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рЕгУЛяТОрНА ПОЛІТиКА: СУТНІСТь ТА КЛАСиФІКАцІя

REGULATORY POLICY: ESSENCE AND CLASSIFICATION

Узагальнення результатів дослідження дало змогу систематизувати наявні визначення регуляторної 
політики, а також встановити цінність їх застосування в теоретико-методологічному плані. Удосконале-
но класифікацію регуляторної політики, яка, на відміну від наявних, розширена класифікаційними ознаками: 
за об’єктом впливу, за цільовою спрямованістю, за масштабом охоплення, за прогресивністю, характером 
та змістовністю, що дозволяє забезпечити більш повне розкриття вибраного напряму дослідження, чітко 
визначити відповідні їм методи та інструменти регуляторної політики. До наявних класифікацій регуля-
торної політики додано класифікації за такими ознаками, як: прогресивність (відстала, посередня, зразко-
ва), характер (інертна, прогресивна) та змістовність (корегуюча, захисна, трансформаційна).

Ключові слова: регуляторна політика, класифікація, систематизація, ознаки, національна економіка.

Обобщение результатов исследования позволило систематизировать существующие определения регуля-
торной политики, а также установить ценность их применения в теоретико-методологическом плане. Усо-
вершенствована существующая классификация регуляторной политики, которая, в отличие от существую-
щих, расширена классификационными признаками: по объекту воздействия, по целевой направленности, по 
масштабу охвата, по прогрессивности, характеру и содержательности, что позволяет обеспечить более 
полное раскрытие выбранного направления исследования, четко определить соответствующие им методы 
и инструменты регуляторной политики. К существующим классификациям регуляторной политики добав-
лено классификации по таким признакам, как: прогрессивность (отсталая, посредственная, образцовая), ха-
рактер (инертная, прогрессивная) и содержательность (корректирующая, защитная, трансформационная).

Ключевые слова: регуляторная политика, классификация, систематизация, признаки, националь-
ная экономика.

The purpose of the article is to systematize definitions of regulatory policy and broaden its classification. The re-
search has shown that most of them have different key points, and they are considered and interpreted by scientists 
from different points of view – from administrative (regulatory and legal), economic or mixed. The research is based 
on the analysis of concept definition of “state regulatory policy” from different aspects, scientists’ views, as well as 
legislative and regulatory interpretation. The analysis of the basic definitions of the state regulatory policy proposed 
by scientists leads to the following conclusion: the existing interpretations of this term do not fully reveal the essence 
and main features of the regulatory policy regarding its development as an object of influence. It should be noticed 
the fact that the subject of our review is specifically the regulatory development policy of national economy. Summa-
rizing the results of the research made it possible to systematize the existing definitions of regulatory policy and to 
establish their value in theoretical and methodological use. The existing classification of regulatory policy has been 
improved. The classifications of “regulatory policy” have been expanded by adding such classification features as 
the object of influence, targeting, scope, progressiveness (backward, medium, exponential), character (inert, pro-
gressive) and content (corrective, protective, transformational). The last three features reveal the direction of the 
study, which allows making the classification process of regulatory policy in more methodological approach from 
the viewpoint of reasonable extension of the classification features. Systematizing the definitions of regulatory policy 
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and broadening its classification makes it possible to clearly establish the substantive meaning, to cover the chosen 
research direction in full, to identify appropriate methods and instruments of regulation, and, depending on the goals 
of the study, to formulate an appropriate type of regulatory policy for the development of the national economy.

Key words: regulatory policy, classification, systematization, features, national economy.

Постановка проблеми. Розроблення 
ефективної регуляторної політики є важли-
вим кроком держави, що підвищує її здатність 
реагувати на зміни та результативність управ-
ління економікою. Досліджуючи регуляторну 
політику та її вплив на розвиток національної 
економіки, необхідно проаналізувати її визна-
чення з різних аспектів, поглядів науковців та 
сутність відповідно до законодавчих та нор-
мативно-правових актів України.

Вперше нормативне визначення було на-
ведено в Указі Президента України «Про за-
провадження єдиної державної регуляторної 
політики у сфері підприємництва»: «єдиною 
державною регуляторною політикою у сфері 
підприємництва визнається діяльність, спря-
мована на досягнення оптимального регулю-
вання державою підприємницької діяльності, 
усунення правових, економічних та адміні-
стративних перешкод у реалізації права на 
підприємницьку діяльність» [1].

