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PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Запропоновано підхід до формування переліку принципів регуляторної політики розвитку на�
ціональної економіки, який побудовано на основі взаємодії та взаємного врахування принципів
теорій розвитку та теорій регулювання з їх розподілом на загальнотеоретичні та орієнтаційні
принципи розвитку, що дає змогу встановити підпорядкованість одних принципів іншим та
відповідність процесу розвитку орієнтаційним (цільовим, функціональним або забезпечуючим)
принципам регуляторної політики. Сформовано перелік базових принципів регуляторної полі�
тики розвитку національної економіки, який представлено сукупністю законодавчо встановле�
них принципів регуляторної політики та принципів дієвості, динамічності та узгодженості, а та�
кож результативності змін. Дотримання у регуляторній політиці розвитку національної економ�
іки таких принципів дає змогу забезпечити належну віддачу від впровадження регуляторної
політики та злагодженість дій щодо покращення розвитку в різних сферах економіки та зміни
регуляторної політики, які сприятимуть прискоренню їх розвитку.

Study of the principles that have been reflected in theories and approaches, as well as based on
the list of basic principles of regulatory policy of the development of national economy will improve
the process of formation of regulatory policy and increase the effectiveness of its implementation.
The purpose of the article is to form a list of principles of regulatory policy of the development of
national economy based on interaction and mutual consideration of the basic principles of the
development and regulation theory. The principles of national economy development are
systematized, which shows the dependence of some principles on others; the principles of
development regulation as the basis of regulatory policy are also systematized. The correlation
between regulation and development principles is established. The relationship between regulation
and development principles is considered. The approach to the list of principles of regulatory policy
of national economy development is proposed, which is based on interaction and mutual consideration
of the principles of development theories and regulation theories divided into general theoretical
and orientation principles of development. It allows establishing the dependence of some principles
on others and conforming to the orientation development process (target, functional or supportive)
principles of regulatory policy. A list of basic principles of regulatory policy of the development of
national economy is provided; the whole of legislatively established principles of regulatory policy
and principles of effectiveness, dynamism (the need for constant changes in accordance with
changing needs) and consistency, as well as the effectiveness of changes are presented. Compliance
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні актуальним є питання пошуку дієвого

механізму державного регулювання економіки, одним

з напрямів якого є регуляторна політика. Якість і резуль�

тативність такої політики певною мірою залежить від

принципів, на підставі яких вона формується та реалі�

зується. Адже принципи — це загальні вимоги та поло�

ження, яким повинні відповідати наукові теорії, вчення,

гіпотези.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження економічних процесів та визначення

на їх основі певних принципів, що представлено у теор�

іях розвитку та регулювання, відображено у працях ба�

гатьох вчених різних напрямів і шкіл економічної теорії.

Слід зазначити, що ці теорії тісно пов'язані між собою,

адже сформувались еволюційно як реакція на кризові

явищі в економіці. Так, зазначене питання розкрито у

дослідженнях таких вчених: А. Афтальон, Л. Вальрас,

Дж. Кейнс, Дж. Кларк, О. Моргенштерн, Дж. Нейман,

В. Парето, П. Самуельсон, А. Сміт, Р. Харрод, Дж. Хікс

та інші.

Незважаючи на широке коло досліджень, не існує

єдиного підходу щодо визначення переліку принципів.

Саме тому нами пропонується, по�перше, дослідити

принципи розвитку та принципи регулювання, а по�дру�

ге, визначити на основі взаємодії та взаємного враху�

вання базових принципів теорій розвитку та теорій ре�

гулювання принципи регуляторної політики розвитку

національної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування переліку принципів ре�

гуляторної політики розвитку національної економіки

на основі взаємодії та взаємного врахування базових

принципів теорій розвитку та теорій регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 1970—1980�х роках, а також на рубежі ХХ—

ХХІ ст. з'явилася низка фундаментальних праць захід�

них учених, у яких зроблено спробу сформувати нову

парадигму суспільно�історичного розвитку. Відповідний

пошук лише частково торкнувся економічних дослід�

жень, де продовжували домінувати давно девальвовані

with the regulatory policy of the development of national economy allows ensuring appropriate return
on the implementation of regulatory policy and coherence of actions to improve development in
various spheres of economy and changes of regulatory policy to enhance their development.

Ключові слова: принципи, теорії регулювання, теорії розвитку, національна економіка, регуляторна

політика.

