індексів, наведених у таблиці 5.4, було визначено 

узагальнюючі індекси регуляторної політики за сферами національної економіки 

з їх наступним зведенням з урахуванням вагомості сфер за формулою 5.3. Крім 

того,  було визначено оптимальне значення зведеного за сферами агрегованого 

індексу розвитку національної економіки (таблиця 5.5). 

Як видно з даних таблиці 5.5, якщо оптимальні значення індексів 

регуляторної політики будуть досягнуті, то стане можливим досягнення 

оптимального значення зведеного за сферами агрегованого індексу розвитку 

національної економіки, яке складає 1,221. 
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Таблиця 5.5 – Результати оптимізації 

 

Індекси регуляторної політики 
Результати 

оптимізації Узагальнюючі індекси за сферами 

 національної економіки 

1 2 

1 1,058 

2 1,056 

3 1,001 

4 1,046 

5 1,372 

1 2 

6 1,182 

7 1,111 

8 1,107 

9 1,096 

10 1,031 

Оптимальне значення зведеного за сферами 

узагальнюючого індексу регуляторної політики 
1,112 

Оптимальне значення зведеного за сферами 

агрегованого індексу розвитку національної 

економіки 

1,221 

Джерело: складено автором 

 

5.2 Планування та оцінка результативності змін в регуляторній 

політиці розвитку 

 

На наступному етапі дослідження пропонуємо перейти до планування та 

оцінки результативності змін в регуляторній політиці розвитку національної 

економіки. 

Для того, щоб визначити, якими мають бути зміни в регуляторній політиці, 

необхідно насамперед визначити, до якого сектору тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики розвитку можна віднести сфери 

національної економіки до початку впровадження управлінських дій. 

Усі сфери національної економіки характеризуються позитивним впливом 

регуляторної політики на розвиток, а також задовільним значенням 
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узагальнюючого індексу регуляторної політики країни. Щодо агрегованого 

індексу розвитку за сферами, то сфери національної економіки розподіляються 

на дві зони.  

По-перше, мова йде про зону, для якої характерне прискорення розвитку 

(такими є сфери формування доходів, економічної стабільності, інфраструктури, 

забезпечення рівності, громадянського суспільства, управління, навколишнього 

середовища).  

Для тих сфер національної економіки, які потрапляють до сектору, що 

знаходиться на перетині зон пасивних змін, фіксації та захисту, у подальшому дії 

щодо регуляторної політики розвитку повинні мати пасивний характер, 

спрямовуватися на підтримку існуючих реакцій та  орієнтуватися на зміцнення 

здобутих позицій. 

По-друге, існують сфери національної економфки, що потрапляють до 

зони, якій властиве вповільнення розвитку (такими є сфери охорони здоров’я, 

зайнятості та освіти).  

Для тих сфер національної економіки, які потрапляють до сектору, що 

знаходиться на перетині зон активних змін, фіксації та захисту (сектор посилення 

впливу на розвиток), у подальшому для зміни регуляторної політики розвитку 

національної економіки дії повинні мати активний характер, спрямовуватися на 

посилення існуючих реакцій та орієнтуватися на зміцнення здобутих позицій. 

Таким чином, профіль змін регуляторної політики розвитку національної 

економіки є двозональним (візуально його можна представити у вигляді, 

зображеному на рисунку 5.2) [238]. 

Двозональність профілю змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки обумовлюється тим, що в межах вертикального 

зонування виділяються дві зони, до яких потрапляють сфери національної 

економіки. Водночас у межах горизонтально-повздовжнього та горизонтально-

поперечного зонування всі сфери потрапляють до однієї й тієї самої зони.  
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Рисунок 5.2 – Двозональний профіль змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки України 

Джерело: побудовано автором 

 

Зважаючи на те, що три сфери національної економіки потрапляють до 

зони активних дій, саме вони потребують активного втручання. Крім того, 

розробці дій щодо вдосконалення регуляторної політики для цих сфер 

національної економіки має приділятися підвищена увага. 

Водночас управлінські дії мають обиратись залежно від того, до якого 

сектору належить окрема сфера національної економіки.  

Як видно з рисунку 5.3, цикл планування та реалізації управлінських дій 

має включати низку етапів, які дозволять визначити завдання в окремій сфері 

національної економіки, розробити заходи, спрямовані на виконання завдань, 

оцінити прогнозні результати від їхнього впровадження, впровадити розроблені 

заходи та проконтролювати їх виконання, визначивши причини відхилення 

фактичної результативності змін від прогнозної [238].  
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Рисунок 5.3 – Цикл планування управлінських дій, спрямованих на зміни в 

регуляторній політиці 

Джерело: розроблено автором 

 

На рисунку 5.4 наведено процедуру оцінки змін внаслідок реалізації 

заходів, передбачених управлінськими рішеннями щодо змін у регуляторній 

політиці [239].  
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Риунок 5.4 – Процес оцінки результативності управлінських дій щодо змін в 

регуляторній політиці розвитку національної економіки 

Джерело: розроблено автором 
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Враховуючи, що матриця будується за трьома параметрами, з яких один (а 

саме, коефіцієнт впливу регуляторної політики) не змінюється в 

короткостроковому періоді, адже відображає досягнуте за досліджуваний період 

середнє значення еластичності агрегованих індексів розвитку за сферами 

національної економіки від зміни відповідних узагальнюючих індексів розвитку, 

доцільно прослідкувати зміни за двома іншими параметрами – значенням 

агрегованого індексу розвитку за сферами національної економіки та 

узагальнюючого індексу регуляторної політики. 

Під час оцінки змін за кожним параметром, приймаючи рішення про 

результативність управлінських дій, важливо врахувати два критерії: 

- основний – переміщення сфери з однієї зони до іншої за певним 

параметром; 

- другорядний – наявність суттєвих чи несуттєвих змін значення за певним 

параметром. 

Водночас другорядний критерій застосовується відносно тих сфер, по яких 

не відбувається переміщення з однієї до іншої зони, що не дає змоги однозначно 

трактувати зміни, які мають відбутися в певній сфері національної економіки.  

За основним параметром можливе присвоєння двобальних оцінок: 

1) якщо відбулось покращення за певним параметром, внаслідок якого 

аналізована сфера перемістилась до іншої зони, бальна оцінка є найвищою та 

складає 5 балів. Така оцінка присвоюється у випадках, коли 

- за значенням агрегованого індексу розвитку аналізована сфера 

національної економіки перемістилась із зони активних змін (зі значенням 

агрегованого індексу розвитку в цій сфері національної економіки меншим за 1) 

до зони пасивних змін (зі значенням агрегованого індексу розвитку в цій сфері 

більшим за 1); 

- за значенням узагальнюючого індексу регуляторної політики аналізована 

сфера національної економіки перемістилась із зони коригування (зі значенням 

узагальнюючого індексу регуляторної політики меншим за 1) до зони захисту (зі 

значенням узагальнюючого індексу регуляторної політики більшим за 1). 
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2) Якщо відбулось погіршення за певним параметром, внаслідок якого 

аналізована сфера національної економіки перемістилась до іншої зони, бальна 

оцінка є найнижчою та складає 1 бал. Така оцінка виставляється у випадках, коли 

- за значенням агрегованого індексу розвитку аналізована сфера 

національної економіки перемістилась із зони пасивних змін (зі значенням 

агрегованого індексу розвитку в цій сфері більшим за 1) до зони активних змін 

(зі значенням агрегованого індексу розвитку в цій сфері національної економіки 

меншим за 1); 

- за значенням узагальнюючого індексу регуляторної політики аналізована 

сфера національної економіки перемістилась із зони захисту (зі значенням 

узагальнюючого індексу регуляторної політики більшим за 1) до зони 

коригування (зі значенням узагальнюючого індексу регуляторної політики 

меншим за 1). 

Проміжні оцінки виставляються за сферою національної економіки, яка за 

результатами змін не буде переміщатися з однієї зони до іншої, з урахуванням 

другорядного критерію: 

1) якщо у сфері, яка не переміщується з однієї зони до іншої, очікується 

відчутне зростання значення показника (не менше ніж на 5 %) – бальна оцінка 

складає 4 бали; 

2) якщо у сфері, яка не переміщується з однієї зони до іншої, не очікується 

або наявне невідчутне зростання чи невідчутне зниження значення (не більше 

ніж на 5 %) – бальна оцінка складає 3 бали; 

3) якщо у сфері, яка не переміщується з однієї зони до іншої, очікується 

відчутне зниження значення показника (не менше ніж на 5 %) – бальна оцінка 

складає 2 бали. 

За результатами бального оцінювання за окремим параметром 

визначаються бальні оцінки за сферою національної економіки 
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де )( іІБО   та )( іТІБО   – бальна оцінка змін за агрегованим індексом розвитку 

національної економіки та за узагальнюючим індексом 

регуляторної політики за і-тою сферою;  

.фІ і  та .прI i  – фактичне та прогнозне значення агрегованого індексу розвитку 

національної економіки за аналізованою сферою; 

.фТІ і  та .прТI i  – фактичне та прогнозне значення узагальнюючого індексу 

регуляторної політики за аналізованою сферою. 

Бальні оцінки за сферами національної економіки зводяться у зведену 

бальну оцінку змін. Під час зведення пропонується врахувати коефіцієнти 

вагомості, що були визначені в попередньому підрозділі 

 

  )(.)( іi ІБОWзвІБО ,                                        (5.9) 
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  )(.).( іi ТІБОWзвТІБО ,                                    (5.10) 

 

де .)( звІБО  та .).( звТІБО   – зведена бальна оцінка змін за агрегованим індексом 

розвитку національної економіки та за узагальнюючим індексом 

регуляторної політики; 

)( іІБО   та )( іТІБО   – бальна оцінка змін за агрегованим індексом розвитку 

національної економіки та за узагальнюючим індексом регуляторної 

політики за і-тою сферою; 

iW  – коефіцієнт вагомості і-тої сфери національної економіки з погляду 

необхідності в прискоренні розвитку та поліпшення регуляторної 

політики. 

