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У статті обґрунтовано теоретичні засади державної регуляторної політики. Визначено, що регуляторна політика розглядається науковцями з 
правової, державно-управлінської та економічної точок зору. Проведено аналіз наукової літератури, яка присвячена механізмам формування 
та реалізації державної регуляторної політики. Узагальнено результати щодо визначення терміну «регуляторна політика». У дослідженні акцен-
тується, що використання податкових важелів має стати основним інструментом державного регулювання економіки, який спрямований на 
стимулювання легальної господарської діяльності суб’єктів господарювання та детінізації бізнесу. Проаналізовано принципи регуляторної по-
літики, визначені у законодавстві, а також принципи, які доповнені науковцями. Автором обґрунтовано та доповнено принципи регуляторної 
політики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки: принципом наукової обґрунтованості та принципом компетентності.
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В статье обоснованы теоретические основы государственной регуляторной политики. определено, что регуляторная политика рассматрива-
ется учеными с правовой, государственно-управленческой и экономической точек зрения. Проведен анализ научной литературы, посвящен-
ной механизмам формирования и реализации государственной регуляторной политики. обобщены результаты относительно определения 
термина «регуляторная политика». В исследовании акцентируется, что использование налоговых рычагов должно стать основным инструмен-
том государственного регулирования экономики, который направлен на стимулирование легальной хозяйственной деятельности субъектов 
хозяйствования и детенизацию бизнеса. Проанализированы принципы регуляторной политики, которые определены законодательством, 
а также принципы, которые дополнены учеными. Автором обоснованы и дополнены принципы регуляторной политики с учетом современных 
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the article justifies theoretical grounds of the state regulatory policy. It identifies that the regulatory policy is considered by scientists from the legal, 
state administrative and economic points of view. It conducts analysis of scientific literature devoted to mechanisms of formation and realisation of the 
state regulatory policy. It generalises results regarding definition of the “regulatory policy” term. the article underlines that the use of tax instruments 
should become the main tool of state regulation of economy, which is directed at stimulation of legal economic activity of economic subjects and 
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of scientific justification and principle of competence.
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Постановка проблеми. Важлива роль у економічній 
системі будь-якої країни належить державі, адже серед 
основних її функцій головною є регулювання економічних 
процесів суспільства у цілому та економічної діяльності 
суб’єктів господарювання зокрема. Від правильно обраної 

економічної політики залежить фінансова, бюджетна та ва-
лютна безпека держави. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки 
серед основних завдань, які постають перед державою, 
можна виділити наступні: стимулювання науково-техніч-
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провадження регуляторної політики в країнах, з яких Укра-
їна має тільки перші шість:

якісне регулювання; �
запровадження політики аналізу регуляторного  �
впливу (далі – АРВ);
обов’язкове здійснення АРВ; �
розгляд альтернатив; �
наявність нормативних документів для підготовки  �
АРВ;
наявність координаційного органу з АРВ; �
часткове консультування з АРВ; �
формалізація консультаційних процедур; �
безпосередні консультації із зацікавленими сторо- �
нами;
дослідження впливу на малі підприємства; �
преференції для суб’єктів малого та середнього під- �
приємництва [2].

оцінка стану запровадження регуляторної політики 
у країні за складовими, визначеними Єврокомісією, в рам-
ках євроінтеграції є доречною, а тому буде врахована нами 
у подальшому дослідженні.

За Погрібняк м. А. [2] регуляторна політика держави – 
це напрям політики держави, спрямований на поліпшення 
якості державного управління та місцевого самоврядуван-
ня у сфері господарської діяльності шляхом законодавчого 
визначення процедур підготовки, прийняття, відстеження 
ефективності дії та перегляду регуляторних актів щодо ре-
гулювання сфери господарської діяльності. отже, у даному 
визначенні враховується суто державно-управлінський 
підхід до визначення регуляторної політики держави, який 
не віддзеркалює всі складові оцінки стану запровадження 
регуляторної політики, які наводить автор. З урахуванням 
наведених складових регуляторної політики економічний 
аспект, на нашу думку, має бути враховано.

