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Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування інструментарію регуляторної політики держави з урахуванням сучасних умов розвит-
ку економіки та інтеграційних процесів. У досліджені всебічно проаналізовано та узагальнено цілі, функції та принципи регуляторної політики 
держави. Автором обґрунтовано та доповнено специфічні принципи: принципом наукової обґрунтованості та принципом компетентності. 
У  статті представлено власне бачення етапів реалізації регуляторної політики держави. Проаналізовано організаційне, правове, інформаційне 
та фінансово-економічне забезпечення, а також обґрунтовано виокремлення аналітичного забезпечення державного регулювання економіки. 
У дослідженні представлене зображення складових інструментарію регуляторної політики держави, які містять мету, функції, принципи, ме-
тоди, організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та фінансово-економічне забезпечення і можуть бути використані на рівні державного 
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ЕкОнОмІчнА ТЕОРІя

Постановка проблеми. У період загострення еко-
номічної та політичної кризи особливо гостро відчуваєть-
ся необхідність розробки ефективної державної регуля-
торної політики, спрямованої на збереження фінансової, 
політичної, економічної безпеки держави. Ефективність 

регуляторної політики залежить від якісного інформацій-
ного, організаційного та методологічного її забезпечен-
ня. Інтеграційні процеси вимагають перегляду напрямів, 
принципів регуляторної політики, які допоможуть країні 
забезпечити зв’язки із зовнішнім середовищем з наймен-
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шими втратами для економіки країни. Отже, дослідження 
інструментарію регуляторної політики є актуальним та 
своєчасним.

Аналіз останніх публікацій. У закордонних та ві-
тчизняних доробках науковців можна знайти праці, при-
свячені дослідженню інструментарію регуляторної політи-
ки у різних сферах.

В Україні вивченню цих питань присвячені дослі-
дження таких науковців, як: В. М. Гриньова, М. М. Новіко-
ва [1], Л. І. Дідківська, Л. С. Головко [2], Д. М. Стеченко 
[3], які аналізують цілі, функції, методи, органи державно-
го регулювання економіки; О. Х. Юлдашев [4], М. А. По-
гребняк [5], Н. В. Осадча та В. І. Ляшенко [6], О. С. Жулин-
ська [7], які аналізують принципи регуляторної політики;  
О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін [8], які аналізують систему 
інформаційного забезпечення державного регулювання 
економіки; В. Є. Воротін [9], А. Мерзляк та О. Соловйова 
[10], М. М. Біль [11], А. В. Іванченко [12], А. Д. Глушко [13], 
які аналізують систему організаційного забезпечення дер-
жавного регулювання; С. О. Кравченко, С. С. Марковський 
[14], О. Ю. Амосов, Б. П. Галушко [15], які розглядають 
фінансово-економічне забезпечення державного регулю-
вання, та інші. 

Однак залишаються відкроитими питання щодо уточ-
нення інструментарію регуляторної політики держави.

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрун-
тування інструментарію регуляторної політики держави з 
урахуванням сучасних умов розвитку економіки та інтегра-
ційних процесів.

Мета дослідження досягається засобом постановки 
та вирішення завдань:

обґрунтування мети, функцій та етапів регулятор- 
ної політики;
уточнення принципів, методів регуляторної по- 
літики;
аналіз організаційного, інформаційного, правово- 
го та фінансово-економічного забезпечення дер-
жавного регулювання економіки.

Виклад основного матеріалу. Реалізація державної 
регуляторної політики здійснюється за різними напряма-
ми із застосуванням необхідного інструментарію. Для за-
безпечення ефективності регуляторної політики держави 
необхідно чітко визначити її інструментарій: цілі, функції, 
методи, етапи тощо. 