Після визначення зведеної  бальної оцінки змін має визначатися коефіцієнт 

результативності як відношення зведеної  бальної оцінки результативності змін 

до максимально можливої зведеної кількості балів 
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де )(ІКр  та )(ТІКр  – коефіцієнти результативності змін регуляторної політики за 

значенням агрегованого індексу розвитку національної економіки та 

узагальнюючого індексу регуляторної політики; 

.)( звІБО  та .).( звТІБО   – зведені бальні оцінки змін за агрегованим індексом 

розвитку національної економіки та за узагальнюючим індексом 

регуляторної політики; 
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звІБО )(max   та .)(max звТІБО   – максимальна зведена бальна оцінка змін за 

значенням агрегованого індексу розвитку національної економіки та 

узагальнюючим індексом регуляторної політики. 

Максимально можлива зведена кількість балів визначається також з 

урахуванням коефіцієнтів вагомості, наведених вище.  

Формула для визначення максимальної зведеної бальної оцінки має такий 

вигляд 

 

  )(max.)(max іi ІБОWзвІБО ,                                    (5.13) 

або 

  )(max.).(max іi ТІБОWзвТІБО ,                                (5.14) 

 

де .)(max звІБО   та .).(max звТІБО   – максимально можливі зведені бальні оцінки 

змін агрегованого індексу розвитку національної економіки та 

узагальнюючого індексу регуляторної політики; 

)(max іІБО  та )(max іТІБО   – максимально можливі бальні оцінки змін 

агрегованого індексу розвитку національної економіки та 

узагальнюючого індексу регуляторної політики за і-тою сферою. 

Водночас максимально можлива бальна оцінка змін агрегованого індексу 

розвитку національної економіки та узагальнюючого індексу регуляторної 

політики визначається з урахуванням поточного розміщення сфер у матриці. Так, 

у сферах національної економіки, які вже знаходяться в зоні пасивних змін за 

одним параметром або захисту за іншим, максимально можливою є бальна 

оцінка, що складає 4 бали, яка може бути досягнута за умови відчутного 

покращення значення відповідного показника. В іншому разі максимально 

можлива бальна оцінка складає 5 балів і може бути досягнута за умови 

переміщення до іншої сфери з кращими значеннями за певним параметром. 

Тобто: 
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і
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і
,                                 (5.16) 

де )(max іІБО   та )(max іТІБО   – максимально можливі бальні оцінки змін за 

агрегованим індексом розвитку національної економіки та за 

узагальнюючим індексом регуляторної політики за і-тою сферою;  

.фІ і  – фактичне значення агрегованого індексу розвитку національної 

економіки за аналізованою сферою; 

.фТІ і  – фактичне значення узагальнюючого індексу регуляторної політики за 

аналізованою сферою. 

Коефіцієнти результативності, що розраховані на основі зведених бальних 

оцінок за параметрами, зводяться в середній коефіцієнт результативності на 

основі застосування простої середньої арифметичної 

 

2

)()( ТІКрІКр
Кр


 ,                                            (5.17) 

 

де Кр  – середній коефіцієнт результативності управлінських рішень щодо 

вдосконалення регуляторної політики; 

)(ІКр  та )(ТІКр  – коефіцієнти результативності змін регуляторної політики за 

значенням агрегованого індексу розвитку національної економіки та 

узагальнюючого індексу регуляторної політики. 

Інтерпретувати зазначений показник пропонуємо за шкалою від 0 до 1, де 

рівень 

від 0 до 0,6 – незадовільна результативність; 

від 0,61 до 0,68 – достатня результативність; 

від 0,69 до 0,74 – задовільна результативність; 

від 0,75 до 0,81 – добра результативність; 
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від 0,82 до 0,89 – дуже добра результативність; 

від 0,90 до 1, 00 – відмінна результативність. 

Насамперед за формулами, наведеними в підрозділі 4.3, пропонуємо 

визначити, якими будуть значення агрегованих індексів розвитку за сферами 

національної економіки. Для цього слід підставити у формули оптимальні 

значення відповідних узагальнюючих  індексів регуляторної політики за 

сферами. Результати прогнозування представлені в таблиці 5.6. 

 

Таблиця 5.6 – Результати прогнозування агрегованих індексів розвитку за 

сферами національної економіки 

 

№ 

сфери 

Сфера національної 

економіки 

Оптимальне 

значення 

узагальнюючого 

індексу регуляторної 

політики за сферою 

Прогнозне значення 

агрегованих індексів 

розвитку за сферами 

національної 

економіки 

1. Формування доходів 1,058 1,079 

2. Економічна стабільність 1,056 1,580 

3. Зайнятість 1,001 1,056 

4. Охорона здоров’я 1,046 1,077 

5. Освіта 1,372 1,037 

6. Інфраструктура 1,182 1,117 

7. Забезпечення рівності 1,111 1,032 

8. Громадянське суспільство 1,107 1,113 

9. Управління 1,096 1,020 

10. Навколишнє середовище 1,031 1,168 
Джерело: розраховано автором 

 

Наведені в таблиці 5.6 дані свідчать про те, що за всіма сферами 

національної економіки зберігатиметься задовільне значення узагальнюючого 

індексу регуляторної політики. Щодо прогнозного значення агрегованих 

індексів розвитку за сферами національної економіки, то вони будуть 

перевищувати 1, що говорить про прискорення розвитку за всіма сферами 

національної економіки.  
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Отже, за прогнозованими оцінками тривимірна матриця регуляторної 

політики розвитку національної економіки України після впровадження 

управлінських дій набуде вигляду, представленого на рисунку 5.5. 

 
Рисунок 5.5 – Тривимірна матриця регуляторної політики розвитку 

національної економіки України після впровадження управлінських дій 

Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з рисунку 5.5, внаслідок управлінських дій, за умови їх 

правильної реалізації, спрямованої на досягнення оптимальних значень за 

параметрами, може бути сформований монозональний профіль з найкращим 

розміщенням сфер у зонах за кожним з параметрів матриці (у зоні пасивних змін, 

зоні фіксації та зоні захисту).  

Однак, незважаючи на те, що матричне відображення результатів 

упровадження управлінських дій запланованого характеру свідчить про 

доцільність їх здійснення, переміщення окремих сфер з однієї зони до іншої 

супроводжується скороченням значень узагальнюючих  індексів регуляторної 

політики або агрегованих індексів розвитку за іншими сферами національної 

економіки. Це означає, що результати управлінських рішень потребують більш 

докладного розгляду та оцінки. 
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З урахуванням даних таблиці 5.6 визначимо бальні оцінки сфер 

національної економіки за значенням агрегованого індексу розвитку 

(таблиця 5.7). 

 

Таблиця 5.7 – Оцінки змін у сферах національної економіки за агрегованими 

індексами розвитку у прогнозному періоді 

 

№ 

сфери 

Сфера 

національної 

економіки 

Фактичне 

значення 

агрегованих 

індексів 

розвитку за 

сферами 

Прогнозне 

значення 

агрегованих 

індексів 

розвитку за 

сферами 

Темп зміни 

значення 

агрегованих 

індексів 

розвитку за 

сферами 

Бальна оцінка 

зміни значення 

агрегованих 

індексів 

розвитку за 

сферами 

1. 
Формування 

доходів 
1,048 1,079 

102,93 

(↑ на 2,93 %) 
3 

2. 
Економічна 

стабільність 
0,778 1,580 

203,14 

(↑ на 103,14 %) 
5 

3. Зайнятість 0,992 1,056 
106,42 

(↑ на 6,42 %) 
5 

4. 
Охорона 

здоров’я 
1,343 1,077 

77,76 

(↓ на 12,24 %) 
2 

5. Освіта 0,999 1,037 
103,81 

(↑ на 3,81 %) 
5 

6. Інфраструктура 1,007 1,117 
110,96 

(↑ на 10,96 %) 
4 

7. 
Забезпечення 

рівності 
1,008 1,032 

102,38 

(↑ на 2,38 %) 
3 

8. 
Громадянське 

суспільство 
1,099 1,113 

101,30 

(↑ на 1,30 %) 
3 

9. Управління 1,132 1,020 
90,08 

(↓ на 9,92 %) 
2 

10. 
Навколишнє 

середовище 
1,071 1,168 

109,09 

(↑ на 9,09 %) 
4 

Зведена бальна оцінка зміни агрегованих індексів розвитку за 

сферами національної економіки 
3,76 

Максимально можлива зведена бальна оцінка зміни 

агрегованих індексів розвитку за сферами національної 

економіки 

4,35 

Коефіцієнт результативності за зміною агрегованих індексів 

розвитку за сферами національної економіки 
0,865 

Джерело: розраховано автором 
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Як видно з даних таблиці 5.7, значення агрегованого індексу розвитку 

національної економіки зростатиме за всіма сферами, окрім сфер охорони 

здоров’я  та управління, за якими спостерігатиметься відчутне зниження 

значення показника (на 12,24 % та 9,92 %, відповідно). Водночас за сферами 

формування доходів, освіти, забезпечення рівності та громадянського 

суспільства хоча й спостерігалось зростання (2,93 %, 3,81 %, 2,38 % та 1,30 %), 

відповідно, проте воно не може вважатися відчутним. 

Аналогічно бальні оцінки було присвоєно сферам національної економіки 

за узагальнюючими індексами регуляторної політики. Результати представлені в 

таблиці 5.8.  

Як видно з даних таблиці 5.8, значення узагальнюючого індексу 

регуляторної політики зростатиме за всіма сферами національної економіки, 

окрім сфер зайнятості, охорони здоров’я та навколишнього середовища, проте 

відчутним буде зниження лише за сферою зайнятості (на 7,14 %). Відчутним 

зростанням характеризуються сфери освіти (на 31,92 %), інфраструктури (на 

13,98 %), забезпечення рівності (на 8,60 %) та громадянського суспільства (на 

6,75 %). В інших сферах національної економіки зміни будуть невідчутними. 

Зведений коефіцієнт результативності за першим параметром складатиме 

0,865, за другим – 0,838. Середній коефіцієнт результативності складатиме 0,852. 

Як бачимо, за попередніми оцінками, якщо всі розроблені заходи будуть 

впроваджуватися, то управлінські дії матимуть дуже добру результативність. 