Занфіров В. А. [3] розглядає державну регуляторну 
політику на регіональному рівні як певний набір різних 
пар методичних впливів: заборони й дозволу, приму-
су і заохочення, покарання й винагороди, спонукання 
і стримування, зацікавлення й пригнічення. Власного 
авторського визначення регуляторної політики автор не 
дає, що ускладнює розуміння нами позиції автора щодо 
чітких складових державної регуляторної політики на рів-
ні регіону. Автором доречно проаналізовано регуляторну 
політику держави за регіонами, проте регуляторна полі-
тика на рівні регіонів розглянута у вузькому розумінні 
з  точки зору її впливу переважно на соціальний розвиток 
регіонів, а  інші сфери впливу (підтримка розвитку малого 
підприємництва, пріоритетних галузей тощо) залишилися 
без уваги, отже потребують подальшого дослідження.

Кулик С. м. [4] визначив державну регуляторну політи-
ку у сфері малого підприємництва як заплановану програ-
му реалізації стратегічних та поточних цілей, цінностей і дій 
органів влади щодо координації та регулювання розвитку 
малого підприємництва. Принципи регуляторної політики, 
за думкою автора, мають базуватися на загальних принци-
пах державної політики, які визначені суспільством, серед 

ного прогресу, вихід вітчизняного товаровиробника на сві-
товий ринок високотехнологічної продукції; стимулювання 
підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної 
активності суб’єктів господарювання, сприяння інтеграції 
України у Європейське Співтовариство. 

За оцінками Європейського бюро статистики (Eurostat) 
з числа країн Європейського союзу у 2011 р. ВВП на душу 
населення варіюється від 46 % у Болгарії до 271 % у Люк-
сембурзі, даний показник розрахований від середнього 
показника країн-членів Єврозони. Більшість населення, 
яке проживає в країнах ЄС має вищий ВВП, ніж середньо-
європейський. Щодо України, то обсяг ВВП, на душу на-
селення відповідно до розрахункового періоду становив  
7,6 тис. дол., що в свою чергу в порівнянні з середньоєв-
ропейським становить 21,64 % від рівня ВВП на душу на-
селення у ЄС – $35116 [1]. 

Впродовж останніх років Україна має намір приєднати-
ся до європейського співтовариства, а для цього необхідно 
забезпечити відповідність європейським стандартам, які 
можуть бути досягнуті шляхом зваженої регуляторної полі-
тики держави. таким чином, дослідження державної регу-
ляторної політики та принципів її реалізації є актуальним.

аналіз останніх публікацій. У закордонних та вітчиз-
няних доробках науковців можна знайти праці, присвячені 
механізмам формування та реалізації регуляторної по-
літики у різних сферах: розвитку малого підприємництва, 
господарських відносинах, зовнішньоекономічних відно-
синах, у системі енергозбереження тощо. 

В Україні вивченню цих питань присвячені досліджен-
ня таких науковців, як: В. І. Ляшенко [16], який аналізує 
регуляторну політику держави у сфері малого підприєм-
ництва; т. м. мельник [8] та Л. м. Білозір [9], які аналізують 
регуляторну політику у зовнішньоекономічній діяльності 
країни; Н. В. осадча та В. І. Ляшенко [10], які аналізують 
регуляторну політику у митній сфері; Є. В. Шулюк [20], яка 
проводить аналіз регуляторної політики держави у сфері 
енергозбереження; о. В. Балабенко [18], яка аналізує дер-
жавне регулювання через призму податкових інструмен-
тів, та інших.

Але не всі питання вирішені до кінця, що відкриває 
простір для авторських досліджень.

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних 
засад сутності державної регуляторної політики.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літе-
ратури показав, що регуляторна політика розглядається 
науковцями з правової, державно-управлінської та еконо-
мічної точок зору.