Що стосується цілей державного регулювання еконо-
міки, то аналіз наукових публікацій показав, що Д. М. Сте-
ченко [16, с. 87] визначає такі цілі державного регулювання: 
забезпечення правової бази; забезпечення громадського 
порядку та захист конкуренції. Г. С. Третяк та К. М. Бліщук 
[17, с. 14] – такі цілі: економічний розвиток, повна зайня-
тість, економічні ефективність, стабільність цін, справед-
ливий розподіл доходів, збалансованість торговельного 
балансу. Дані цілі регуляторної політики класичні і більш 
узагальнені і недостатньо враховують особливості певного 
періоду економічного розвитку держави. 

Цілі державного регулювання економіки визначають 
шляхом систематизування і конкретизування відповід-
них функцій держави в ринковій системі господарюван-
ня, а їхнє практичне втілення передбачає запровадження 

комплексу узгоджених і послідовних заходів, розрахова-
них на різні періоди, об’єкти впливу, результати запрова-
дження тощо [18, с. 15]. Конкретні завдання державного 
регулювання підпорядковують генеральній меті, вони пе-
ребувають у тісному зв’язку [18, с. 15 – 16]. Тому цілком 
очевидним є виділення стратегічної та поточної мети ре-
гуляторної політики. У цьому сенсі заслуговують на увагу 
думки Л. І. Дідківської, Л. С. Головко [2], В. М. Гриньової, 
М. М. Новікової [1].

Гриньова В. М. та Новікова М. М. [1, с. 8] розуміють 
стратегічну мету державної регуляторної політики у до-
сягненні нової якості життя громадян, запровадженні 
соціальних економічних і демократичних стандартів жит-
тєдіяльності людини, суспільства та держави. Стратегія 
має бути реалізована через стале економічне зростання та 
ефективний прозорий і справедливий розподіл його ре-
зультатів. 

Дідківська Л. І. та Головко Л. С. [2, с. 23] виділяють 
основні цілі державного регулювання економіки: раціо-
нальне використання ресурсів і досягнення макроеконо-
мічної ефективності, забезпечення стабільного розвитку 
національної економіки, забезпечення конкурентоспро-
можності вітчизняних товарів на світовому ринку, реаліза-
ція соціальних цілей розвитку суспільства. 

Стратегічна мета: 
створення макро- та мікроекономічних умов жит- 
тя для забезпечення повноцінного функціонуван-
ня ринкових регуляторів, ефективної діяльності 
суб’єктів господарювання, становлення конку-
рентоспроможного національного виробництва, 
збалансованого і стабільного економічного роз-
витку;
формування гідних умов життя і праці громадян  
країни, задоволення їхніх потреб, реалізація соці-
альних цілей суспільства [2, с. 29].

Аналіз показав, що мета регуляторної політики має 
бути сформульована відповідно до конкретної ситуації, пе-
ріоду, рівня об’єкта регулювання. Актуалізація класичних 
цілей державного регулювання економіки є очевидною, 
проте необхідно враховувати, що під впливом глобаліза-
ційних процесів актуалізується питання реформування 
норм, стандартів та принципів функціонування системи 
народного господарства, про що і наголошують наковці. 
Науменкова С. [19], Канцір І. А. [20] у дослідженнях під-
німають питання удосконалення та реформування фінан-
сової архітектури та інституцйної структури фінансової 
системи, які змінюються під впливом глобалізаційних 
тенденцій.

Формування нової фінансової архітектури як сукуп-
ності міжнародних стандартів і принципів функціонуван-
ня фінансового сектора, а також засобів діагностики його 
ефективності посилює актуальність забезпечення необхід-
ного рівня інтеграційних зв’язків вітчизняного фінансово-
го сектора зі світовою фінансовою системою з метою під-
тримки власної фінансової стабільності [19, с. 13].

Функціонування сучасної фінансової системи су-
проводжується негативними тенденціями, які впливають 
на рівень інтеграції країни у глобальний фінансовий про-
стір, серед яких: зниження темпів економічного розвитку, 
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дефіцит платіжного балансу, збільшення темпів інфляції, 
нестабільність валютних курсів. Слід ураховувати той 
факт, що особливостями розвитку сучасної економіки є 
її глобалізація та тенденція до інтеграції, тобто економіка 
країни має бути поєднана, вбудована до світового народ-
ного господарства та адаптована до вимог зовнішнього 
середовища. 