Таким чином, у результаті дослідження удосконалено  прогностичний 

підхід до планування управлінських дій як циклічного процесу планування 

управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці. Цей підхід, 

що, на відміну від інших, базується на поєднанні трендового та кореляційно-

регресійного аналізу, дозволяє встановити оптимальні значення, за яких буде 

досягнуто максимально можливі значення агрегованих індексів розвитку за 

сферами національної економіки.  
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Таблиця 5.8 – Оцінки змін по сферах національної економіки за узагальнюючими 

індексами регуляторної політики в прогнозному періоді 

 

№ 

сфери 

Сфера 

національної 

економіки 

Фактичне 

значення 

узагальнюючих  

індексів 

регуляторної 

політики за 

сферами 

Прогнозне 

значення 

узагальнюючих  

індексів 

регуляторної 

політики за 

сферами 

Темп зміни 

значення 

узагальнюючих  

індексів 

регуляторної 

політики за 

сферами 

Бальна оцінка 

зміни значення 

узагальнюючих  

індексів 

регуляторної 

політики за 

сферами 

1. 
Формування 

доходів 
1,020 1,058 

103,73 

(↑ на 3,73 %) 
3 

2. 
Економічна 

стабільність 
1,011 1,056 

104,45 

(↑ на 4,45 %) 
3 

3. Зайнятість 1,078 1,001 
92,86 

(↓ на 7,14 %) 
2 

4. 
Охорона 

здоров’я 
1,048 1,046 

97,90 

(↓ на 2,10 %) 
3 

5. Освіта 1,040 1,372 
131,92 

(↑ на 31,92 %) 
4 

6. 
Інфраструк-

тура 
1,037 1,182 

113,98 

(↑ на 13,98 %) 
4 

7. 
Забезпечення 

рівності 
1,023 1,111 

108,60 

(↑ на 8,60 %) 
4 

8. 
Громадянське 

суспільство 
1,037 1,107 

106,75 

(↑ на 6,75 %) 
4 

9. Управління 1,056 1,096 
103,79 

(↑ на 3,79 %) 
3 

10. 
Навколишнє 

середовище 
1,052 1,031 

98,00 

(↓ на 2,00 %) 
3 

Зведена бальна оцінка зміни узагальнюючих  індексів регуляторної 

політики за сферами національної економіки 
3,35 

Максимально можлива зведена бальна оцінка зміни узагальнюючих  

індексів регуляторної політики за сферами національної економіки 
4,00 

Коефіцієнт результативності за зміною узагальнюючих  індексів 

регуляторної політики за сферами національної економіки 
0,838 

Джерело: розраховано автором 

 

На основі цього можна розробити завдання в окремій сфері національної 

економіки та відповідні їм заходи, а також оцінити прогнозні результати від 
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їхнього впровадження, визначивши причини відхилення фактичної 

результативності змін від запланованої. 

 

851,0
2

0,8380,865



Кр

 

 

Водночас під час аналіза було удосконалено процес оптимізації змін в 

регуляторній політиці, що, на відміну від інших, передбачає 

диференціацію сфер національної економіки за необхідністю прискорення 

розвитку та змін у регулюванні на основі матриці порівняльних переваг; 

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 граничної доцільності зростання (зменшення) 

узагальнюючих індексів регуляторної політики за сферами національної 

економіки та обмеження можливостей до зростання значень цих показників 

[237]. 

У результаті дослідження також було удосконалено процес оцінки 

результативності змін у регуляторній політиці, який ґрунтується, на відміну від 

існуючих, на застосуванні бального методу оцінювання з урахуванням зміни 

параметрів тривимірної матриці та коефіцієнтів вагомості сфер національної 

економіки, що дозволяє визначити результативність майбутніх змін та прийняти 

рішення щодо доцільності їх реалізації. 

 

5.3 Концепція управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки  

 

На наступному етапі дослідження пропонуємо розглянути концепцію 

управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. 

Адже, як справедливо зазначає О. Сущенко, до методологічного базису 
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управління певною системою повинні також входити концептуальні основи 

управління [240]. 

Таким чином, усі необхідні для проведення зміни, пов’язані з 

регулюванням розвитку національної економіки,  повинні поєднуватись у єдину 

концепцію управління змінами регуляторної політики розвитку національної 

економіки, що дозволить оцінити поточний стан, спланувати та реалізувати 

необхідні зміни, а також проконтролювати їх результативність. За таких умов 

концепція управління змінами регуляторної політики розвитку економіки 

України має охоплювати усі необхідні для проведення заплановані та 

контрольовані зміни в галузі регулювання розвитку національної економіки.  

Упровадження концепції управління змінами базується на сукупності 

взаємоузгоджених рівнів дослідження теоретичних понять, аналітичних 

процедур, методів, етапів упровадження та контролю, які забезпечують 

виконання прийнятих рішень, спрямованих на реалізацію необхідних змін 

регуляторної політики розвитку національної економіки. Концепція управління 

змінами є підґрунтям для формування сучасної парадигми державного 

регулювання розвитку економіки й побудови на її основі управлінської системи, 

яка б відповідала викликам сьогодення та була спроможна ефективно 

функціонувати в умовах інформаційної цивілізації.  

Розроблена концепція управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки представлена на рисунку 5.6 і включає теоретико-

пізнавальний, методичний, аналітико-орієнтувальний, планувально-

оптимізаційний та впроваджувально-контрольний рівні [241].  

Теоретико-пізнавальний рівень включає понятійно-категоріальний апарат, 

формування якого дозволяє дати уявлення про сутність таких понять, як 

національна економіка, розвиток національної економіки, а також регуляторна 

політика, яка, впливаючи на розвиток сфер національної економіки, 

позначається на національній економіці в цілому. 

Методичний рівень включає методичний інструментарій, який поєднує 

методичну базу оцінювання (розвитку національної економіки й регуляторної 
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політики), методичну базу оптимізації, методичну базу планування та методичну 

базу регулювання. 

 
Рисунок 5.6 – Концепція управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки 

Джерело: розроблено автором 

Теоретико-

пізнавальний 

рівень 

Понятійно-категоріальний апарат 

Розвиток національної 

економіки 

Національна  

економіка 

Сфери національної 

економіки 

Розвиток сфер 

національної економіки 

Регуляторна політика 

Методичний інструментарій 

 

оцінювання 

 

планування  

 

 

оптимізація 

 

регулювання 

Аналітико-

орієнтувальний 

рівень 

Оцінювання поточної ситуації на основі фактичних змін 

Полідіагностичне 

оцінювання розвитку 

національної економіки 

Оцінювання регуляторної 

політики розвитку 

Моделювання залежності між розвитком національної 

економіки та регуляторною політикою  на основі індексів 

Визначення коефіцієнтів впливу регуляторної політики на 

розвиток національної економіки 

Побудова моделей залежності 

Побудова оптимізаційної  моделі й визначення оптимальних 

значень індексів розвитку та регуляторної політики 

Планування управлінських дій, спрямованих на зміни в 

регуляторній політиці   

Зонування тривимірної матриці управління змінами 

регуляторної політики 

Планувально-

оптимізаційний 

рівень 

Впроваджувально-

контрольний 

рівень 

Розробка завдань щодо вдосконалення регуляторної політики 

Деталізація розроблених завдань на основі дерева цілей за 

сферами національної економіки 

Внесення змін та коригування стратегічних документів 

Методичний 

рівень 

Контроль результативності 

Оцінювання результативності змін у регуляторній політиці 

розвитку національної економіки 

 



363 

Аналітико-орієнтувальний рівень включає оцінювання поточної ситуації, 

моделювання залежності між розвитком національної економіки та 

регуляторною політикою. 

Щодо оцінювання поточної ситуації, то воно передбачає здійснення 

полідіагностичного оцінювання розвитку національної економіки, а також 

оцінювання регуляторної політики на основі визначеної системи показників. 

Якщо говорити про моделювання залежності між розвитком національної 

економіки та регуляторною політикою, то воно включає побудову моделей 

залежності, визначення коефіцієнтів впливу регуляторної політики на розвиток 

національної економіки, а також зонування тривимірної матриці управління  

змінами регуляторної політики. 

Планувально-оптимізаційний рівень має включати, на нашу думку, 

планування змін регуляторної політики на основі тривимірної матриці 

управління змінами, побудову оптимізаційної моделі й визначення оптимальних 

змін розвитку національної економіки та регуляторної політики. Водночас на 

цьому рівні мають розроблятися завдання щодо вдосконалення регуляторної 

політики та проводитись оцінка їх результативності. 

Впроваджувально-контрольний рівень включає деталізацію розроблених 

заходів на основі дерева цілей за сферами національної економіки, внесення змін 

та коригування стратегічних документів. 

Водночас дерево цілей за окремими сферами національної економіки має 

містити три ієрархічних шари. 

Перший шар – цільовий – відбиває ціль змін регуляторної політики в 

аналізованій сфері, яка може бути окреслена як досягнення певного значення 

агрегованого індексу розвитку національної економіки; 

Другий шар – функціональний – передбачає визначення завдань, 

виконання яких дозволить досягти поставленої цілі. Визначені завдання мають 

спрямовуватися на вирішення проблем в окремій сфері національної економіки; 

Третій шар – дійовий – передбачає розробку та реалізацію певних заходів, 

спрямованих на вирішення поставлених завдань. Саме впровадження 
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розроблених заходів у комплексі дає змогу виконати завдання, що дозволяє 

досягти цілі, якій підпорядковуються зміни в аналізованій сфері. Схематично 

дерево досягнення цілей зміни регуляторної політики в певній сфері 

національної економіки наведено на рисунку 5.7. 

 
Рисунок 5.7 – Дерево досягнення цілей зміни регуляторної політики в певній 

сфері національної економіки 

Джерело: побудовано автором 
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Насамперед зупинимось на сфері «Економічна стабільність», що 

потрапляє до сектору стимулювання розвитку та за якою спостерігатиметься 

відчутне зниження значення агрегованого індексу розвитку. У межах цієї сфери 

національної економіки доцільно виокремити певні, передбачені Стратегічними 

документами (Планами) завдання та заходи, що їм відповідають. 