Регуляторну політику з точки зору державно-управ-
лінської діяльності досліджують такі вчені, як: Погріб- 
няк м. А. [2], Занфіров В. А. [3], Кулик С. м. [4] та інші. 

так, Погрібняк м. А. [2] провів аналіз термінів «регуля-
торна політика» та «регулятивна політика» та визначив їх 
як синоніми, проте перший термін використовують більше 
вчені-економісти. така позиція нами підтримується. Автор 
рекомендує застосовувати наступні складові регуляторної 
політики, які визначені Єврокомісією, для оцінки стану за-
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яких: дотримання загальнодержавних інтересів, цілісність 
розвитку малого підприємництва, забезпечення умов рів-
ноправного розвитку всіх суб’єктів господарювання, за-
безпечення сприятливих законодавчих, організаційних 
та економічних основ для розвитку малого підприємни-
цтва. Визначені принципи, на нашу думку, є вузькими, адже 
стосуються тільки регуляторної політики у сфері малого 
підприємництва, а також не відображають принципи, які 
визначають правила поведінки органів влади та суб’єктів 
господарювання. Вважаємо, в основу має бути покладено 
принципи, визначені законодавчими актами України (прин-
ципи враховують відносини між суб’єктами регуляторної 
політики, які утворено на демократичних засадах) з ураху-
ванням вимог євороінтеграції, що далі буде обґрунтовано.

Кулик С. м. [4] також проаналізував механізм реаліза-
ції регуляторної політики держави, та з метою покращення 
ефективності регуляторної політики держави у сфері мало-
го підприємництва автор поділяє інструменти державної 
регуляторної політики на адміністративні та економічні, 
а до важелів відносить пільгове кредитування і селектив-
не гарантування кредитів; надання пільг з оподаткування; 
юридичний та економічний пільговий консалтинг тощо. 
Погоджуємося з даною думкою та вважаємо доречним 
актуалізацію економічних важелів регуляторної політики 
держави.

Державну регуляторну політику з правової точки зору 
розглядають такі автори, як: Юлдашев о. Х. [5], малига В. А. 
[6] та інші. Науковці-правознавці досліджують регуляторну 
політику (регуляторну діяльність) як нормотворчу діяль-
ність органів державного управління та досліджують пи-
тання організації державної регуляторної політики відпо-
відно до чинного законодавства, аналізують результатив-
ність та узгодженість регуляторного акту тощо.

Вважаємо доречним та підтримуємо думку Юлдаше- 
ва о. Х. [5] про те, що розробка законодавства з державного 
регулювання має проводитися «на базі ідеології солідариз-
му, співпраці бізнесу та влади» [5], тобто на принципах соці-
ального партнерства, як стратегічно значущого механізму 
реалізації регуляторної політики держави, обґрунтування 
даного принципи проведено нами у науковій праці [7]. 

Вагомий внесок у дослідження державної регулятор-
ної політики у господарських відносинах зробили і нау-
ковці-економісти. Розглянемо основні положення таких 
досліджень.

так, мельник т. м. [8] та Білозір Л. м. [9] досліджують 
регуляторну політику господарської діяльності у глобаль-
ному аспекті. Білозір Л. м. [9] аналізує глобальну регуля-
торну політику у сфері торгівлі сільськогосподарською 
продукцією мельник т. м. [8] проводить аналіз регулятор-
ної політики, визначаючи напрями регуляторної політики 
зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням інтегра-
ційних процесів. отже, регуляторна політика розглянута 
авторами у  вузькому розумінні, а саме: надано аналіз регу-
ляторної політики у зовнішній сфері. Потребує подальшого 
дослідження регуляторна політика держави щодо госпо-
дарської діяльності суб’єктів господарювання всередині 
країни з урахуванням умов відкритої економіки.

Вчені-економісти осадча Н. В., Ляшенко В. І. [10] у на-
уковій статті досліджують регуляторну політику держави 
у митній сфері: визначають окремо напрям регулювання 
митних відносин, досліджують регуляторні акти у митній 
сфері, ефективність їх реалізації, проблемні питання, які 
були виявлені в ході реалізації регуляторної політики. На 
нашу думку, автори правильно визначили та доповнили 
принципи регуляторної політики держави, що є доцільним 
і буде враховано нами далі при визначенні та обґрунтуван-
ні принципів регуляторної політики держави.

