
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА

Разумова Ганна Вікторівна



4,1 5,5

0,2 0,0

-6,6
-9,8

2,4 2,5 3,4 3,2

-4,0
-10

-5

0

5

10

Рисунок 1 - Зміна реального ВВП 

(у % до попереднього року)

Таблиця 1

Рік

Doing Business

(1-190, 1 – найвищий  

рейтинг)

Worldwide Governance Indicators

(0-100, 100 – найвищий рейтинг)

Economic Freedom of the World

(1-159, 1 – найвищий  рейтинг)

Regulatory Quality
Government 

effectiveness

Загальний

рейтинг
Regulation

2010 147 33,97 24,4 128 128

2011 145 29,86 21,33 120 118

2012 152 29,86 32,23 118 105

2013 137 30,33 31,28 122 132

2014 112 29,33 39,9 130 117

2015 96 29,81 34,62 147 137

2016 83 36,06 32,21 138 116

2017 80 40,38 35,1 138 125

2018 76 40,87 38,46 131 116

2019 71 42,31 39,9

Україна у міжнародних рейтингах 



Рисунок 2 - Теоретична 

база дослідження 

розвитку національної 

економіки 

Рисунок 3 - Типологічна 

структуризація розвитку із 

застосуванням 

комплементарності 



Рисунок 4  -
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регуляторної 

політики
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Рисунок 8  - Послідовність імплементації зарубіжного 

досвіду регуляторної політики

Рисунок 9  - Підхід до вдосконалення елементів управління 

змінами регуляторної політики розвитку національної 

економіки



Рисунок 10  – Підхід до полідіагностичного 

оцінювання розвитку національної 

економіки

Рисунок 11  – Структурно-логічна схема 

оцінювання розвитку національної економіки
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Таблиця 2

Матриця вибору видів оцінювання



 

Рисунок 12 – Підхід до оцінювання 

регуляторної політики
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Таблиця 3 

Результати полідіагностичного оцінювання розвитку сфер 

національної економіки



Рисунок 13 –

Архітектоніка 

методології управління 

змінами регуляторної 

політики розвитку 

національної економіки



Рисунок 14 – Послідовність визначення стадій 

регуляторної політики



 

Рисунок 15 – Еволюційна форма змін

 

 

Рисунок 17 – Революційна форма

змін – тип 2 (ускладнений)

Рисунок 16 – Революційна 

форма змін – тип 1 (спрощений)



Рисунок 18 – Етапи моделювання впливу 

регуляторної політики на розвиток 

національної економіки

Рисунок 19 – Підхід до управління змінами 

регуляторної політики розвитку національної 

економіки



Рисунок 20 – Тривимірна матриця управління 

змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки

Рисунок 21 – Зона пасивних змін тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки 

Рисунок 22 – Зона активних змін тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики розвитку 

національної економіки

Рисунок 23 – «Зона фіксації» тривимірної матриці 

управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки



Рисунок 24 – «Зона трансформації» тривимірної 

матриці управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки 

Рисунок 25 – «Зона коригування» тривимірної 

матриці управління змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки

Рисунок 26 – «Зона захисту» тривимірної матриці 

формування змін регуляторної політики розвитку 

національної економіки

Рисунок 27  – Двозональний профіль змін 

регуляторної політики розвитку національної 

економіки України
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Таблиця 4 

Характеристика секторів тривимірної матриці управління змінами регуляторної політики



Рисунок 28 – Концепція управління 

змінами регуляторної політики 

розвитку національної економіки



Рисунок 29 – Процес визначення 

оптимальних значень індексів розвитку 

національної економіки та регуляторної 

політики

Рисунок 30 – Цикл планування управлінських 

дій, спрямованих на зміни в регуляторній 

політиці 



Рисунок 31 – Процес оцінки 

результативності управлінських дій щодо 

змін в регуляторній політиці розвитку 

національної економіки



Таблиця 5

Оцінки змін у сферах національної економіки 

за агрегованими індексами розвитку у прогнозному 

періоді

Таблиця  6

Оцінки змін по сферах національної економіки за 

узагальнюючими індексами регуляторної політики 

в прогнозному періоді
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