Завдання 1. Формування жорстких монетарних умов та розробка системи 

оцінки системних ризиків для фінансової стабільності. Необхідні заходи: 

Ціль змін регуляторної політики  

за сферою  

Завдання 1 

регуляторної 

політики за сферою  

Завдання 2 

регуляторної 

політики за сферою  

Захід 1/1 

Завдання n 

регуляторної 

політики за сферою  

Захід 1/2 Захід 2/1 Захід 2/2 Захід n/1 Захід n/2 

…  

…  



365 

Таблиця 5.9 – Документи, спрямовані на зміну регуляторної політики розвитку 

національної економіки 

 

 Назва документу Законодавчий акт, яким затверджено 

1 2 3 

1 
План пріоритетних дій уряду на 

2019 рік 

Розпорядження КМУ   

від 18 грудня 2018 року № 1106-р  

2 
План заходів на 2019 рік з реалізації 

Стратегії подолання бідності 

Розпорядження КМУ  

від 20 лютого 2019 року № 86-р 

3 

Стратегічний план діяльності 

Міністерства соціальної політики 

України на 2018, 2019 та 2020 роки 

Наказ Міністерства соціальної 

політики України від 18 лютого 

2018 року № 218 

4 

План діяльності Міністерства фінансів 

України з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2019 рік 

Наказ Міністерства фінансів 

України від 13 грудня 2018 року 

№ 1023 

5 

План діяльності Міністерства освіти і 

науки України з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2019 рік 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 06 грудня 2018 року 

№ 1350 

6 

План діяльності Міністерства 

охорони здоров'я України з 

підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 18 грудня 2018 

року № 2365 

7 

Концепція розвитку цифрової 

економіки та суспільства України 

на 2018-2020 роки 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Концепції 

розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 

роки та затвердження плану заходів 

щодо її реалізації» від 17 січня 

2018 року № 67-р 

8 

Стратегія сталого розвитку України 

до 2030 року та Національний план 

дій до 2020 року по впровадженню 

Стратегії 

 

9 

Стратегія реформування 

державного управління на 2016-

2020 роки 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання реформування 

державного управління України» від 

24 червня 2016 року  № 474-р 

10 

Стратегія реформування системи 

управління державними фінансами 

на 2017-2020 роки 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Стратегії 

реформування системи управління 

державними фінансами на 2017-

2020 роки» від 08 лютого 2017 року 

№ 142-р 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-ritetnih-dij-uryadu-na-2019-rik
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-ritetnih-dij-uryadu-na-2019-rik
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Продовження таблиці 5.9 

1 2 3 

11 

План діяльності Міністерства 

охорони здоров'я України з 

підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2019 рік 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

від 18 грудня 2018 року № 2365 

12 

План діяльності Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального 

господарства України з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2019 

рік 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 від 14 лютого 2019 року № 19 

13 

План діяльності Міністерства 

фінансів України з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2019 

рік 

Наказ Міністерства фінансів України 

від 13 грудня 2018 року № 1023 

Джерело: складено автором 

 

- жорстка монетарна політика, що передбачає запобігання зростанню 

інфляції шляхом збільшення в разі необхідності облікової ставки до 18 % (17,5 % 

з 26.04.2019 року); 

- розробка та здійснення постійного моніторингу стабільності фінансової 

системи в цілому;  

- регулювання та узгодження термінів обміну інформацією під час 

розробки основних прогнозних і програмних документів Верховної Ради 

України, уряду та НБУ, а також впровадження проєкту «Є-Data» – IТ-платформи, 

яка має на меті забезпечити повну прозорість державних фінансів. 

Завдання 2. Стримана фіскальна політика уряду. Необхідні заходи:  

- обмеження витрат уряду шляхом встановлення граничної чисельності 

працівників бюджетних установ та організацій, територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, інших державних органів; 

- продовження реалізації комплексної системи управління фіскальними 

ризиками для мінімізації їх впливу на показники держбюджету;  
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- удосконалення законодавства у сфері державного фінансового контролю 

для підвищення якості та ефективності на державному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

Завдання 3. Зміна підходу до управління державними фінансами. 

Необхідні заходи:  

- поширення застосування програмно-цільового методу формування 

бюджету; 

- удосконалення міжбюджетних відносин (забезпечення функціонування 

Центрального підрозділу гармонізації (ЦПГ) у структурі Міністерства фінансів 

України), що базуватиметься на принципах  середньострокового планування та 

вдосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні. 

Візуалізацію дерева досягнення цілей зміни регуляторної політики у сфері 

«Економічна стабільність» подано на рисунку 5.8. 

Також розглянемо завдання та заходи у сфері «Зайнятість», що потрапляє 

до сектору посилення впливу на розвиток і за якою спостерігається зниження 

значення узагальнюючого індексу регуляторної політики. У межах цієї сфери 

національної економіки доцільно виокремити такі завдання та заходи, що їм 

відповідають: 

Завдання 1. Активізація державного стимулювання впливу на зайнятість. 

Необхідні заходи: 

- упровадження механізму повного або часткового субсидування 

створення нових робочих місць на підприємствах, що наймають безробітних 

громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, яким 

надаються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 

- упровадження норм щодо стимулювання роботодавців, які 

працевлаштовують громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на 

ринку праці на створені нові робочі місця, шляхом повного або часткового 

субсидування. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnih-finansiv
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Рисунок 5.8 – Дерево досягнення цілей зміни регуляторної політики у сфері 

«Економічна стабільність» 

Джерело: побудовано автором 

 

Завдання 2. Підвищення ефективності та результативності соціального 

діалогу між державою, профспілками та організаціями роботодавців з питань 

формування та реалізації соціальної політики, регулювання трудових відносин. 

Необхідні заходи:  

Ціль змін регуляторної політики за сферою «Економічна 

стабільність»: 

забезпечення помітного прискорення розвитку за 

аналізованою сферою національної економіки 
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регуляторної політики 
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- активізація роботи Національної тристоронньої соціально-економічної 

ради, сприяння утворенню та ефективній діяльності тристоронніх та 

двосторонніх соціально-економічних рад, зокрема в рамках реалізації проєкту 

Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення нових 

робочих місць в Україні»; 

- підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди щодо 

регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників 

і роботодавців. 

Завдання 3. Створення загальнодержавного реєстру вакансій з вільним 

онлайн-доступом та актуалізацією в режимі реального часу. Необхідні заходи: 

- забезпечення безперебійного функціонування / доступу до 

загальнодержавного реєстру вакансій за рахунок  функціонування онлайн-

платформи загальнодержавного реєстру вакансій; 

- запровадження механізму подання роботодавцями інформації про 

потребу в робочій силі (вакансії) в електронному вигляді з підтвердженням 

кваліфікованим електронним підписом. 

Візуалізацію дерева досягнення цілей зміни регуляторної політики у сфері 

«Зайнятість» подано на рисунку 5.9. 

Крім того, підвищеної уваги потребує сфера «Освіта», за якою 

спостерігалось незначне зростання агрегованого індексу розвитку. У межах цієї 

сфери національної економіки доцільно виокремити такі завдання, передбачені 

планом Уряду, та заходи що їм відповідають: 

Завдання 1. Реформування середньої освіти. Необхідні заходи:  

- дебюрократизація шляхом спрощення документообігу, визнання 

електронних форм документів у середніх закладах освіти; 

- створення професійних стандартів педагогічної діяльності в початковій 

та середній школах, а також мережі установ незалежної сертифікації вчителів;  

- розробка нового державного стандарту та освітньої програми для базової 

школи (5-9 класи); 
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- розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів та забезпечення умов 

безперешкодного доступу для дітей із особливими освітніми потребами до 

якісної освіти. 

 
Рисунок 5.9 – Дерево досягнення цілей зміни регуляторної політики у сфері 

«Зайнятість» 

Джерело: побудовано автором 

Ціль змін регуляторної політики  

за сферою «Зайнятість»: 
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Завдання 2. Забезпечення здобувачів освіти електронними освітніми 

ресурсами. Необхідний захід:  

- розроблення та розміщення на Національній освітній платформі 

електронних освітніх ресурсів (Е-платформа); 

Завдання 3. Становлення Національної системи кваліфікацій: зв’язок між 

ринком праці та освітою. Необхідні заходи:  

- розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту»); 

- нормативно-правове забезпечення створення та функціонування центрів 

професійної досконалості, створення умов для поширення дуальної форми 

здобуття освіти. 

Завдання 4. Реформування вищої школи. Необхідні заходи: 

- початок роботи центрів колективного користування обладнанням у 

закладах вищої освіти; 

- упровадження базового фінансування науки у вищій школі. 

Завдання 5. Оптимізація витрат на освіту. Необхідні заходи: 

- встановлення принципу фінансування «витрати за результатами» 

(надання бюджетного замовлення – за показниками працевлаштування за 

фахом); 

- формування мережі опорних закладів освіти (для зменшення витрат на 

одного учня); 

- внесення змін до формули розподілу субвенції залежно від розрахункової 

наповненості класів (Для міст обласного значення вона складе 25 учнів, для 

обласних центрів – 27 учнів, для районів та об’єднаних територіальних громад 

формули прив’язуються до відсотку сільського населення й щільності учнів на 

квадратний кілометр). 

Візуалізацію дерева досягнення цілей зміни регуляторної політики у сфері 

«Освіта» подано на рисунку 5.10. 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/bazove-finansuvannya-vishiv-na-nauku-dozvolit-yim-buduvati-dovgostrokovu-doslidnicku-politiku-zastupnik-ministra-maksim-striha-pid-chas-konferenciyi-v-mdu?=print
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Рисунок 5.10 – Дерево досягнення цілей зміни регуляторної політики у сфері 

«Освіта» 

Джерело: побудовано автором  
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Після розробки заходів має здійснюватися базовий, поточний та 

перспективний контроль результативності. Базовий контроль результативності 

передбачає здійснення її прогнозного розрахунку. Поточний контроль 

результативності зі свого боку передбачає порівняння її рівня з попереднім 

роком, тоді як перспективний – з першим роком досліджуваного періоду.    

На цьому етапі існує можливість здійснення базового контролю за 

результативністю, який передбачає порівняння визначеної в поточному розділі  

прогнозної результативності з результативністю попереднього року. З цією 

метою розрахуємо результативність змін за останній рік досліджуваного періоду 

з використанням описаної раніше методики. Результати оцінки змін у сферах за 

агрегованими індексами розвитку за сферами національної економіки у звітному 

періоді наведено в таблиці 5.10. 

Як видно з даних таблиці 5.10, у звітному році спостерігалась задовільна 

результативність зміни розвитку за сферами національної економіки, про що 

свідчить значення коефіцієнта результативності, що дорівнює 0,685. 