В Україні має бути сформована така концепція дер-
жавної регуляторної політики, яка сприяла б економічному 
зростанню та давала можливість вирішувати соціально-
економічні проблеми на рівні країни через ефективне 
управління бюджетною, податковою, грошово-кредитною 
та іншими сферами економіки. Отже, акцент у регулятор-
ній політиці держави має бути зроблено на запроваджен-
ні необхідного рівня інтеграційних зв’язків вітчизняної 
економіки зі світовим народним господарством з метою 
забезпечення власної економічної безпеки. І це необхідно 
враховувати під час визначення мети регуляторної політи-
ки держави.

Проведений аналіз поглядів науковців щодо цілей 
державного регулювання та сучасних тенденцій розвитку 
економіки дав можливість визначити стратегічну мету ре-
гуляторної політики. 

Метою державної регуляторної політики є:
досягнення максимально можливого збалансова- 
ного і стабільного економічного зростання шля-
хом всебічного розвитку соціально-економічної 
системи, становлення конкурентоспроможного 
національного виробництва;
формування гідних умов життя і праці громадян  
країни, реалізація соціальних цілей суспільства;
забезпечення необхідного рівня інтеграційних  
зв’яз ків вітчизняної економіки зі світовою для 
збереження економічної і соціальної безпеки дер-
жави.

Для досягнення стратегічної мети регуляторної полі-
тики необхідно визначити функції державного регулюван-
ня. До основних функцій державного регулювання еконо-
міки відносять: цільову, стимулюючу, нормативну (регла-
ментуючу), коригуючу, соціальну, безпосереднє управління 
ринковим сектором економіки, контролюючу [2, с. 24]. Інші 
науковці виділяють такі функції [32, с. 18 – 20]: створення 
режиму найбільшого сприяння використанню потенціалу 
підприємців; формування конкурентного середовища; сти-
мулювання попиту на інноваційну продукцію; формування 
організаційної та ринкової інфраструктури підприємни-
цтва тощо. Ці функції є дещо обмеженими, адже стосують-
ся тільки підприємницького середовища.

Підтримуємо думку Л. І. Дідківської і Л. С. Головко 
[2] щодо функцій державного регулювання економіки, про-
те, на наш погляд, необхідно додати ще забезпечувальну 
функцію, яка передбачає створення необхідних умов для 
інтеграції країни до світової економіки. 

Регуляторна політика держави реалізується через 
певні принципи. Погребняк М. А. [22] виділяє загальні 
принципи регуляторної політики, під якими розуміє осно-
вні засади, які визначають найбільш істотні риси державно-
го управління у сфері регуляторної політики в цілому, його 
зміст та особливості [22, с. 64]. До загальних принципів ав-

тор відносить принципи: конституційності, законності, со-
ціальної справедливості, гуманізму, демократизму. Підтри-
муємо позицію щодо виокремлення загальних принципів 
регуляторної політики, очевидним є формулювання і спе-
цифічних принципів, основу яких покладено у Законі Укра-
їни «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» [23], де визначено сім принципів 
регуляторної політики: доцільність, адекватність, ефектив-
ність, збалансованість, передбачуваність, прозорість, вра-
хування громадської думки. 

Під специфічними принципами розуміємо правила 
та дії, які визначають державне управління у сфері регуля-
торної політики.

Юлдашев О. Х. [4], Погребняк М. А. [21], Осадча Н. В. 
та Ляшенко В. І. [6], Жулинська О. С. [7] пропонують допо-
внити принципи, визначені Законом [23]: принципом спра-
ведливості [4], відповідальності [21, с. 7], об’єктивності, 
швидкості, гнучкості [6]. Підтримуємо дані пропозиції.