Key words: principles, theories of regulation, theories of development, national economy, regulatory policy.

принципи економічного і технологічного детермінізму

(тобто обумовленості дією економічних та технологіч�

них чинників) [1].

Досліджуючи розвиток, науковці акцентують увагу

на тому, що не будь�яка зміна може вважатися розвит�

ком. 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.

Дія принципів багатоетапності та еволюційності роз�

витку повною мірою знайшли врахування в межах циві�

лізаційного підходу до періодизації суспільного розвит�

ку [2]. Згідно з цим підходом при вивченні розвитку не�

обхідно слідувати таким вимогам:

1) врахування багатовимірності аналізу економічних

систем та природної еволюційної поступовості історич�

ного процесу;

3) відмова від класових, конфронтаційних оцінок

змісту та цілей системи;

4) пізнання системи в єдності її економічних і соціо�

культурних елементів;

5) посилення ролі людського фактора у суспільно�

му розвитку;

6) визнання світової історії як єдиного планетарно�

го цілого.

Крім того, важливо враховувати такий принцип роз�

витку, як підпорядкованість його загальноекономічним

законам і закономірностям.

У межах побудови теорії економічних циклів вітчиз�

няними та зарубіжними вченими проведена значна ро�

бота по моделюванню поведінки соціально�економіч�

них систем (передусім національних економік країн) в

умовах плинності часу. Вченими було встановлено, що

окрім багатоетапності та еволюційності, варто врахо�

вувати також принцип циклічності, який передбачає ви�

знання відносної нерівномірності розвитку та наявності

коливань, коли періоди зростання змінюються періода�

ми депресії (спаду).

Дж. Кейнс особливу увагу приділяв ролі держави

як основного регулятора економічної системи для за�

безпечення неперервного процесу суспільного вироб�

ництва. Важливе місце у теорії Дж. Кейнса займає спря�

мованість на створення умов для ефективного попиту

та врахування ефекту мультиплікації, який характери�

зує вплив приросту інвестицій на приріст сукупного до�
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ходу. Інвестиційний мультиплікатор (мультиплікатор

економічного зростання) показує, як впливає приріст

інвестицій на приріст випуску та доходу [3; 4].

Немонетарна теорія перенакопичення побудована

з врахуванням ефекту акселерації. А. Афтальон у 1913 р.

розробив принцип акселерації та збільшення виробни�

чого попиту. Принцип акселерації отримав подальший

розвиток завдяки Дж. Кларку, Р. Харроду, Дж. Хіксу,

П. Самуельсону, а також його було включено в неокейн�

сіанські моделі економічного зростання. А. Афтальон

проаналізував специфіку взаємодії виробництва пред�

метів споживання і 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.

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 роз�

глядати не окремо, а лише зважаючи на цілеспрямова�

ну поведінку. У неоінституціоналізмі увага звертається

на відносини в організаціях, що є дуже важливим і сут�

тєво відрізняє цей підхід від інституціоналізму [5].

Дж. Кларк вважав, що зростання попиту на предме�

ти споживання породжує ланцюгову реакцію, що веде

до багаторазового збільшення попиту на обладнання та

машини. На його думку, така закономірність є ключо�

вим моментом циклічного розвитку та визначена ним як

"ефект акселератора" [6].

П. Самуельсон та Дж. Хікс у мультиплікаторно�

акселераторній теорії продемонстрували, як взаємодія

мультиплікатора та акселератора породжує та підтри�

мує циклічні коливання реального ВВП. Так, зростання

обсягу виробництва стимулює інвестиції, а високі інве�

стиції, в свою чергу, сприяють ще більшому зростанню

обсягу виробництва. Але через певний час відбуваєть�

ся сповільнення темпів економічного зростання, що при�

зводить до зменшення капіталовкладень, і, зрештою,

починається спад економіки [7].

Незважаючи на те, що розвиток є процесом, схиль�

ним до коливань, існують механізми які дозволяють ці

коливання згладити, зменшуючи їх негативний вплив.

Наявність таких механізмів пов'язана з найголовнішим

загальнотеоретичним принципом розвитку — принци�

пом регульованості.

Всі перераховані вище принципи можуть вважатися

загальнотеоретичними принципами, яким має відпові�

дати процес змін для того, щоб його було віднесено до

категорії розвитку.