У прогнозному періоді, як було описано раніше, за умови успішного 

впровадження змін регуляторної політики, коефіцієнт результативності 

складатиме 0,865, тобто прогнозується зростання результативності змін 

регуляторної політики.  

Темп росту результативності, який може виступати як індикатор  

успішності змін у регуляторній політиці за цим параметром, можна розрахувати 

за формулою 
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ІКр
ІКр  ,                                            (5.18) 

 

де .)( прогнІКр  – прогнозоване значення коефіцієнту результативності змін 

регуляторної політики за значенням агрегованого індексу розвитку 

національної економіки; 
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.)( звітІКр  – фактичне значення коефіцієнту результативності змін 

регуляторної політики за значенням агрегованого індексу розвитку 

національної економіки. 

 

Таблиця 5.10 – Оцінки змін у сферах за агрегованими індексами розвитку за 

сферами національної економіки у звітному періоді  

 

№ 

сфери 

Сфера 

національної 

економіки 

Базове 

значення 

агрегованих 

індексів 

розвитку за 

сферами 

Фактичне 

значення 

агрегованих 

індексів 

розвитку за 

сферами 

Темп зміни 

значення 

агрегованих 

індексів 

розвитку за 

сферами 

Бальна оцінка 

зміни значення 

агрегованих 

індексів 

розвитку за 

сферами 

1. 
Формування 

доходів 
1,040 1,048 

100,77 

(↑ на 0,77 %) 
3 

2. 
Економічна 

стабільність 
2,274 0,778 

34,21 

(↓ на 65,79 %) 
1 

3. Зайнятість 0,985 0,992 
100,71 

(↑ на 0,71 %) 
3 

4. 
Охорона 

здоров’я 
0,952 1,343 

141,07 

(↑ на 41,07 %) 
5 

5. Освіта 0,988 0,999 
101,11 

(↑ на 1,11 %) 
3 

6. Інфраструктура 1,008 1,007 
99,90 

(↓ на 0,10 %) 
3 

7. 
Забезпечення 

рівності 
1,020 1,008 

98,82 

(↓ на 1,18%) 
3 

8. 
Громадянське 

суспільство 
1,090 1,099 

100,83 

(↑ на 0,83 %) 
3 

9. Управління 1,057 1,132 
107,10 

(↑ на 7,10 %) 
4 

10. 
Навколишнє 

середовище 
1,028 1,071 

104,18 

(↑ на 4,18 %) 
3 

Зведена бальна оцінка зміни агрегованих індексів розвитку за 

сферами національної економіки 
2,941 

Максимально можлива зведена бальна оцінка зміни агрегованих 

індексів розвитку за сферами національної економіки 
4,294 

Коефіцієнт результативності за зміною агрегованих індексів 

розвитку за сферами національної економіки 
0,685 

Джерело: розраховано автором 
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Таким чином, індикатор контролю результативності, розрахований за 

формулою (5.18), складатиме 

 

                                                             

263,1
685,0

865,0
)(  ІКр  

 

Розраховане значення цього індикатору перевищує 1 (1,263), що свідчить 

про задовільність результативності змін регуляторної політики за аналізованим 

параметром. 

Аналогічно можна розрахувати індикатор контролю результативності змін 

регуляторної політики за узагальнюючим індексом регуляторної політики. З 

цією метою розрахуємо результативність змін за значенням узагальнюючого 

індексу регуляторної політики за останній рік досліджуваного періоду з 

використанням методики, що описано вище. 

Результати проведеної оцінки змін у сферах національної економіки за 

узагальнюючими індексами регуляторної політики у звітному періоді 

представлено в таблиці 5.11. 

 

Таблиця 5.11 – Оцінки змін у сферах національної економіки за узагальнюючими 

індексами регуляторної політики у звітному періоді  

 

№
 с

ф
ер

и
 

Сфера 

національної 

економіки 

Попереднє 

значення 

узагальнюючих  

індексів 

регуляторної 

політики за 

сферами 

Фактичне 

значення 

узагальнюючих  

індексів 

регуляторної 

політики за 

сферами 

Темп зміни 

значення 

узагальнюючих  

індексів 

регуляторної 

політики за 

сферами 

Бальна оцінка 

зміни значення 

узагальнюючих  

індексів 

регуляторної 

політики за 

сферами 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Формування 

доходів 
1,015 1,020 

100,49 

(↑ на 0,49 %) 
3 

2. 
Економічна 

стабільність 
1,037 1,011 

97,49 

(↓ на 2,51 %) 
3 

3. Зайнятість 1,000 1,078 
107,80 

(↑ на 7,80%) 
4 
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Продовження таблиці 5.11 

1 2 3 4 5 6 

4. 
Охорона 

здоров’я 
0,988 1,048 

106,07 

(↑ на 6,07 %) 
5 

5. Освіта 0,985 1,040 
105,58 

(↑ на 5,58 %) 
5 

6. 
Інфраструк-

тура 
1,001 1,037 

103,60 

(↑ на 3,60 %) 
3 

7. 
Забезпечення 

рівності 
1,072 1,023 

95,43 

(↓ на 4,77 %) 
3 

8. 
Громадянське 

суспільство 
1,107 1,037 

93,68 

(↓ на 6,32 %) 
3 

9. Управління 1,016 1,056 
103,94 

(↑ на 3,94 %) 
3 

10. 
Навколишнє 

середовище 
1,005 1,052 

104,68 

(↑ на 4,68 %) 
3 

Зведена бальна оцінка зміни узагальнюючих  індексів 

регуляторної політики за сферами національної економіки 
3,471 

Максимально можлива зведена бальна оцінка зміни 

узагальнюючих  індексів регуляторної політики за сферами 

національної економіки 

4,294 

Коефіцієнт результативності за зміною узагальнюючих  

індексів регуляторної політики за сферами національної 

економіки 

0,808 

Джерело: розраховано автором 

 

Як видно з даних таблиці 5.11, у звітному році спостерігалась добра 

результативність за зміною узагальнюючих  індексів регуляторної політики за 

сферами національної економіки, про що свідчить значення коефіцієнта 

результативності на рівні 0,808. 

У прогнозному періоді, як було описано раніше, за умови успішного 

впровадження змін регуляторної політики, коефіцієнт результативності 

складатиме 0,838, тобто прогнозується зростання результативності змін 

регуляторної політики.  

Темп росту результативності, який може виступати як індикатор  

контролю результативності змін у регуляторній політиці за аналізованим 

параметром, можна розрахувати за формулою 
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де 
.)( прогнТІКр  – прогнозоване значення коефіцієнту результативності змін 

регуляторної політики за значенням узагальнюючого індексу 

регуляторної політики; 

.)( звітТІКр  – фактичне значення коефіцієнту результативності змін 

регуляторної політики за значенням узагальнюючого індексу 

регуляторної політики. 

Таким чином, індикатор контролю результативності складає 

 

                                                

037,1
808,0

838,0
)(  ІКр  

 

Значення цього індикатору перевищує 1, що свідчить про задовільність 

змін регуляторної політики за аналізованим параметром. Якщо значення 

індикатору менше за 1, результативність змін є незадовільною. 

Середній коефіцієнт результативності у звітному періоді складав 

 

                                      
746,0

2

0,8080,685



Кр  

 

Тобто у звітному періоді спостерігалась добра результативність змін 

регуляторної політики в цілому. У прогнозному періоді середній коефіцієнт 

результативності за попередніми розрахунками складатиме 0,851, що відповідає 

дуже добрій результативності змін. Індикатор  контролю результативності змін 

регуляторної політики може бути розрахований за формулою 
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.
 ,                                            (5.20) 
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де 
.прогнКр  – середній коефіцієнт результативності управлінських рішень щодо 

вдосконалення регуляторної політики в прогнозному періоді; 

звітКр  – середній коефіцієнт результативності управлінських рішень щодо 

вдосконалення регуляторної політики у звітному періоді. 

Значення індикатору контролю результативності змін складатиме 

 

                                                     

141,1
746,0

851,0
Кр  

 

Значення цього індикатору перевищує 1, що свідчить про задовільність  

змін регуляторної політики за аналізованим параметром. 

Інші види контролю можуть бути проведенні вже після реалізації 

запланованих змін, які передбачають визначення причин відхилення досягнутої 

результативності змін у прогнозному періоді від запланованого її значення. 

Таким чином, розроблена концепція управління змінами регуляторної 

політики розвитку національної економіки ґрунтується на визначальних 

процесах управління. Концепція передбачає поєднання теоретико-

пізнавального, методичного, аналітико-орієнтувального, планувально-

оптимізаційного та впроваджувально-контрольного рівнів, що дозволяє не лише 

спланувати та внести зміни в галузі регулювання розвитку національної 

економіки, але й здійснити контроль за їх впровадженням. 

У результаті дотримання розробленої концепції управління змінами 

регуляторної політики розвитку економіки України з’явиться можливість 

забезпечити прискорення розвитку як в окремих сферах, так і в національній 

економіці в цілому. 

 

5.4 Висновки до розділу 5 

 

Формування концептуальних засад вдосконалення регуляторної політики 

розвитку національної економіки дає змогу отримати низку таких висновків: 
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1 На основі інформації щодо віднесення сфери національної економіки до 

певного сектору тривимірної матриці управління змінами регуляторної політики 

розвитку визначено управлінські дії щодо змін регуляторної політики розвитку  

в окремій сфері національної економіки.  

2 Встановлено, що профіль змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки є двозональним. При цьому, управлінські дії мають 

обиратись залежно від того, до якого сектору відноситься окрема сфера 

національної економіки та рівня її проблемності. 

3 Обґрунтовано доцільність використання оптимізації як основи для 

планування змін в регуляторній політиці розвитку. При пошуку оптимальних 

значень індексів розвитку національної економіки та регуляторної політики було 

враховано диференціацію сфер за необхідністю прискорення розвитку та 

вирішення проблем, яка визначалась на основі результатів оцінки проблемності 

сфер розвитку, що дозволяє встановити коефіцієнти вагомості всіх сфер 

національної економіки на основі методу порівняльних переваг.  