На думку М. А. Погребняк [21], необхідно аналізу-
вати вітчизняні принципи у порівнянні з принципами, які 
діють в країнах ЄС. Єврокомісія рекомендує країнам ЄС 
використовувати п’ять принципів, серед яких: ефектив-
ність, послідовність, відкритість, участь, відповідальність. 
Погребняк М. А. [21] пропонує включити до принципів, які 
визначені у законодавстві [23], принцип відповідальності 
та встановити такі види відповідальностей за порушення 
функціональних обов’язків під час реалізації регуляторної 
політики: дисциплінарну, цивільно-правову, адміністра-
тивну, кримінальну [21, с. 44].

У попередніх дослідженнях нами було обґрунтовано 
два принципи регуляторної політики, які необхідно до-
дати до специфічних принципів регуляторної політики: 
принцип наукової обґрунтованості та компетенції [25]. 
На нашу думку, принципи компетенції та відповідальності 
тісно пов’язані, адже невиконання обов’язків згідно з ком-
петенціями відповідного регулятора (органу) призводить 
до відповідальності за невиконання покладених на нього 
обов’язків.

Узагальнимо результати аналізу наукових дослі-
джень щодо принципів регуляторної політики та наведемо 
результати на рис. 1.

Для кращого розуміння інструментарію регулятор-
ної політики держави проаналізуємо етапи її реалізації. 
Так, Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» [23] визначено 
забезпечення здійснення державної регуляторної політи-
ки, яке включає певні стадії (рис. 2).

Мещеряков А. А. та Сопотян С. В. [24, с. 35], Погріб-
няк М. А. [5, с. 9] вважають стадіями реалізації регулятор-
ної політики саме стадії реалізації регуляторного акту, які 
визначено Законом [23]. На наш погляд, стадії регулятор-
ної політики мають бути розширені, адже регуляторні акти 
є складовими елементами механізму регуляторної політи-
ки держави.

Заслуговує на увагу думка Є. В. Шулюк [26, с. 10], яка 
визначає процес регуляторної політики держави на при-
кладі системи управління енергозбереження та виділяє 
процес розвитку та процес моніторингу. До процесу роз-
витку Шулюк Є. В. [26, с. 10] включила такі стадії:
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Рис. 1. Принципи державної регуляторної політики 
 (узагальнено автором)
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Погребняк М. А. 

[22, с. 64],  
 

Мещеряков А. А. 
та Сопотян С. В.  

[24, с. 36]  

Гуманізм  Гуманізм  
Демократизм  Демократизм  

Законність  Законність  
 Науковість  

Конституційність   

Соціальна 
справедливість   

 

Специфічні принципи  
Закон України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» [23],  

Єврокомісія 
рекомендує для 

країн ЄС  

Доцільність   
Адекватність   
Ефективність  Ефективність  

Збалансованість   
Передбачуваність  Послідовність  
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І стадія – планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

ІІ стадія – підготовка проекту регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) до нього

ІІІ стадія – повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень 
і пропозицій, оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного АРВ

ІV стадія – проведення обговорення проекту регуляторного акту

VІ стадія – прийняття регуляторного акту

VІІ стадія – відстеження результативності регуляторних актів

VІІІ стадія – перегляд регуляторних актів

ІХ стадія – оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності

V стадія – погодження проектів регуляторних актів зі спеціально уповноваженим органом у сфері регуляторної 
політики чи його територіальним органом

Рис. 2. Стадії реалізації регуляторних актів
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виз  начення періодів та етапів розвитку регуля-
торної політики;
дослідження чинни  ків, що впливають на регулю-
ючу сферу у відповідності до завдань та цілей роз-
витку;
вибір базового сценарію (варіанти сценаріїв ви- 
значені автором для системи управлінні енерго-
збереженням);
конкретизація цільових показників за періодами  
та напрямами реалізації.