Питання про те, яку роль має відігравати ринкове та

державне регулювання в процесі забезпечення розвит�

ку, є досить складним і завжди перебувало в колі інте�

ресів провідних економістів світу. Поглиблене дослід�

ження того, яким чином необхідно здійснювати регулю�

вання розвитку, дозволяє визначити орієнтаційні прин�

ципи розвитку — принципи, яким повинен відповідати

процес розвитку його регулювання.

Тобто, якщо загальнотеоретичні принципи необ�

хідно 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 розвит�

ку повинен бути (наводить своєрідні бажані його харак�

теристики).

Відповідно до класичної теорії розвиток має грун�

туватись на невтручанні держави в процес його протікан�

ня. Водночас держава має забезпечувати безпеку жит�

тя людині та розв'язувати суперечки, тобто, робити те,

що індивідуум не в змозі виконати самостійно або ро�

бить це неефективно. Отже, держава має гарантувати

основні економічні свободи: свободу вибору сфери

діяльності, свободу конкуренції, свободу торгівлі тощо.

Засновник теорії економічної рівноваги Л. Вальрас

обгрунтував, що в умовах ринкової економіки є мож�

ливість встановлення рівноваги на основі співвідношен�

ня попиту та пропозиції. В основу теорії Л. Вальраса

лежать такі гіпотези: кожен індивід намагається макси�

мізувати отриману корисність і на кожному ринку попит

рівний пропозиції.

О. Богданов пояснює процеси розвитку природи та

суспільства як прагнення до досягнення рівноваги. Вод�

ночас рівноважний стан системи О. Богданов розгля�

дає як динамічну або рухливу рівновагу [8].

Таким чином, одним з орієнтаційних принципів роз�

витку є орієнтованість на досягнення рівноважного стану.

На початку ХХ ст. В. Парето сформулював принцип,

згідно з яким максимум добробуту досягається за опти�

мального розміщення ресурсів, коли будь�який їхній пе�

рерозподіл не збільшує корисності в суспільстві. Він

розробив вихідні положення, на яких будується теорія

добробуту — принцип оптимальності. Теорія добробу�

ту — це теорія економічного оптимуму, завдання якої —

оптимальний розподіл економічних ресурсів і виробле�

них благ, пошук оптимальних рішень в інтересах забез�

печення ефективності економічної діяльності. Економі�

чна ефективність розглядається як така ситуація ринку,

коли жоден з його учасників не може поліпшити своє

становище не погіршивши становища інших [9]. Тобто

саме принципи оптимальності та ефективності є одни�

ми з найважливіших орієнтаційних принципів розвитку.

Автор теорії полюсів зростання Ф. Перру виокрем�

лює три принципи, яких повинна дотримуватися політи�

ка гармонізованого зростання: по�перше, максимізація

валового реального продукту та мінімізація його коли�

вань (по�суті, є частинним проявом принципу оптималь�

ності); по�друге, зменшення диспропорції між сферами

економіки (принцип структурної та динамічної пропор�

ційності); по�третє, гуманізація послідовних станів рівно�

ваги, врахування того, що відповідність темпів зростан�

ня наявної робочої сили, потужностям, інвестиціям, за�

ощадженням є, по суті, відповідністю планів живих лю�

дей і реальних соціальних груп (принцип гуманізації пе�

ретворень) [10].

Ще одним частковим проявом принципу оптималь�

ності в економічній науці є висловлений такими науко�

вцями, як Дж. Нейман і О. Моргенштерн, у рамках досл�

ідження теорії ігор і економічної поведінки, принцип

максимізації очікуваної корисності, який за їх тверджен�

ням, може вважатися критерієм раціональності очіку�

ваних рішень.

Теорія раціональних очікувань пояснює поведінку

господарюючих суб'єктів, найважливішою особливістю
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якої є загальність застосування

принципу оптимізації в макроеконо�

мічному аналізі. Наслідком цього є

як концепція раціональних очіку�

вань, що припускає оптимізаційну

поведінку господарюючих суб'єктів,

так і ідея миттєвого розчищення рин�

ку [6].

Сучасна концепція сталого роз�

витку грунтується на таких головних

принципах:

1. Людство може надати розвит�

ку сталого й довготривалого харак�

теру для того, щоб він відповідав по�

требам людей, що живуть зараз, не

втрачаючи при цьому можливості

майбутнім поколінням задовольня�

ти свої потреби.