Ясіновська І. Ф. [11] аналізує регуляторну політику 
держави як політику, спрямовану на вдосконалення пра-
вових взаємовідносин між державними органами влади та 
суб’єктами господарювання; автор проводить аналіз регу-
ляторного законодавства та доводить, що для ефективної 
реалізації державної регуляторної політики нормативно-
правова база потребує вдосконалення та має бути спря-
мована на вдосконалення мотиваційного механізму і ре-
гулювання розвитку бізнесу. Подальшого розвитку, на наш 
погляд, потребує аналіз регуляторної політики з точки 
зору економічних регуляторів та оцінки ефективності їх 
впливу на господарську діяльність суб’єктів господарю-
вання. Адже автором правильно визначено актуалізацію 
податкових важелів регуляторної політики, проте не наве-
дено конкретних прикладів (пільги з податку на прибуток, 
спрощена система оподаткування). На нашу думку, подат-
кові важелі регуляторної політики потребують уточнення 
та деталізації по суб’єктам господарювання, що буде нами 
досліджено у подальшому. Спроби аналізу та оцінки ефек-
тивності податкових важелів у регуляторній політиці дер-
жави знаходять своє відображення у дослідженнях інших 
науковців [8; 9; 16; 17], що свідчить про актуальність подат-
кових важелів у державній регуляторній політиці.

Глущенко о. о. [12] аналізує регуляторну політику у сфе-
рі господарських відносин та обґрунтовує необхідність роз-
ширення дії регуляторної політики на сферу нелегального 
підприємництва. 

На нашу думку, таке дослідження є доречним, адже 
за даними міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України [13] рівень тіньової економіки в Україні в 2011 році 
склав 31 % від рівня офіційного ВВП, у І кварталі 2012 року – 
34 % від ВВП (за фінансовим методом розрахунку).

одним із основних системних факторів рівня тінізації 
національної економіки залишається фактор несприятли-
вих умови ведення бізнесу, а саме: наявність надмірного 
регуляторного та податкового тиску на корпоративний 
сектор. На нашу думку, дерегуляція підприємницької діяль-
ності та підтримка малого та середнього бізнесу має стати 
основним напрямом регуляторної політики держави.

За Глущенко о. о. [12], сутнісна характеристика регу-
ляторної політики стримування нелегального підприєм-
ництва полягає у діяльності держави, спрямованій на по-
долання негативних наслідків опортуністичної поведінки 
господарюючих суб’єктів шляхом зменшення їхніх можли-
востей здійснювати нелегальну господарську діяльність 
та використовувати доходи від нелегального підприєм-
ництва. На нашу думку, визначення має бути доповнено 
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не тільки обмеженням нелегальної діяльності, а й такими 
напрями державної регуляторної політики, які були б спря-
мовані на стимулювання детінізації підприємництва, що 
може бути організовано шляхом оптимізації податкового 
навантаження. Деякі аспекти оподаткування, спрямовані 
на детінізацію економічних суб’єктів господарювання, роз-
глянуто нами у попередніх дослідженнях [14].

Швець Ю. Ю. [15] у дослідженні обґрунтовує концеп-
цію державної регуляторної політики щодо управління 
якістю та конкурентоспроможністю підприємств, але таке 
дослідження проведено у вузькому полі, а саме стосовно 
тільки підприємств, які надають послуги зв’язку. отже, на 
нашу думку, така концепція державної регуляторної полі-
тики не може бути застосована для управління якістю та 
конкурентоспроможністю інших підприємств, адже вона 
не враховує специфіку галузі, стратегію розвитку пріори-
тетних галузей тощо.