До процесу моніторингу Шулюк Є. В. [26, с. 10] додала:
розробку системи організаційно-інформаційного  
забезпечення реалізації регуляторної політики;
моніторинг результатів реалізації регуляторної  
політики;
коригування методів та інструментів реалізації  
регуляторної політики в разі відхилення фактич-
них від очікуваних результатів.

На нашу думку, стадії реалізації регуляторної політи-
ки, які пропонує Шулюк Є. В., є більш розширеними і кра-
ще відображають природу регуляторної політики держави. 
Проте до даних етапів необхідно додати стадію контролю, 
що є актуальним під час порівняння фактичних та плано-
вих показників регуляторної політики. Завершальним ета-
пом має стати етап узагальнення інформації та формулю-
вання пропозиції на майбутнє.

Щодо наукових поглядів закордонних науковців, то 
Данн Вільям Н. [27, с. 36 – 37] визначає процес вироблення 
державної політики через такі етапи: встановлення поряд-
ку денного, формулювання політики, прийняття політики, 
впровадження політики, оцінювання політики. Схоже ба-
чення щодо етапів реалізації державної політики мають 
і інші закордонні науковці [28], які у дослідженні виділя-
ють такі стадії: визначення проблем, формування напря-

мів державної політики, формування програми, адаптація 
державної політики, реалізація державної політики, оцінка 
ефективності та висновки. Позиції цих вчених у більшому 
ступені відображають сутність державної регуляторної 
політики, а отже і мають бути використані у подальшому 
для узагальнення етапів реалізації регуляторної політики 
держави.

Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. [29] зазна-
чають, що управлінські дії держави, які пов’язані з розро-
бленням та реалізацією економічної політики, утворюють 
певний цикл і групуються за етапами (фазами): формуван-
ня порядку денного, формулювання політики, прийняття 
рішення, впровадження політики, оцінювання політики, 
переформулювання політики [29, с. 474]. Така позиція мак-
симально враховує усі складові державної політики від 
початку її формування та реалізації до її оцінки та іденти-
фікації завдань на перспективу. Автори підкреслюють ци-
клічність економічної політики, що пов’язане з системніс-
тю та безперервністю державного регулювання. Отже, дані 
етапи мають знайти своє відображення під час визначення 
етапів державної регуляторної політики. 

Враховуючи результати наукових досліджень [26 – 
29], запропонуємо власне бачення процесу реалізації регу-
ляторної політики, яке наведено у табл. 1.

Враховуючи те, що реалізація регуляторної політики 
держави здійснюється за допомогою певних прийомів та 
засобів, доцільним є аналіз методів державного регулюван-
ня економіки (табл. 2). 

Отже, більшість вітчизняних науковців виділяють 
методи державного регулювання прямого і непрямого 
впливу на економіку. Думки щодо класифікації методів ре-
гуляторної політики залежно від засобів впливу різняться. 
Найбільш повно відображено методи за даною класифіка-
цією Дідківською Л. І., Головко Л. С. [2]. Підтримуємо дану 

Таблиця 1

Процес реалізації регуляторної політики держави

назва етапу Стадія назва 

Процес ініціювання і визначення проблем, формування цілей та завдань, регуляторної політики відповідно до 
стану економічного розвитку країни (криза, посткризовий стан, розвиток тощо)

Процес розвитку
іі визначення періоду сфери, етапів розвитку регуляторної політики

ііі визначення чинників, які впливають на регулюючу сферу, у відповідності до цілей, за-
вдань та пріоритетів розвитку

Процес формулю-
вання

іV Формування проекту реалізації регуляторної політики держави 

V конкретизація цільових (планових) показників регуляторної політики за періодами та 
етапами розвитку регуляторної політики

VI розробка системи організаційно-інформаційного забезпечення реалізації регуляторної 
політики

Процес реалізації
VII моніторинг результатів реалізації регуляторної політики

VIII контроль реалізації регуляторної політики крізь призму цільових (планових) показників

Процес оцінки 
ефективності

IX коригування методів та інструментів реалізації регуляторної політики (у випадку 
відхилень фактичних показників від цільових (планових))

X Складання звіту та написання висновків і пропозицій за результатами реалізації 
регуляторної політики; визначення ефективності реалізації регуляторної політики
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позицію і вважаємо за необхідне додати до інструментарію 
регуляторної політики.