2. Обмеження, які існують в га�

лузі експлуатації природних ре�

сурсів, відносні. Вони пов'язані з

сучасним рівнем техніки та соціаль�

ної організації, а також із здатністю біосфери до само�

відновлення.

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби

всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої

надії на добробут. Без цього сталий і довготривалий

розвиток просто неможливий. Одна з головних причин

виникнення екологічних та інших катастроф — злидні.

4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто корис�

тується надмірними засобами (грошовими і матеріаль�

ними), з екологічними можливостями планети, зокрема

відносно використання енергії.

5. Розміри та темпи росту населення повинні бути

погоджені з виробничим потенціалом глобальної еко�

системи Землі, що змінюється.

У спрощеному вигляді принципи, що набувають ваги

в рамках переорієнтації на засади сталого розвитку

можуть бути представлені так: відповідність суспільним

та індивідуальним потребам, ощадливість, інноваційна

орієнтованість, подолання бідності, екологічність.

Таким чином, узагальнюючи вищенаведені дослід�

ження, можна виокремити такі базові принципи розвит�

ку:

1) загальнотеоретичні принципи (вирізняють розви�

ток від інших процесів):

— багатоетапності;

— циклічності;

— еволюційності;

— якісно�кількісного характеру змін;

— підпорядкованості загальноекономічним зако�

нам і закономірностям;

— економічного та технологічного детермінізму;

2) орієнтаційні принципи (спрямовують процес роз�

витку в потрібному напрямку):

— орієнтованості на досягнення рівноважного стану;

— оптимальності;

— ефективності;

— структурна та динамічна пропорційність;

— гуманізації перетворень;

— відповідності суспільним та індивідуальним по�

требам;

— ощадливості;

— інноваційної орієнтованості;

— подолання бідності;

— екологічності.

Якщо загальнотеоретичним принципам відповідає

будь�який процес розвитку, попри те, наскільки резуль�

тативним є регулювання цього процесу, що обумовле�

но його сутнісною характеристикою, то ступінь відпов�

ідності процесу розвитку орієнтаційним принципам на�

пряму залежить від регулювання розвитку.

Водночас варто враховувати взаємозв'язки, що

існують між орієнтаційними принципами розвитку. З

цією метою ми вважаємо за потрібне розподілити оріє�

нтаційні принципи розвитку на три групи (рис. 1):

— цільові принципи, відповідність яким сприяє на�

ближенню до головної мети перетворень, що відбува�

ються в процесі розвитку;

— функціональні принципи, відповідність яким пря�

мо впливає на забезпечення відповідності цільовим

принципам;

— забезпечуючі принципи, відповідність яким ство�

рюють загальні умови для спрощення забезпечення

відповідності функціональним та цільовим принципам.

Дослідження принципів розвитку та розподіл їх на

групи важливий з методологічної точки зору, адже доз�

воляє встановити підпорядкованість одних принципів

іншим, а також в подальшому, визначити базові прин�

ципи регулювання розвитку національної економіки.

Слід зазначити, що принципи регулювання грунту�

ються на теоріях регулювання. Однією з таких теорій є

класична теорія невтручання в економіку.

Представники класичної школи політекономії (зок�

рема, А. Сміт) використовували та обгрунтували модель

невтручання держави в економічне життя країни. Сучас�

на наука вважає принцип невтручання (laissez�faire)

ідеальною умоглядною конструкцією, яка не зустрі�

чається в реальному світі, але при цьому є базисом для

мікроекономічної теорії [6].

Якщо говорити про кейнсіанську теорію регулюван�

ня економіки, то в її основі лежить постулат щодо не�
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пропорційність 

Орієнтованість на 
досягнення рівноважного 
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Інноваційна 
орієнтованість    
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Рис. 1. Систематизація принципів розвитку
національної економіки

Джерело: побудовано автором.
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обхідності забезпечення ефективного сукупного попи�

ту, в той час як в основі монетарної теорії регулювання

економіки — навпаки, забезпечення ефективної сукуп�

ної пропозиції.

Щодо ступеня втручання держави з метою регулю�

вання розвитку, то зазвичай виокремлюють два полярні

види регулювання.