Ляшенко В. І. [16] досліджує державну регуляторну 
політику у сфері малого підприємництва та визначає дер-
жавну регуляторну політику як «напрямок державної по-
літики, що передбачає удосконалення правового регулю-
вання відносин між суб’єктами підприємницької діяльнос-
ті, а також адміністративних відносин між регуляторними 
органами та іншими органами влади й суб’єктами малого 
підприємництва, недопущення прийняття економічно не-
доцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення 
втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання 
та усунення бар’єрів для розвитку легальної господарської 
діяльності». Дане визначення відповідає сутності регуля-
торної політики відповідно до Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» [17]. Підтримуємо думку автора про актуаліза-
цію вдосконалення адміністрування податків та введення 
диференційованих ставок оподаткування у малому бізнесі 
з метою зменшення податкового навантаження та підтрим-
ки малого бізнесу. ця думка буде врахована нами у подаль-
ших дослідженнях щодо податкових важелів державної 
регуляторної політики.

Балабенко о. В. [18] у дослідженні не дає чіткого визна-
чення регуляторної політики держави, проти визначає, що 
реалізація регуляторної політики держави у сфері малого 
підприємництва відбувається через сукупність механізмів, 
створених державою, найефективнішим з яких є податко-
вий механізм. Ляшенко В. І. [16] також у своєму дослідженні 
значну увагу приділяє саме податковому механізму регуля-
торної політики держави. Позиції авторів нам подобаються 
и будуть враховані у подальшому. 

Пивоварчук Л. В. [19] у дослідженні проводить аналіз 
регуляторної політики держави на рівні регіону (Волин-
ська область), визначає проблеми регуляторної політики 
регіону та шляхи їх усунення. Аналіз дозвільної системи у 
сфері господарської діяльності як однієї з вимог держав-
ної регуляторної політики проводиться автором доречно, 
адже усунення зайвих адміністративних перешкод буде 
сприяти розвитку підприємництва. На наш погляд, не тіль-
ки адміністративні аспекти регуляторної політики держави 
мають бути враховані для розвитку малого підприємни-

цтва, цілком доречним є проведення аналізу оподатку-
вання малого бізнесу та застосування податкових пільг 
для стимулювання його розвитку, як було обґрунтовано 
Балабенко о. В. [18]. Розроблена автором модель дії меха-
нізму регуляторної політики держави щодо оподаткування 
господарської діяльності малого бізнесу нам імпонує і буде 
врахована нами у подальшому.

Шулюк Є. В. [20] розглядає державну регуляторну по-
літику в системі енергозбереження. Правильним, на наш 
погляд, є уточнення сутності державної регіональної по-
літики як синтезу адміністративних та економічних мето-
дів регулювання, проте дане дослідження стосується суто 
системи енергозбереження, що обмежує застосування ре-
зультатів дослідження до інших сфер економіки.

Узагальнимо результати аналізу сутності державної 
регуляторної політики у табл. 1.

Враховуючи вищевикладені визначення та власну по-
зицію автора щодо кожного, доцільним буде дати власне 
визначення державної регуляторної політики.

отже, на нашу думку, державна регуляторна політи-
ка – це напрям державної політики, що передбачає син-
тез правового та економічного регулювання відносин між 
суб’єктами підприємницької діяльності, а також адміні-
стративних та економічних відносин між регуляторними 
органами та іншими органами влади й суб’єктами під-
приємництва, недопущення прийняття економічно недо-
цільних та неефективних регуляторних актів, зменшення 
втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання 
та використання податкових важелів як основного інстру-
менту державного регулювання, який спрямований на сти-
мулювання легальної господарської діяльності суб’єктів 
господарювання та детінізації бізнесу.