Важливою складовою інструментарію регуляторної 
політики держави є її організаційне, інформаційне, право-
ве забезпечення.

Правове забезпечення регуляторної політики являє 
собою перелік документів, які визначають засади регуля-
торної політики, регламентують діяльність суб’єктів госпо-
дарювання та визначають методи впливу держави на певні 
сфери економіки. До таких документів відносяться: укази, 
постанови, закони, інструкції тощо.

Аналіз інформаційного забезпеченням регуляторної 
політики показав, що у дану систему входять статистичні 
показники; рейтингові оцінки бізнес-середовища, як між-
народні, так і вітчизняні; звітність про результати регуля-
торної політики попередніх періодів тощо.

Погоджуємося з думкою Матвієнко О. В., Цивін М. Н. 
[8, с. 29 – 30], які зазначають, що система інформаційного 
забезпечення державного управління має здійснювати під-
тримку моніторингу стану об’єкта управління; контролю 
виконання рішень; аналізу зовнішніх та внутрішніх про-
блемних ситуацій та прогнозування їх розвитку; аналізу 
обґрунтованості та юридичної правомірності рішень, що 
приймаються, тощо. Це свідчить про те, що інформаційне 

забезпечення є базою для аналізу, прогнозування, контр-
олю ключових показників певних регуляторної політики. 
Отже, набуває актуальності виокремлення аналітичного 
забезпечення регуляторної політики.

Тут заслуговує на увагу дослідження Вільяма Н. Дан-
на [27], який проаналізував з теоретичної та практичної 
точок зору різноманітні наукові методи аналізу та оцінки 
державної політики на кожному етапі її реалізації (табл. 3). 
Підтримуємо думку Вільяма Н. Данна щодо аналітичного 
забезпечення регуляторної політики держави. Очевидно, 
що запропонований нами принцип наукової обґрунтова-
ності регуляторної політики має реалізовуватися через 
аналітичне забезпечення даного процесу. Тому вважаємо 
за необхідне доповнити складові регуляторної політики 
аналітичним забезпеченням.

Щодо організаційного забезпечення регуляторної 
політики, то тут існує декілька точок зору. В деяких на-
укових публікаціях система організаційного забезпечення 
представлена регулюючими органами відповідно до гілок 
влади: 

органи законодавчої та виконавчої влади [1,   
с. 18  – 20];
органи законодавчої, виконавчої та судової влади  
[17, с. 17 – 20];

Таблиця 2 
Методи державного регулювання економіки  

(узагальнено автором)

Ознака 
класифікації Методи Автори

За формою 
впливу прямі, непрямі

Барінов в. в., Скорик г. і. [30, с. 78];

Стеченко д. м. [3, с. 101 – 102];

гіль С. Є., дудник о. а., Єфремова л. в., горобинська м. в., Приймак л. і.,  
Сєріков о. Ф. [31, с. 67 – 69];

Сенишин о. С. горинь м. о., кундицький о. о. [18, с. 28];

гриньова в. м., новікова м. м. [51, с. 15];

дідківська л. і., головко л. С. [2, с. 39 – 41];

воротін в. Є. [9, с. 67]; іванченко а. [12, с. 114].

Залежно 
від засобу 

впливу

правові, економічні, 
адміністративні

Барінов в. в., Скорик г. і. [30, с. 78-81];

Стеченко д. м. [3, с. 104 – 105];

третяк г. С. Бліщук к. м. [17, с. 16];

воротін в. Є. [9, с. 67 – 68].