Передусім мова йде про економічний лібералізм —

це система соціально�економічних відносин з домінуван�

ням ринкових регуляторів і мінімальним державним втру�

чанням. До країн економічного лібералізму можна відне�

сти США, Канаду, Велику Британію, Австралію, в яких

державний сектор не перевищує 10 %, державні витра�

ти сягають 30—35 % ВВП, переважають правові та еко�

номічні методи регулювання. Сучасний лібералізм також

віддає перевагу відкритому суспільству, заснованому на

плюралізмі та демократичному управлінні державою, за

умови захисту права меншості та окремих громадян.

Гаслом економічного або класичного лібералізму є

"вільне приватне підприємство". Перевага віддається ка�

Рис. 2. Систематизація принципів регулювання розвитку, на яких базується регуляторна
політика

Джерело: побудовано автором.
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та принципами розвитку
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піталізму на основі невтручання держави в економіку,

що означає скасування державних субсидій та юридич�

них бар'єрів для торгівлі.

Ідею, що вільні люди можуть стати основою стабіль�

ного суспільства, висунув Джон Локк. Ним акцентовано

увагу на забезпечення при регулюванні розвитку еконо�

мічної свободи як права на особисте володіння та корис�

тування власністю й інтелектуальної свободи, що вклю�

чає свободу совісті. У континентальній Європі розвитком

доктрини про загальну рівність громадян перед законом,

якому повинні підкорятися навіть монархи, займався

Шарль Луї Монтеск'є. Основними інструментами обмежен�

ня державної влади він вважав поділ влади та федералізм.

Іншою крайністю може вважатися економічний ди�

рижизм як система соціально�економічних відносин зі

значним впливом держави на соціально�економічний

розвиток. До країн з економічним дирижизмом відно�

сять Австрію, Японію, Німеччину, в яких державний сек�

тор відіграє істотну роль, державні витрати сягають 45—

50 % ВВП, для регулювання активно використовують�

ся прямі, адміністративні та специфічні методи.

Ще однією теорією регулювання є неокласичний

синтез — узагальнююча концепція, представники якої

обгрунтовують поєднання ринкового та державного

регулювання економічних процесів, стверджуючи про

доцільність руху до змішаної економіки.

Виходячи з проаналізованих вище теорій принципа�

ми регулювання є ефективність, баланс інтересів чи зба�

лансованість, рівність прав, законність, прозорість дер�

жавної влади. Принципи невтручання, дирижизму,

вільної економіки тощо є частковими проявами прин�

ципу обгрунтованого вибору або поєднання ринкового

та державного регулювання.

Незважаючи на те, що принципи регулювання дослі�

джувались науковцями протягом тривалого часу, це

питання не перестає цікавити сучасних науковців. Так,

М. Погрібняк виділяє серед принципів регулювання гу�

манізм, демократизм, законність, конституційність та

соціальну справедливість [11]. Слід зазначити, що кон�

ституційність та законність є принципами, що перетина�

ються, адже дотримання принципу конституційності

свідчить про те, що регулювання здійснюється згідно

діючого законодавства. На наш погляд, серед цих двох

принципів доцільно зосередити увагу на законності, як

на більш широкому та всеохоплюючому принципі регу�

лювання. А. Мещеряков, С. Сопотян виокремлюють

принципи гуманізму, демократизму та законності, ігно�

руючи принципи конституційності та соціальної справед�

ливості, але доповнюючи перелік принципів принципом

науковості [12]. Подібний принцип (принцип наукової

обгрунтованості) виокремлює І. Колупаєва та додає до

переліку принципів регулювання принцип компетенції

Таблиця 1. Оцінка зв'язку між принципами регулювання
та принципами розвитку

Джерело: побудовано автором.

Альтернативний 
принцип регулювання 

Вплив на досягнення 
цільових принципів 

розвитку 

Вплив на досягнення функціональних 
принципів розвитку 

Вплив на досягнення забезпечуючих 
принципів розвитку 

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 

 

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 
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[13]. Принцип справедливості вважає доцільним виді�

ляти по відношенню до регулювання О. Юлдашев [14],

тоді як О. Жулинська виділяє додатково принцип відпо�

відальності [15]. Н. Осадча та В. Ляшенко, досліджую�

чи регуляторну політику, говорять про доцільність вид�

ілення принципу об'єктивності, швидкості та гнучкості

[16].