Згідно із Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» від 11.09.2003 р., 
державна регуляторна політика у сфері гос-
подарської діяльності – це напрям державної 
політики, спрямований на вдосконалення 
правового регулювання господарських від-
носин, а також адміністративних відносин 
між регуляторними органами або іншими 
органами державної влади та суб’єктами 
господарювання, недопущення прийняття 
економічно недоцільних та неефективних ре-
гуляторних актів, зменшення втручання дер-
жави у діяльність суб’єктів господарювання 
та усунення перешкод для розвитку госпо-
дарської діяльності, що здійснюється в ме-
жах, у порядку та у спосіб, що встановлені 
Конституцією та законами України [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поряд із законодавчим визначенням регуля-
торної політики є різні погляд науковців. Так, 
проведене дослідження продемонструвало, 
що більшість з них має різні ключові акценти, 

а саме розглядається та трактується вченими 
з різних позицій – з адміністративної (норма-
тивно-правової), економічної або змішаної. Зо-
середженість на адміністративному трактуван-
ні спостерігається в працях таких науковців, як 
О. Юлдашев, Л. Вдовіченко, Б. Бордюг, К. Ма-
люгіна, О. Татаревський, М. Погрібняк, В. Зан-
фіров, О. Колесников, Л. Попова, І. ясіновська, 
Г. Колісник, Ш. Монтен. Серед прихильників 
чисто економічного аспекту розгляду регуля-
торної політики слід відзначити таких науков-
ців як А. Мещеряков, С. Сопотян, Д. Душейко, 
С. Кулік. Змішаний аспект досліджуваного по-
няття розкрито в працях І. Колупаєвої, О. Ше-
вердіної, В. Ляшенко та інших. Дослідивши 
основні визначення державної регуляторної 
політики, що запропоновані вищезазначеними 
вченими, ми дійшли висновку, що наявні трак-
тування цього терміна є такими, що не в пов-
ному обсязі розкривають сутність та головні 
ознаки регуляторної політики щодо розвитку 
її як об’єкта впливу, враховуючи той факт, що 
предметом нашого розгляду є саме регуляторна 
політика розвитку національної економіки.

Метою статті є систематизація визна-
чень регуляторної політики та розширення її  
класифікації.

Виклад основного матеріалу. Адміністра-
тивна (нормативно-правова) позиція щодо 
визначення поняття «регуляторна політика» 
передусім базується на чинному законодав-
стві та передбачає адміністративно-правову 
регламентацію його формування, а економіч-
на – має на меті дослідити економічні харак-
теристики цього визначення та їхнє значення 
в економічних процесах. Змішана позиція по-
єднує в одному визначенні елементи норма-
тивно-правового та економічного визначення, 
з певною варіацією поглядів у бік чи правово-
го чи економічного трактування.

Дещо модифікує законодавче визначен-
ня М. Погрібняк, трактуючи регуляторну 
політику як напрям політики держави, спря-
мований на поліпшення якості державного 
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управління та місцевого самоврядування 
у сфері господарської діяльності шляхом за-
конодавчого визначення процедури підготов-
ки, прийняття, відстеження ефективності дії 
та перегляду регуляторних актів щодо регу-
лювання сфери господарської діяльності [3].

В. Занфіров визначає сутність поняття 
«державна регуляторна політика», досліджу-
ючи її у регіональному розрізі «як певний на-
бір різних пар методичних впливів: заборони 
й дозволу, примусу і заохочення, покарання й 
винагороди, спонукання і стримування, заці-
кавлення й пригнічення» [4].

З адміністративної (нормативно-право-
вої) позиції розглядає регуляторну політику 
О. Колесніков. Так, на думку вченого, сут-
ність регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності повинна бути закріплена 
у Господарського кодексі України як базовий 
елемент забезпечення правового господар-
ського порядку та як один з основних напря-
мів економічної політики, що спрямований 
на вдосконалення правового регулювання 
господарських відносин, зменшення втру-
чання держави у діяльність суб’єктів госпо-
дарювання та усунення перешкод для розвит-
ку господарської діяльності [5].

За визначенням Г. Колісник, регулятивна 
політика являє собою процес встановлення за 
допомогою нормативних актів, що у компетен-
ції уповноваженого органу нагляду, правових 
норм, правил та умов здійснення та впорядку-
вання діяльності у підприємницькій сфері [6].

І. ясіновська досліджує державну регуля-
торну політику у контексті малого підприєм-
ництва та дотримується чітко законодавчого 
визначення регуляторної політики [7].

як процес систематичного розроблення 
та застосування загальнодержавних засобів 
та інститутів з метою формування методів 
використання державою своїх регуляторних 
повноважень визначає регуляторну політику 
Ш. Монтен [8].

Досліджуючи державну регуляторну політи-
ку сприяння розвитку малого підприємництва, 
С. Кулик розглядає її суто в економічному аспек-
ті і трактує як заплановану програму реалізації 
стратегічних та поточних цілей, цінностей і дій 

органів влади щодо координації та регулювання 
розвитку малого підприємництва [9].

А. Мещеряков та С. Сопотян розглядають 
регуляторну політику як процес регулювання 
економіки загалом чи окремих її сфер [10]. 
Д. Душейко ототожнює регуляторну політи-
ку з інституційною та визначає її як процес 
практичної реалізації ідей інституціоналізму 
щодо встановлення найкращих правил гри 
для національної економіки [11].

Колектив авторів Б. Бордюг, К. Малюгіна, 
О. Татаревський, розкриваючи як економіч-
ний, так і адміністративний аспект, трактують 
регуляторну політику як механізм, що вклю-
чає комплекс принципів, процедур і шаблонів, 
що використовуються в процесі підготовки 
і прийняття державних рішень для покращен-
ня їхньої якості та ефективності [12].