правові, економічні, 
адміністративні, індикативні

гіль С. Є., дудник о. а., Єфремова л. в., горобинська м. в., Приймак л. і.,  
Сєріков о. Ф. [31, с. 69 – 75].

правові, економічні, 
адміністративні, 
організаційні

Сенишин о. С., горинь м. о., кундицький о. о. [18, с. 29 – 30],

іванченко а. [12, с. 114].

правові, економічні, 
адміністративні, 
пропагандистські (морально-
етичні)

гриньова в. м., новікова м. м. [1, с. 17 – 18].

правові, економічні, 
адміністративні 
(імперативні), 
індикативні, неформальні 
(пропагандистські), 
специфічні

дідківська л. і., головко л. С. [2, с. 41 – 42]. 
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центральні органи влади й управління, органи  
місцевої влади, судові органи управління, недер-
жавні органи управління економікою [2, с. 43 – 46; 
32, с. 4 – 6];
органи законодавчої влади, органи судової влади,  
органи виконавчої влади (державний та місцевий 
рівні), органи державної влади, які не відносяться 
до зазначених, та органи місцевого самоврядуван-
ня [33].

Інші науковці пропонують розширити систему орга-
нізаційного забезпечення та визначають:

регіональний рівень, загальнодержавний рівень,  
транскордонний рівень [10];
регіональний, загальнодержавний транскордон- 
ний, євроінтеграційний, світовий рівні [11].

Враховуючи посилення інтеграційних процесів, сис-
тема організаційного забезпечення за рівнями набуває ак-
туальності.

Іванченко А. В. [12, с. 115] до складових організацій-
ного забезпечення відносить не тільки органи державного 
регулювання, а й об’єкти, організаційну інфраструктуру, 
цілі, завдання, принципи. Аналіз наукової літератури пока-
зав, що об’єкти, цілі, завдання та принципи представляють 
окремі складові державного регулювання економіки.

Глушко А. Д. [13, с. 105] пропонує виділити у складі 
інституційного забезпечення державної регуляторної по-
літики три складові: 

Таблиця 3

Аналітичні методи державної політики

етапи реалізації 
регуляторної політики 

держави

етапи реалізації 
державної політики  

за Вільям н. Данном [27]
Методи аналізу державної політики [27]

Процес ініціювання

Процес розвитку
Структурування проблем 

політики
аналіз меж, класифікаційний аналіз, аналіз ієрархій, синектика, моз-
ковий штурм, багатоперспективнйй аналіз, аналіз припущень та інші

Процес  
формулювання

Прогнозування  
майбутностей політики

Екстраполяційне прогнозування:

класичний аналіз часових рядів,  оцінка лінійних трендів, нелінійні 
часові ряди та інші.

Теоретичне прогнозування: 

теоретичне моделювання, каузальне моделювання, регресійний 
аналіз, кореляційний аналіз та інші

Прогнозування на основі судження:

метод дельфи, аналіз перехресних впливів, оцінка здійсненності

Процес реалізації рекомендування дій щодо 
політики

рекомендація й множинне обстоювання, проста модель вибору, ком-
плексна модель вибору, раціонально-вичерпна теорія, дискретно-
інкрементальна теорія, теорема неможливості ерроу, обмежена 
раціональність

Змішане обслідування та інші

Процес реалізації моніторинг наслідків 
політики

графічне відображення, індекс джині, табличне відображення, 
спеціальні індекси, аналіз перериваних часових рядів, аналіз розри-
ву регресії та інші

Процес оцінки 
ефективності

оцінювання дієвості 
політики

графічне відображення, табличне відображення, аналіз перериваних 
часових рядів, аналіз контрольних рядів, аналіз розриву регресії, 
прояснення цінностей, відображення обмежень, наліз перехресних 
виливів, дисконтування, прогнозування політики на основі методу 
дельфи, аналіз обслідування користувачів та інші

інституційно-організаційне забезпечення – це  
система організацій (органів влади), які забез-
печують формування та реалізацію державної 
регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності; 
інституційно-правове забезпечення – це система  
нормативно-правових актів, які регулюють про-
цес здійснення державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності; 
інституційно-кадрове забезпечення – це систе- 
ма підготовки кадрів для забезпечення реалізації 
державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності [13, с. 105].