Крім принципів, виділених науковцями, є законодав�

чо встановлені принципи регулювання на яких базуєть�

ся регуляторна політика в державі:

— доцільність;

— адекватність;

— ефективність;

— збалансованість;

— передбачуваність;

— прозорість та врахування громадської думки [17,

ст. 4]:

Узагальнивши всі принципи, ми вбачаємо за доціль�

не доповнити їх принципами дієвості (забезпечення на�

лежної віддачі від впровадження регуляторних рішень),

динамічності (необхідності постійних змін відповідно до

мінливих потреб) та узгодженості (забезпечення злагод�

жених дій, які мають враховувати необхідність зусиль

спрямованих на покращення розвитку в різних сферах

економіки з врахуванням їхньої проблемності), а також

принципом результативності змін (зміни регуляторної

політики повинні відбиватися на прискорені розвитку та

забезпечувати вирішення існуючих проблем).

Систематизацію принципів наведено на рисунку 2.

Але використання такого широкого переліку прин�

ципів ми вбачаємо обтяжливим, адже деякі з них дуб�

люють або повторюють один одного. Законодавчо вста�

новлені принципи є достатньою мірою обгрунтовані та

повинні використовуватися при розробці регуляторних

актів. Проте, на наш погляд, для обгрунтування направ�

леності змін регуляторної політики варто застосовува�

ти інші принципи, доцільність використання яких, поряд

з законодавчо встановленими принципами, залежить від

того, як вони впливають на цільові, функціональні та за�

безпечуючи принципи розвитку.

На рисунку 3 наведено взаємозв'язок між принци�

пами регулювання та принципами розвитку.

Так, наприклад, дотримання таких принципів регу�

лювання, як науковість, відповідальність, результа�

тивність змін, дієвість та узгодженість є запорукою

відповідності розвитку принципу оптимальності. Для

того, щоб розвиток відповідав принципу ефективності,

слід дотримуватися принципів регулювання компетент�

ності, відповідальності, результативності змін, дієвості,

динамічності та узгодженості.

Узагальнення представленої інформації наведено в

таблиці 1, з якої видно, що найбільш значущим серед

принципів регулювання може бути визнано результа�

тивність змін (принцип, відповідність якому дає змогу

говорити про те, що зміни в регуляторній політиці роз�

витку є успішними).

Дещо поступаються цьому принципу такі: дієвість

(відповідність цьому принципу дозволяє стверджувати, що

регуляторна політика чинить позитивний вплив на розви�

ток); динамічність (відповідність цьому принципу дозво�

ляє стверджувати, що регуляторна політика покращуєть�

ся в динаміці) та узгодженість (відповідність цьому прин�

ципу дозволяє говорити про те, що зміни регуляторної

політики побудовані таким чином, щоб забезпечити при�

скорення розвитку в цілому по національній економіці).

ВИСНОВКИ
Таким чином, базуючись на поєднанні елементів

теорії регулювання та теорії розвитку регуляторну полі�

тику розвитку національної економіки можна визначи�

ти як сукупність управлінських дій, які підпорядковуєть�

ся базовим принципам регулювання розвитку, а саме

дієвість, узгодженість та динамічність та передбачає

розробку та реалізацію сукупності різноцільових зав�

дань і заходів регулювання розвитку національної еко�

номіки, покликаних вирішити встановлені проблеми та

прискорити розвиток національної економіки, забезпе�

чивши оптимальний рівень результативності змін.

У результаті дослідження запропоновано підхід до

формування переліку принципів регуляторної політики

розвитку національної економіки, який побудовано на

основі взаємодії та взаємного врахування принципів

теорій розвитку та теорій регулювання з їх розподілом

на загальнотеоретичні та орієнтаційні принципи розвит�

ку, що дає змогу встановити підпорядкованість одних

принципів іншим та відповідність процесу розвитку

орієнтаційним (цільовим, функціональним або забезпе�

чуючим) принципам регуляторної політики.

Крім того, у статті сформовано перелік базових

принципів регуляторної політики розвитку, який на

відміну від існуючих представлено сукупністю законо�

давчо встановлених принципів регуляторної політики та

принципів дієвості, динамічності та узгодженості, а та�

кож результативності змін. Дотримання у регуляторній

політиці розвитку національної економіки таких прин�

ципів дає змогу забезпечити належну віддачу від впро�

вадження регуляторної політики, злагодженість дій

щодо покращення розвитку в різних сферах економіки

та зміни регуляторної політики, які сприятимуть приско�

ренню їх розвитку.
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