Згідно з Законом України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності» [17] 
принципами державної регуляторної політики є: 

доцільність – обґрунтована необхідність державно- �
го регулювання господарських відносин із метою 
вирішення існуючої проблеми; 
адекватність – відповідність форм та рівня держав- �
ного регулювання господарських відносин потребі 
у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимо-
гам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; 
ефективність – забезпечення досягнення внаслідок  �
дії регуляторного акта максимально можливих по-
зитивних результатів за рахунок мінімально необ-
хідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, 
громадян та держави; 
збалансованість – забезпечення у регуляторній ді- �
яльності балансу інтересів суб’єктів господарюван-
ня, громадян та держави; 
передбачуваність – послідовність регуляторної ді- �
яльності, її відповідність цілям державної політики, 
а також планам з підготовки проектів регуляторних 
актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здій-
снювати планування їхньої діяльності; 
прозорість та врахування громадської думки –  �
відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх 
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Таблиця 1

Напрями досліджень щодо сутності державної регуляторної політики 

Визначення автори Властивості

1 2 3

Державна регуляторна політика з точки зору державно-управлінської діяльності

Регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям по-
літики держави, спрямований на поліпшення якості державного управ-
ління та місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності 
шляхом законодавчого визначення процедури підготовки, прийняття, 
відстеження ефективності дії та перегляду регуляторних актів щодо ре-
гулювання сфери господарської діяльності

Погрібняк м. А. [2]

Проаналізовано механізм 
регуляторної політики у госпо-
дарській діяльності з правової 
точки зору 

Регуляторна політика на регіональному рівні – певний набір різних пар 
методичних впливів: заборони й дозволу, примусу і заохочення, по-
карання й винагороди, спонукання і стримування, зацікавлення й при-
гнічення

Занфіров В. А. [3]

Проаналізовано реалізацію 
державної регуляторної полі-
тики, етапи впливу регулятор-
ного акту

механізм реалізації державної регуляторної політики сприяння розви-
тку малого підприємництва – сукупність методів, способів, прийомів та 
інструментів, за допомогою яких здійснюється ліквідація суперечностей, 
що виникають у процесі координації та регулювання діяльності суб’єктів 
малого бізнесу органами виконавчої влади з метою забезпечення дина-
мічної рівноваги в суспільному виробництві та досягнення соціально-
економічного зростання країни в умовах ринкової економіки

Кулик С. м. [4]

обґрунтовано механізм реалі-
зації державної регуляторної 
політики, визначено принципи 
регуляторної політики

Державна регуляторна політика з правової точки зору

Регуляторна політика – це напрям державної політики, спрямований на 
вдосконалення правового регулювання господарських та адміністратив-
них відносин між регуляторними або іншими органами державної влади 
та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання 
держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод 
для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у по-
рядку та у спосіб, встановлені Конституцією та законами України

Юлдашев о. Х. [5]

Наведено класифікацію дер-
жавної регуляторної політики; 
обґрунтовано вплив способу, 
технології підготовки проектів 
нормативно-правових актів на 
їх якість та ефективність регу-
ляторних актів

малига В. А. [6]
Визначено сутність регулятор-
ного акту, розглянуто відсте-
ження його ефективності

Державна регуляторна політика з економічної точки зору

Зовнішньоторговельне регулювання – комплекс методів, заходів та 
інструментів забезпечення торговельних операцій у процесі митного 
оформлення товарів, використання і споживання імпортних товарів 
та просування національної продукції на ринки іноземних держав не 
характеризується лише суто організаційно-технологічною функціональ-
ністю, а реалізує комплекс стратегічних завдань, зокрема – визначення 
на глобальних торговельних ринках зон пріоритетних інтересів країни, 
підтримка поглибленої інтернаціоналізації діяльності вітчизняних екс-
портерів, забезпечення конкурентного статусу національних виробни-
ків, гарантування прав і законних інтересів споживачів

мельник т. м. [8]

Проаналізована регуляторна 
політика в умовах глобалізації, 
регуляторна політика в сфері 
зовнішньої торгівлі

Глобальна регуляторна політика у сфері торгівлі сільськогосподарською 
продукцією – підпорядкування відповідної сукупності механізмів, 
принципів, норм, заходів та інструментів, спрямованих на лібералізацію 
та зменшення втручання держав у діяльність усіх інституційних форм 
регулювання торгівлі, системі функціонування світової торгівлі сільсько-
господарською продукцією