Підтримуємо думку Глушко А. Д. щодо актуалізації 
інституційно-кадрового забезпечення, адже підготовка 
кваліфікованих кадрів є запорукою ефективної регулятор-
ної політики держави. Щодо інституційно-правового за-
безпечення, то вважаємо за необхідне виділення її в окре-
му складову, що визначено вище. Отже, уточнимо складові 
організаційного забезпечення регуляторної політики: 

інституційно-організаційне – органи (організації)  
державної регуляторної політики за рівнями: ре-
гіональний, загальнодержавний транскордонний, 
євроінтеграційний рівень, світовий рівень; 
інституційно-кадрове забезпечення. 

Що стосується фінансово-економічного забезпечен-
ня, то, на думку Дерун Т. М. [34], реалізація фінансово-
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економічного забезпечення відбувається через: бюджетне 
планування; бюджетне вирівнювання; цільові трансферти, 
проведення аналізу бюджетних запитів розпорядників бю-
джетних коштів тощо. На нашу думку, дані складові не по-
вністю відображають фінансово-економічне забезпечення, 
адже мають під собою лише аналіз використання бюджет-
них коштів. 

Більш повно відобразили реалізацію фінансово-еко-
но мічного забезпечення державного регулювання Амосов 
О. Ю. та Галушко О. Б. [15, с. 25 – 26], які зазначають, що 
фінансово економічне забезпечення державного регулю-
вання відбувається через фінансове планування, бюджету-
вання, фінансування та фінансовий контроль використан-
ня бюджетних коштів. Така позиція більш повно відобра-
жає фінансово-економічне забезпечення, адже враховує 
не тільки забезпечення державної політики фінансовими 
ресурсами, а й передбачає забезпечення ефективності, ра-
ціональності їх використання через систему фінансового 
контролю.

Кравченко С. О., Марковський С. С. [14] визначили 
сутність фінансового забезпечення державної регіональ-
ної політики як структуровану системну діяльність, що 
включає дві складові: 

1) функціональну підсистему як діяльність з при-
воду мобілізації, накопичення, перетворення та 
розподілу публічних, приватних та громадських 
фінансових ресурсів на шляху до об’єктів та 
суб’єктів державної регіональної політики з ме-
тою узгодження інтересів держави та регіонів; 

2) підсистему управління, що відповідно до цілей 
державної регіональної політики покликана га-
рантувати ефективність, результативність та 
справедливість діяльності функціональної під-
системи [14]. 

Враховуючи вищевикладені думки щодо інструмен-
тарію регуляторної політики та власну позицію автора, до-
цільним буде представити власне бачення інструментарію 
регуляторної політики держави (рис. 3).

Висновки. Таким чином, у дослідженні всебічно 
проаналізовано та узагальнено цілі, функції та принципи 
регуляторної політики держави. Автором обґрунтовано та 
доповнено специфічні принципи: принципом наукової об-
ґрунтованості та компетентності.

Представлено власне бачення етапів реалізації ре-
гуляторної політики держави. У контексті вирішення 
поставленої задачі проаналізовано організаційне, інфор-
маційне та фінансово-економічне забезпечення, а також 
обґрунтовано виокремлення аналітичного забезпечення 
державного регулювання економіки. Схематично пред-
ставлене зображення складових інструментарію регу-
ляторної політики держави, які містять мету, функції, 
принципи, методи, організаційне, правове, інформаційне, 
аналітичне та фінансово-економічне забезпечення і мо-
жуть бути використані на рівні державного управління 
економікою.

У подальших наукових дослідженнях автором буде 
представлено власне бачення ефективності реалізації регу-
ляторної політики держави.
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