4 Сформовано цикл планування управлінських дій в рамках 

прогностичного підходу, який включає низку етапів, що дозволяють здійснити 

прогнозування, оптимізацію та встановлення  обмежень граничної доцільності 

зростання (зменшення) узагальнюючих індексів регуляторної політики за 

сферами національної економіки та обмеження можливостей до зростання 

значень даних показників, визначити завдання в окремій сфері національної 

економіки, спрогнозувати та оцінити результативність від їхнього 

впровадження, та проконтролювати їх виконання, визначивши причини 

відхилення фактичної результативності змін від прогнозної.  

5 Внаслідок управлінських дій, за умови їх правильної реалізації, 

спрямованої на досягнення оптимальних значень за параметрами, сформовано 

монозональний профіль з найкращим розміщенням сфер у зонах за кожним з 

параметрів матриці (у зоні пасивних змін, зоні фіксації та зоні захисту).  

6 Доведено, що усі необхідні для проведення заплановані та 

контрольовані зміни у галузі регулювання розвитку мають поєднуватись в єдину 
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концепцію управління змінами регуляторної політики розвитку економіки 

України. Вона включає теоретико-пізнавальний, методичний, аналітико-

орієнтувальний, планувально-оптимізаційний та впроваджувально-контрольний 

рівні. В результаті дотримання розробленої концепції управління змінами 

регуляторної політики розвитку економіки України з’явиться можливість 

забезпечити прискорення розвитку як в окремих сферах так і в національній 

економіці в цілому.  
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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. 

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 

органічному 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 
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політики за сферами національної економіки та обмежень щодо 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 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 



383 

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 
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в Україні та ідентифіковано їх кількісні параметри на основі аналізу динаміки 

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 
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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 

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) 



386 

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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Додаток В 

Основні характеристики різних підходів до дослідження розвитку та його 

класифікації 

 

Таблиця В.1 – Основні характеристики різних підходів до дослідження розвитку 

з економічного погляду 

 

Підхід до 

розвитку 

Категорія 

розвитку 

Основні проблеми 

розвитку та шляхи їх 

вирішення 

Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 

К
ей

н
сі

ан
сь

к
и

й
 

Розвиток як 

економічне 

зростання 

Проблема 

співвідношення 

інвестицій і 

заощаджень 

вирішується за рахунок 

залучення державних 

або зарубіжних («теорія 

двох дефіцитів») 

інвестицій 

Увага до 

слабкостей 

ринкового 

механізму, до 

«порочних кіл» 

 

Орієнтація лише на 

накопичення 

капіталу й 

заощадження. 

Ігнорування 

інститутів і 

відмінностей країн 

Н
ео

к
л
ас

и
ч
н

и
й

 

Розвиток як 

створення 

збалансованої 

структури 

економіки, що 

долає дуалізм 

Проблема рівноваги 

між накопиченням 

капіталу й зростанням 

населення вирішується 

за рахунок 

функціонування 

міжсекторного ринку, 

що ліквідовує дуалізм 

Акцент на 

внутрішніх 

ресурсах розвитку 

на основі 

ринкового 

механізму.  

Облік 

міжсекторного 

обміну 

Ігнорування впливу 

інститутів і 

відмінностей країн 

Ін
ст

и
ту

ц
ій

н
и

й
 

(«
ст

ар
и

й
»
) 

Розвиток 

розуміється як 

підвищення 

задоволеності 

основних 

потреб людини 

Проблема протиріччя 

між наявними 

ресурсами й існуючими 

інститутами 

вирішується через 

розвиток людського 

капіталу за підтримки 

держави 

Акцент на 

ментальних і 

політичних 

чинниках.  

Облік 

відмінностей країн 

Відсутність 

внутрішньої єдності 

дослідження, 

абсолютизація 

окремих факторів, 

недостатність 

розробки моделі 

людини 
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Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 

Н
ео

ін
ст

и
ту

ц
ій

н
и

й
 

Розвиток 

розуміється як 

створення 

інституційног

о середовища, 

у якому 

адаптивна 

ефективність 

домінує над 

алокативною 

 

Проблема 

співвідношення 

приватної й соціальної 

ефективності та 

створення відповідної 

структури стимулів 

вирішується за рахунок 

проведення 

інституційних змін, 

опосередкованих 

функціонуванням 

інституційного ринку 

Дослідження 

індивідуального 

вибору в рамках 

системи стимулів, 

акцент на 

поєднанні 

ринкових і 

неринкових 

методів 

регулювання, 

проблеми 

функціонування 

держави 

Неопрацьованість 

питань зв'язку зі 

світовою 

економікою, 

переважання 

мікроекономічного 

аналізу 

Л
ів

о
р
ад

и
к
ал

ь
н

и
й

 

Розвиток як 

зовні 

незалежна 

діяльність 

економіки 

Проблема нерівності у 

світовій економіці, 

«нееквівалентного 

обміну» (за 

А. Емманюелем), 

«периферійного 

способу виробництва» 

(за С. Аміном) 

вирішується через 

обмеження експлуатації 

національних економік з 

боку розвинених держав 

Увага до 

реальних проблем 

світової економіки 

й нерівності щодо 

країн, що 

розвиваються 

Абсолютизація 

негативного впливу з 

боку міжнародної 

торгівлі 

Джерело: [5, с. 19-20] 

  



455 

Таблиця В.2 – Основні теорії розвитку в економіці з погляду історичного 

критерію 

 

Теорії Представники 
Типологія економічних 

систем 
Особливості 

1 2 3 4 

Формаційна 

теорія (з 1860-х 

років) 

К. Маркс, 

К.-А.  Віттфогель 

Первісність, рабство, 

феодалізм, капіталізм, 

комунізм; азійський 

спосіб виробництва, 

рентний спосіб 

виробництва та ін. 

Основою є виробництво 

матеріальних благ, 

визначається способом 

виробництва й характером 

відносин власності 

Цивілізаційні 

теорії 

- Цивілізаційно- 

конфесійні або 

гуманітарні 

(з 1900-х років) 

- Цивілізаційно- 

національні 

(з 1930-х років) 

М. Вебер, 

С. Хантінгтон, 

А. Тойнбі, 

Р. Ла Порта, 

Г. Хофстед, 

За культурно-

конфесійними типами: 

західна християнська, 

конфуціанство, східна 

християнська, ісламська 

та ін. 

За культурно-

національними типами: 

англо-саксонська, 

європейська 

континентальна, 

давньосхідна та ін. 

За країнами: французька, 

швецька, німецька, 

американська, японська. 

Поєднання в дослідженнях 

багатоаспектних 

характеристик суспільства, 

виділення переважаючих в 

різних цивілізаціях в різні 

часи. 

Розглядають історичний 

розвиток суспільства як 

коливально-хвилеподібний 

процес. 

Теорія форм 

обміну 

(з 1940-х років) 

К. Поланьї, 

Дж. Дальтон, 

М. Салінз 

 

Реципроктність, 

редиструбуція, ринок 

Специфіка суспільства й 

економіки визначається 

поєднанням форм обміну 

та визначенням 

домінуючої форми 

Теорії 

індустріального 

суспільства 

(з 1940-х років) 

П. Друкер, 

У. Ростоу, 

Р. Арон, 

Дж. Гелбрейт 

 

Доіндустріальне, 

індустріальне – 

капіталістичне й 

соціалістичне нове 

індустріальне 

суспільство 

Визначальним є 

технологічний підхід до 

аналізу економічних 

процесів, коли рівень 

розвитку суспільства, його 

тип і соціальна структура 

виводяться з рівня 

розвитку техніки 

Теорії 

постіндустріаль-

ного суспільства 

(з 1960-х років) 

Д. Белл, 

О. Тоффлер, 

М. Кастельс 

 

Доіндустріальне, 

індустріальне, 

постіндустріальне 

суспільство 

За основу береться рівень 

техніки виробництва, а 

також галузевий і 

професійний розподіл 

праці, зниження значення 

виробничих відносин, 

власності й класової 

боротьби, ціннісна 

орієнтація розвитку 
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Продовження таблиці В.2 

1 2 3 4 

Світ-системний 

аналіз 

(з 1970-х років) 

І. Валлерстайн, 

Дж. Аррігі, 

А. Франк, 

С. Амін, 

Ф. Бродель, 

 

Локальні спільноти, світ-

імперії (давньоперська, 

давньоримська, арабська, 

іспанська та ін.), світ-

економіки (фінікійська, 

середньовічно-

європейська, 

середньовічно-арабська та 

ін. 

Світ-системний аналіз 

спирається на 

інтеррегіональний та 

транснаціональний розподіл 

праці, який розділяє світ на 

країни центру, країни 

напівпериферії та країни 

периферії 

Нова 

економічна 

історія 

(з 1980-х років) 

Д. Норт, 

А. Греф, 

Д. Уоллес 

 

Первісний лад, соціальний 

лад з обмеженим 

доступом, соціальний лад з 

відкритим доступом 

Розвиток визначається 

інституціональними 

факторами, у тому числі 

інституціональними змінами 

внаслідок інновацій 

Теорія сталого 

розвитку 

(кінець 1980-х – 

початок 1990-х 

років) 

Л. Браун, 

Г. Брундтланд 

Економічні системи 

розглядаються за 

критеріями «стійкого 

розвитку» або «нестійкого 

розвитку» 

 

Концепція системно поєднала 

три компоненти: економічний, 

природоохоронний та 

соціальний. 

Взаємний зв’язок соціальної 

та екологічної складових 

призводить до необхідності 

збереження однакових прав 

сьогоднішніх і майбутніх 

поколінь на використання 

природних ресурсів. 

Взаємодія соціальної та 

економічної складових 

вимагає досягнення 

справедливості підчас  

розподілу матеріальних благ 

між людьми й надання 

цілеспрямованої допомоги 

бідним прошаркам 

суспільства 

Джерело: [6, с. 487] 
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Таблиця В.3 – Узагальнення принципів розвитку в ракурсі парадигмальних 

світоглядних хвиль філософського бачення категорії «розвиток» 

 

Парадигмальні 

світоглядні хвилі 

Основні 

представники 
Принципи розвитку 

Трактування поняття 

«розвиток» 

Античність 

Анаксимандр, 

Геракліт, 

Парменід, Платон, 

Арістотель 

• самоорганізації  систем; 

• саморозвитку; 

• саморуху; 

• нескінченності 

Розвиток – це 

нескінченний 

поступальний перехід від 

одних якісних змін до 

інших, що підкоряється 

загальним законам 

самоорганізованого, 

цілісного організму, 

здатного до саморозвитку 

Новий час  

Ф. Бекон, Т. Гоббс, 

Р. Декарт, Дж. Локк, 

Б. Спіноза, 

Г.  Лейбніц, 

І. Ньютон та ін. 