Білозір Л. м. [9]

Проаналізовано глобальну ре-
гуляторну політику у сфері тор-
гівлі сільськогосподарською 
продукцією
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1 2 3

Регуляторна політика в митній сфері – напрям регуляторної політики, 
який спрямований на вдосконалення регулювання господарських 
відносин між інститутами та суб’єктами підприємницької діяльності 
з  метою забезпечення національних інтересів та інтересів національних 
товаровиробників, створення сприятливих умов для них, стимулюван-
ня  імпорту та забезпечення умов для виконання державою своєї по-
літики в сфері економіки, виконання міжнародно-правових обов’язків 
держави

осадча Н. В.,
Ляшенко В. І. [10]

обґрунтовано регуляторну по-
літику у митній сфері

Авторське визначення відсутнє Балабенко о. В. [18]

обґрунтовано реалізацію ре-
гуляторної політики держави 
через призму податкових ме-
ханізмів

Авторське визначення відсутнє Пивоварчук Л. В. [19]

обґрунтовано сутність регуля-
торної політики у сфері малого 
підприємництва на регіональ-
ному рівні

Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва по-
лягає у діяльності держави, спрямованій на подолання негативних 
наслідків опортуністичної поведінки господарюючих суб’єктів шляхом 
зменшення їхніх можливостей здійснювати нелегальну господарську ді-
яльність та використовувати доходи від нелегального підприємництва

Глущенко о. о. [12]
обґрунтована регуляторна по-
літика стримування нелегаль-
ного підприємництва

Державна регуляторна політика в сфері малого підприємництва – на-
прямок державної політики, що передбачає вдосконалення правового 
регулювання відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, а  та-
кож адміністративних відносин між регуляторними органами та іншими 
органами влади й суб’єктами малого підприємництва, недопущення 
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних ак-
тів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарюван-
ня та усунення бар’єрів для розвитку легальної господарської діяльності

Ляшенко В. І. [16]
обґрунтована державна регу-
ляторна політика держави у 
сфері малого підприємництва 

Державна регуляторна політика – напрям політики держави, спрямова-
ний на підвищення соціально-економічної ефективності функціонуван-
ня відповідної сфери господарської діяльності шляхом законодавчого 
визначення процедури підготовки, прийняття, відстеження ефектив-
ності дії та перегляду регуляторних актів щодо регулювання цієї сфери 
господарської діяльності

Швець Ю. Ю. [15]

обґрунтовано регуляторну 
політику держави в управлінні 
якістю та конкурентоспромож-
ністю підприємств зв’язку

Державна регуляторна політика – це напрям державної політики, спря-
мований на вдосконалення правового регулювання господарських та 
адміністративних відносин між регуляторними або іншими органами 
державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення при-
йняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 
зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання 
та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здій-
снюється в межах, у порядку та у спосіб, встановлені Конституцією та 
законами України 

Ясіновська І.Ф. [11]
Проаналізована регуляторна 
політика малого та середнього 
бізнесу 

Державна регуляторна політика в енергозбереженні – результат синтезу 
адміністративних та економічних методів регулювання енергозбережен-
ня, що дозволяє створити передумови для формування у енергогенеру-
ючих суб’єктів власних джерел фінансування енергозбереження та по-
ступово інтегрувати державну політику підвищення енергоефективності 
до системи управління національною економікою шляхом перерозподі-
лу управлінського впливу на державному та регіональному рівнях

Шулюк Є. В. [20]
обґрунтована державна ре-
гуляторна політика в системі 
енергозбереження

Закінчення табл.1
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об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх 
регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регу-
ляторними органами ініціатив, зауважень і пропози-
цій, наданих у встановленому законом порядку фі-
зичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, 
обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих 
регуляторних актів до відома фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань, інформування громадськості 
про здійснення регуляторної діяльності [17].

осадча Н. В. та Ляшенко В. І. [10] доповнили принципи, 
визначені законодавцем, такими:

швидкість – реагування на нові зміни в законодав- �
чій базі;
гнучкість – пристосування до вимог ринку; �
об’єктивність – врахування інтересів усіх суб’єктів  �
підприємницької діяльності [10, c. 70].

На нашу думку, доповнення принципів авторами [10,  
c. 70] є доцільними, але необхідно їх уточнити.

За даними офіційного сайту Державної служби Укра-
їни з питань регуляторної політики та розвитку підприєм-
ництва [21], у 2012 році було розроблено, але відмовлено 
у прийнятті, проекти регуляторних актів, які погіршують 
умови ведення господарської діяльності або не врахову-
ють можливості національної економіки, які передбачали 
надмірне розширення повноважень регуляторних орга-
нів, нових регулювань на ринках фінансових послуг, які 
призводили б до необґрунтованих витрат коштів суб’єктів 
господарювання; нових документів дозвільного характеру 
у сфері надрокористування та дорожнього господарства 
і автомобільних перевезень тощо. Для цього необхідно 
приймати зважені, науково обґрунтовані рішення, які б не 
допускали розробки проектів, які погіршують умови госпо-
дарської діяльності економічних суб’єктів. 

Як зазначено в аналітичній записці Національного ін-
ституту стратегічних досліджень при Президентові України 
«Щодо шляхів вдосконалення реалізації регуляторної по-
літики в Україні» «….відсутність економічно обґрунтованих 
кількісних розрахунків аналізу вигід та витрат (аналізу ре-
гулятивного впливу) суттєво обмежує можливості рефор-
мування країни і є на сьогодні гальмом структурних пере-
творень...» [22].

отже, цілком доречним є додати принцип наукової 
обґрунтованості, який передбачає запровадження норм 
регуляторної політики на підставі реальних показників 

стану та фінансових можливостей національної економіки 
у цілому та суб’єктів господарювання зокрема.

У світі останніх подій щодо намірів інтеграції України до 
Європейського співтовариства набуває своєї актуальності 
вивчення принципів права Європейського союзу у  контек-
сті Лісабонського договору, де наводяться принципи права 
Європейського союзу. Даним документом чітко закріплені 
основні принципи, що регулюють межі компетенції ЄС, та 
компетенції держав-членів щодо найрізноманітніших пи-
тань економічної, соціальної політики тощо. отже, віддзер-
калення принципу компетентності у світі євроінтеграцій-
них процесів має знайти своє відображення у принципах 
регуляторної політики, які передбачають, що регуляторна 
політика має здійснюватися відповідним регуляторним ор-
ганом у межах установлених компетенцій. отже, принцип 
компетентності визначає розподіл за відповідною проце-
дурою сфери застосування тих чи інших прав і обов’язків 
регуляторної політики.

Узагальнимо результати аналізу принципів регулятор-
ної політики на рис. 1.

Висновки. таким чином, у дослідженні обґрунтовані 
теоретичні засади державної регуляторної політики. Дер-
жавна регуляторна політика характеризується як напрям 
державної політики, що передбачає синтез правового та 
економічного регулювання відносин між суб’єктами під-
приємницької діяльності, а також адміністративних та еко-
номічних відносин між регуляторними органами та іншими 
органами влади й суб’єктами підприємництва. Важливим 
напрямом державної регуляторної політики є недопущен-
ня прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів. Використання податкових важелів має 
стати основним інструментом державного регулювання 
економіки, який спрямований на стимулювання легальної 
господарської діяльності суб’єктів господарювання та де-
тінізації бізнесу.

Принципи держаної регуляторної політики потребу-
ють уточнення з урахуванням сучасних тенденцій розви-
тку економіки та складатися з наступних: доцільність, адек-
ватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, 
прозорість, швидкість, гнучкість, об’єктивність, наукова 
обґрунтованість, компетентність.

У подальших наукових дослідженнях автором буде 
представлено власне бачення функцій, мети, засобів дер-
жавної регуляторної політики.
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