• спрямованості; 

• циклічності; 

• саморуху; 

• еволюційності 

(прогресивності); 

• самоорганізації; 

• безперервності; 

• ієрархічності 

(підпорядкованості); 

• незворотності; 

• ступеневості; 

• стійкості; 

• поступовості; 

• прогресивності; 

• суперечливості  

Розвиток – це 

безперервний 

поступальний процес, 

націлений на забезпечення 

стійкості самоорганізації 

та саморуху системи, 

заснований на прагненні 

подолати внутрішні 

суперечності між її 

ієрархічними елементами 

зокрема, і системи в цілому 

Новітній час  

К. Маркс, А. Богданов, 

Л. Берталанфі,  

Г. Хакен, І. Пригожин, 

І. Стенгерс, 

представники школи 

емердженістів, 

М. Данилевський, О. 

Шпенглер, А. Тойнбі, 

П. Сорокін, 

Л. Гумільов 

• прогресивності; 

• суперечливості; 

• стійкості; 

• нелінійності; 

• самоорганізації; 

• кооперації; 

• багатоваріантності; 

• пристосовності; 

• результативності 

Розвиток – це 

суперечливий нелінійний 

еволюційний процес, 

внутрішніми причинами 

якого є кооперація та 

пристосовність елементів 

системи, підпорядкованих 

результативності 

функціонування 

Джерело: [4] 
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Рисунок В.1 – Класифікація видів розвитку 

Джерело: [52] 
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Додаток Г 

Основні макроекономічні показники та  показники соціально-

економічного розвитку України 

 

Таблиця Г.1 – Валовий внутрішній продукт України за 1991-2018 роки 

 

Рік  

Індекси фізичного обсягу, 

 у % до попереднього року 

Індекси-дефлятори, 

у % до попереднього року 

валовий внутрішній 

продукт 

валовий внутрішній 

продукт у розрахунку 

на одну особу 

валовий внутрішній 

продукт 

1991 91,3 91,1 196,2 

1992 90,1 89,8 1 866,0 

1993 85,8 85,7 3 435,4 

1994 77,1 77,4 1 053,5 

1995 87,8 88,5 515,5 

1996 90,0 90,7 166,2 

1997 97,0 97,8 118,1 

1998 98,1 98,8 112,1 

1999 99,8 100,6 127,3 

2000 105,9 106,7 123,1 

2001 108,8 110,0 110,2 

2002 105,3 106,3 105,3 

2003 109,5 110,5 108,2 

2004 111,8 112,6 115,3 

2005 103,1 103,8 124,1 

2006 107,6 108,3 114,9 

2007 108,2 108,9 122,8 

2008 102,2 102,8 129,0 

2009 84,9 85,2 112,6 

2010 104,1 104,5 113,7 

2011 105,5 105,9 114,2 

2012 100,2 100,5 107,8 

2013 100,0 100,2 104,3 

2014 93,4 93,7 115,9 

2015 90,2 90,6 138,9 

2016 102,4 102,9 117,1 

2017 102,5 102,9 122,1 

2018 103,3  115,4 

Джерело: складено за [127]  
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Таблиця Г.2 – Темпи зростання основних показників соціально-економічного 

розвитку України за 2000-2018 роки, у % до попереднього року 

 

Рік  

Індекс 

промислової 

продукції 

Індекси 

сільськогосп

одарської 

продукції 

Середньомісячна 

заробітна плата 

одного працівника 

Індекс цін 

виробників 

промислової 

продукції 

Індекс 

споживчих 

цін 

Н
о
м

ін
а
ль

н
а
 

Р
еа

ль
н
а
 

грудень до грудня 

попереднього року 

2000 113,2 109,8 129,6 99,1 120,8 125,8 

2001 114,2 110,2 135,2 119,3 100,9 106,1 

2002 107,0 101,2 121,0 118,2 105,7 99,4 

2003 115,8 89,0 122,8 115,2 111,1 108,2 

2004 112,5 119,7 127,5 123,8 124,1 112,3 

2005 103,1 100,1 136,7 120,3 109,5 110,3 

2006 106,2 102,5 129,2 118,3 114,1 111,6 

2007 107,1 93,5 129,7 112,5 123,3 116,6 

2008 95,0 117,1 133,7 106,3 123,0 122,3 

2009 79,4 98,2 105,5 90,8 114,3 112,3 

2010 112,0 98,5 120,0 110,2 118,7 109,1 

2011 108,0 119,9 117,6 108,7 114,2 104,6 

2012 99,5 95,5 114,9 114,4 100,3 99,8 

2013 95,7 113,3 107,9 108,2 101,7 100,5 

2014 89,9 102,2 106,0 93,5 131,8 124,9 

2015 87,0 95,2 120,5 79,8 125,4 143,3 

2016 102,8 106,3 123,6 109,0 135,7 112,4 

2017 100,4 97,8 137,1 119,1 116,5 113,7 

2018 101,6 108,1 124,8 112,5 114,2 109,8 

Джерело: складено за [204] 
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Додаток Д 

Обґрунтування репрезентативності вибіркової сукупності експертного 

опитування 

 

Формування вибіркової сукупності базується на квотній вибірці, яка є різновидом 

умовно стратифікованої вибірки, адже стратифікація одночасно здійснюється за кількома 

критеріями та в межах сформованих квот респонденти обираються за відповідністю певним 

суб’єктивним критеріям (зокрема компетентності, доступності, рівного представництва, 

типовості тощо), а не випадковим методом. 

При розробці квотного плану побудови вибіркової сукупності вся генеральна 

сукупність була розподілена на групи, що називають страти, відповідно до обраного критерію: 

- вчені та спеціалісти; 

- депутати Верховної Ради України; 

- представники регіональних та місцевих органів влади (держадміністрацій, 

обласних та районних рад). 

З зазначених груп пропорційно вибираються одиниці спостереження з врахуванням 

точки зору дослідника, який здійснює відбір.  

Умови застосування даного методу: розподіл генеральної сукупності відомий, але її 

списки отримати не видається можливим (відсутня основа для випадкової вибірки); для 

проведення випадкової вибірки недостатньо ресурсів та часу; дещо знижені вимоги до 

точності вибірки (наприклад, при дослідженні позицій, думок, мотивів, цінностей, установок 

суб’єктів). 

Переваги методу: 

- простота процедури; 

- відносно низька вартість; 

- дотримання анонімності респондентів. 

Програмно-методологічні питання при організації та плануванні вибіркового 

обстеження враховують визначення: 

- об’єкти обстеження – розвиток національної економіки та регуляторна політика; 

- одиниці обстеження – експерти, пов’язані з дослідженням чи вирішенням проблеми 

забезпечення розвитку національної економіки чи його регулювання; 

- організаційна форма спостереження – спеціально організоване спостереження. 

За умов квотної вибірки найбільш прийнятний її обсяг визначається за формулою: 

.2

22

â³äí

t
n





 

де  n  – обсяг вибірки; 

 t – нормоване відхилення, яке визначається виходячи з обраного рівня довірливості;  
2  – дисперсія випадкової величини,  

.2â³äí – відносна помилка вибірки. 

Допустима межа похибки узгоджується із заданим рівнем довірливості Р. Значення t 

визначається за таблицею нормального розподілу. Наприклад, якщо Р = 0,95, то t = 1,96. Для 

отримання більш надійних результатів доцільно застосовувати максимальні значення  . За 

відсутності статистичної інформації приймають   = 0,5, оскільки це дає максимальну 

дисперсію: 0,5*0,5=0,25. Отриманий таким чином показник для обсягу вибірки буде 

завищеним, що дає додаткову надійність результатів. Для розрахунку задається відносна 

помилка вибірки – 0,098. 

100
098,0

5,0*96,1
2

22

n  
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Таким чином, обсяг вибірки має становити 100 респондентів, що й було забезпечено в 

ході обстеження. При цьому, забезпечувалось дотримання структури вибіркової сукупності, 

що складається з певних груп (табл. Д.1). 

 

Таблиця Д.1 – Розподіл респондентів для проведення експертного опитування 

 

Група експертів  Чисельність % 

вчені та спеціалісти (науковці, працівники вищих 

закладів освіти) 

75 75 

депутати Верховної Ради України 10 10 

представники регіональних та місцевих органів влади 

(держадміністрацій, обласних та районних рад) 

15 15 

Усього 100 100 

 

Науковий та освітній статус експертів дослідження є високим, адже 52 % – доктори 

наук, 31 % – кандидати наук, 17 %  – експерти з вищою освітою без наукового ступеня. 

Опитування дало змогу відібрати показники, які найдоцільніше використовувати для 

оцінки розвитку національної економіки та регуляторної політики. 

Таким чином було проведено опитування 100 осіб, з яких 75 осіб є представниками 

наукової спільноти, 10 осіб – депутати Верховної Ради України, а 15 осіб – представники 

регіональних і місцевих органів влади. 
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Додаток Е 

Анкета експертного опитування з відбору показників оцінки розвитку 

національної економіки та регуляторної політики 

 
Складність національної економіки, її багатогранність, швидкоплинність економічних 

процесів потребують постійного вивчення та аналізу. Проблематика перегляду та розширення 

теоретичних підходів і концепцій дослідників з метою визначення закономірностей розвитку 

є особливо  актуальною в мінливих умовах сьогодення. 

Поряд з оцінкою розвитку національної економіки, важливим дослідницьким завданням 

є оцінювання регуляторної політики з подальшим визначенням її впливу на розвиток країни.  

Оцінювання розвитку національної економіки та регуляторної політики неможливо 

здійснити без використання обґрунтованого набору оціночних показників.  

Фахівцями Світового банку при оцінці стійкого економічного розвитку (Sustainable 

Economic Development Assessment) застосовується ряд показників, які пропонується включити 

до оцінки розвитку національної економіки України.  

Щодо показників оцінки регуляторної політики, то до їх складу пропонується включити 

як показники, значення складових рейтингу Doing Business (кожна з цих складових так чи 

інакше характеризує регулювання національної економіки); індикатори якості регулювання та 

ефективності уряду рейтингу World Governance Indicators (саме ці два індикатори 

характеризують регуляторну політику в країні); три показники 5-ї складової регулювання 

бізнесу рейтингу Economic Freedom of the World.  

Ми впевнені у Вашій компетентності та просимо бути експертом, дати відповіді на 

питання анкети, висловивши свої оцінки, судження, висновки та пропозиції. Результати 

експертного опитування будуть використані в наукових цілях для формування переліку 

показників оцінки розвитку національної економіки та регуляторної політики. Результати 

експертного опитування будуть опубліковані і, за Вашої згоди, Ваше прізвище  може бути 

зазначене серед експертів. 

Як працювати з анкетою 

Дайте відповідь на питання анкети, висловивши власну думку та міркування з приводу 

відповідності того чи іншого показника оцінки зазначеному критерію,  вказавши відповідну 

позначку в оціночній таблиці (+ або V).  

 

Додаткова інформація 

Розвиток національної економіки - істотний, необхідний рух, зміна в часі, із 

збереженням його процесуальності, безперервної циклічності, перетворення об’єктивної 

дійсності в процесі відтворення оновлюваного цілого.  

Розвиток потребує певного регуляторного впливу, який приймає форму регуляторної 

політики  

 

 Оцініть показники 1.1-1.43, що можуть використовуватись для оцінки розвитку 

національної економіки, з точки зору: 

А) їх відповідності вимозі придатність для динамічного аналізу за шкалою: 5 балів – 

абсолютно придатний, 3 бал – умовно придатний, 1 балів – непридатний для динамічного 

аналізу, 4 та 2 бали – проміжні оцінки; 

Б) їх відповідності вимозі доступність даних за шкалою: 5 балів – прийнятний рівень 

доступності, 3 бали – умовний рівень доступності, 1 бал – недопустимий рівень доступності, 

4 та 2 бали – проміжні оцінки 

 

 

 

https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2017-annual-report
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1.1. ВВП на душу населення, паритет купівельної спроможності 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 59 41 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

1.2. Інфляція, середні споживчі ціни (абсолютна зміна у відсотках) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 18 82 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

1.3. Непостійність інфляції (стандартне відхилення) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 11 89 0 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 3 94 2 1 

1.4. Непостійність зростання ВВП (середньоквадратичне відхилення) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 48 52 0 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 3 95 2 0 

1.5. Безробіття, всього (% від загальної кількості робочої сили) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 79 21 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

1.6. Рівень зайнятості населення у віці 15-64 років (%) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 59 41 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 
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1.7. Тривалість життя при народженні, всього (років) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 2 98 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 51 49 

1.8. Коефіцієнт смертності до 5 років (на 1000 живо-народжених) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 1 99 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 1 57 42 

1.9. Поширеність ВІЛ, всього (% населення у віці 15-49 років) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 1 99 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 50 49 1 

1.10. Захворюваність на туберкульоз (на 100000 осіб) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 2 98 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 3 95 2 

1.11. Поширеність недоїдання (% населення) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 20 79 0 1 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 1 97 2 0 0 

1.12. Популяційне ожиріння (% ІМТ> 30, стандартна оцінка у віці) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 50 49 1 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 2 95 3 0 0 
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1.13. Імунізація, дифтерія, коклюш, правець (% дітей у віці 12-23 місяців) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 48 52 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 49 51 

1.14. Імунізація, кір (% дітей у віці 12-23 місяців) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 51 49 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 51 49 

1.15. Кількість лікарів (на 1000 чоловік) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 58 42 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 11 89 

1.16. Кількість лікарняних ліжок (на 1000 осіб) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 79 21 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 10 90 

1.17. Зарахування до вищої школи (% брутто) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 78 22 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 2 98 

1.18. Очікувана тривалість навчання (роки), від початкової до вищої освіти 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 48 52 0 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 
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1.19. Співвідношення учень-вчитель в початковій школі 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 49 51 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 3 55 42 

1.20. Середня оцінка з математики та природничих наук 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 51 49 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 81 19 0 0 

1.21. Користувачі Інтернету (на 100 осіб) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 3 93 4 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

1.22. Мобільні стільникові підписки (на 100 осіб) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 4 93 3 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 2 98 

1.23. Покращення забезпеченості водою (% населення) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 2 56 42 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 16 84 

1.24. Покращення санітарних умов (% населення) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 3 54 43 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 16 84 
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1.25. Індекс Джині 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 0 100 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 46 54 

1.26. Нерівність в освіті (%) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 84 12 4 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 52 48 0 

1.27. Нерівність у тривалості життя (%) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 68 24 8 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 79 21 0 

1.28. Громадська активність (0-1) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 49 51 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 98 2 0 0 0 

1.29. Міжособистісна безпека та довіра (0-1) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 48 52 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 98 2 0 0 0 

1.30. Згуртованість між групами (0-1) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 51 49 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 98 2 0 0 0 
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1.31. Гендерна рівність (0-1) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 52 48 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 98 2 0 0 0 

1.32. Контроль за корупцією (від -2,5 до 2,5) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 19 81 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 54 46 0 

1.33. Верховенство права (від -2,5 до 2,5) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 18 82 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 55 45 0 

1.34. Політична стабільність і відсутність насильства і тероризму (від -2,5 до 2,5) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 2 17 81 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 53 47 0 

1.35. Голос і підзвітність (від -2,5 до 2,5) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 20 80 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 53 47 0 

1.36. Індекс прав власності (0-100) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 3 14 83 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 1 53 46 0 
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1.37. Індекс якості повітря (0-100) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 20 80 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 2 97 1 0 0 

1.38. Інтенсивність двоокису вуглецю (кг на кг еквівалентної енергії) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 98 2 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 3 91 6 

1.39. Наземні та морські охоронні території (% загальної території, площа) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 1 59 40 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 50 50 0 0 0 

1.40. Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, за винятком гідроелектростанцій 

(% від загальної кількості виробленої електроенергії) 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 22 78 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 46 54 

1.41. Гендерний паритет 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 51 49 0 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 47 53 

1.42. Кількість громадських організацій 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 49 51 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 47 53 
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1.43. Кількість фракцій в парламенті 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 48 52 0 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 49 51 

 

2. Оцініть показники 2.1-2.15, що можуть використовуватись для оцінки регуляторної 

політики, з точки зору: 

А) їх відповідності вимозі придатність для динамічного аналізу за шкалою: 5 балів – 

абсолютно придатний, 3 бал – умовно придатний, 1 балів – непридатний для динамічного 

аналізу, 4 та 2 бали – проміжні оцінки; 

Б) їх відповідності вимозі доступність даних за шкалою: 5 балів – прийнятний рівень 

доступності, 3 бали – умовний рівень доступності, 1 бал – недопустимий рівень доступності, 

4 та 2 бали – проміжні оцінки 

 

2.1. Реєстрація підприємств 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 63 37 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

2.2. Отримання дозволів на будівництво 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 60 40 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 2 98 

2.3. Підключення до систем електропостачання 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 61 39 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 2 98 

2.4. Реєстрація власності 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 64 36 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 3 97 
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2.5. Отримання кредитів 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 58 42 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

2.6. Захист мінори тарних інвесторів 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 63 37 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

2.7. Оподаткування 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 63 37 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 0 100 

2.8. Міжнародна торгівля 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 64 36 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 2 98 

2.9. Забезпечення виконання контрактів 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 64 36 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

2.10. Усунення неплатоспроможності 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 58 42 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 
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2.11. Урядова ефективність 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 49 51 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 2 98 

2.12. Регуляторна якість 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 48 52 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

2.13. Регулювання кредитного ринку 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 2 97 1 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

2.14. Регулювання ринку праці 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 0 98 2 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 1 99 

2.15. Регулювання підприємництва 

 

Питома вага експертів, що виставили бальну оцінку 

1 2 3 4 5 

А) Оцінка відповідності вимозі 

придатності до динамічного 

аналізу, бали 0 0 2 98 0 

Б) Оцінка відповідності вимозі 

доступності даних, бали 0 0 0 2 98 

 

Вкажіть, будь ласка, відомості про себе: 

3. Ваша стать: 

Стать Питома вага експертів 

Жіноча 54 

Чоловіча 46 

 

4. Ваш вік: 

Мінімальний вік – 25 років 

Максимальний вік – 80 років 

Середній вік – 50,1 рік 
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5. Ваш освітній та науковий статус: 

Варіанти відповідей Питома вага експертів 

Науковий ступінь доктора наук 52 

Науковий ступінь кандидата наук 31 

Вища освіта без наукового ступеня 17 

Інше 0 

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток Ж 

Результати кореляційного та трендового аналізу 

 
Рисунок Ж.1 – Кореляційне поле залежності між зведеними за сферами 

індексами розвитку національної економіки та регуляторної політики 

Джерело: побудовано автором 

 

 
Рисунок Ж.2 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

реєстрацію підприємств 

Джерело: побудовано автором 
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Рисунок Ж.3 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

отримання дозволів на будівництво 

Джерело: побудовано автором 

 
Рисунок Ж.4 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

підключення до систем електропостачання 

Джерело: побудовано автором 

 
Рисунок Ж.5 – Лінія тренда показника регуляторнї політики, що характеризує 

реєстрацію власності 

Джерело: побудовано автором 
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Рисунок Ж.6 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

отримання кредитів 

Джерело: побудовано автором 

 
Рисунок Ж.7 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

захист міноритарних інвесторів 

Джерело: побудовано автором 

 
Рисунок Ж.8 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

оподаткування 

Джерело: побудовано автором 
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Рисунок Ж.9 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

міжнародну торгівлю 

Джерело: побудовано автором 

 
Рисунок Ж.10 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

забезпечення виконання контрактів 

Джерело: побудовано автором 

Рис. Д.11 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

усунення неплатоспроможності 

Джерело: побудовано автором 
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Рисунок Ж.12 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

урядову ефективність 

Джерело: побудовано автором 

 
Рисунок Ж.13 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

регуляторну якість 

Джерело: побудовано автором 

 
Рисунок Ж.14 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

регулювання кредитного ринку 

Джерело: побудовано автором 
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Рисунок Ж.15 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

регулювання ринку праці 

Джерело: побудовано автором 

 

 
Рисунок Ж.16 – Лінія тренда показника регуляторної політики, що характеризує 

регулювання підприємництва 

Джерело: побудовано автором 
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