Поєднання адміністративної та економіч-
ної позиції спостерігається у трактовці дер-
жавної регуляторної політики І. Колупаєвої. 
Так, вчена характеризує державну регулятор-
ну політику як напрям державної політики, що 
передбачає синтез правового та економічного 
регулювання відносин між суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, а також адміністратив-
них та економічних відносин між регулятор-
ними органами та іншими органами влади й 
суб’єктами підприємництва [13].

Досліджуючи регуляторну політику в сфері 
малого підприємництва, В. Ляшенко трактує її 
як напрям державної політики, що передбачає 
удосконалення правового регулювання відно-
син між суб’єктами підприємницької діяль-
ності, а також адміністративних відносин між 
регуляторними органами та іншими органами 
влади й суб’єктами малого підприємництва, не-
допущення прийняття економічно недоцільних 
та неефективних регуляторних актів, зменшен-
ня втручання держави у діяльність суб’єктів 
господарювання та усунення бар’єрів для роз-
витку легальної господарської діяльності [14].

Справедливим, на нашу думку, є заува-
ження О. Шевердіної щодо втручання органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня в діяльність суб’єктів господарювання. 
Так, дослідниця зазначає, що необхідно не 
зменшувати, а оптимізувати таке втручання. 
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Таблиця 1
Визначення поняття державної регуляторної політики  

та його цінності в теоретико-методологічному плані
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[4

] Регуляторна політика на регіональному рівні – це певний 
набір різних пар методичних впливів: заборони й дозволу, 
примусу і заохочення, покарання й винагороди, спонукан-
ня і стримування, зацікавлення й пригнічення
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інструментарію 
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М
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 [3
] Регуляторна політика у сфері господарської діяльності – 

це напрям політики держави, спрямований на поліпшення 
якості державного управління та місцевого самоврядуван-
ня у сфері господарської діяльності, шляхом законодавчого 
визначення процедури підготовки, прийняття, відстеження 
ефективності дії та перегляду регуляторних актів щодо ре-
гулювання сфери господарської діяльності У розрізі 

процедурності 
регулювання розвитку

Г.
 К
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[6
] Регулятивна політика – це встановлення з допомогою 

нормативних актів, що у компетенції уповноваженого 
органу нагляду, правових норм, правил та умов здійснен-
ня та впорядкування діяльності у підприємницькій сфе-
рі. З допомогою правил, рішень, положень, рекоменда-
цій, що ним видаються, здійснюється регулюючий вплив 
на правовідносини у підприємництві.

О
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в 
[5

] Регуляторна політики в сфері господарської діяльності – це 
базовий елемент забезпечення правового господарського 
порядку та як один з основних напрямків економічної по-
літики, що спрямований на вдосконалення правового ре-
гулювання господарських відносин, зменшення втручання 
держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунен-
ня перешкод для розвитку господарської діяльності.
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Регуляторна політика – напрям державної політики, спрямо-
ваний на вдосконалення правового регулювання господар-
ських відносин, а також адміністративних відносин між регу-
ляторними органами 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 госпо-
дарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та 
у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України

У розрізі 
впорядкування 
взаємодії між 

регуляторними 
органами в процесі 

регулювання розвитку

Нею також пропонується власне визначення 
державної регуляторної політики як напряму 
державної економічної політики з метою за-
безпечення економічного впливу держави на 
економічні та соціальні процеси й оптиміза-
ції адміністративно-правового регулювання 
економічних відносин, що спрямований на 
вдосконалення правового регулювання госпо-
дарських відносин між органами державної 
влади та іншими суб’єктами регуляторного 

впливу й суб’єктами господарювання, недо-
пущення прийняття економічно недоцільних 
і неефективних регуляторних актів, оптимі-
зацію меж втручання держави в діяльність 
суб’єктів господарювання [15].

Узагальнюючи результати систематизації 
наявних визначень регуляторної політики, 
необхідно, на нашу думку, також встановити 
цінність їх застосування у теоретико-методо-
логічному плані (таблиця 1).
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] Державна регуляторна політика сприяння розвитку ма-

лого підприємництва – це запланована програма реа-
лізації стратегічних та поточних цілей, цінностей і дій 
органів влади щодо координації й регулювання розвитку 
малого підприємництва

Обґрунтування цілеспря-
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Державна регуляторна політика у сфері господарюван-
ня – це напрям державної економічної політики, з метою 
забезпечення економічного впливу держави на економічні 
та соціальні процеси й оптимізації адміністративно-пра-
вового регулювання економічних відносин, спрямований 
на вдосконалення правового регулювання господарських 
відносин між органами державної влади та іншими суб’єк-
тами регуляторного впливу й суб’єктами господарювання, 
недопущення прийняття економічно недоцільних і неефек-
тивних регуляторних актів, оптимізацію меж втручання 
держави в діяльність суб’єктів господарювання
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Державна регуляторна політика в сфері малого підприєм-
ництва – це напрямок державної політики, що передбачає 
удосконалення правового регулювання відносин між суб’єк-
тами підприємницької діяльності, а також адміністративних 
відносин між регуляторними органами та іншими органами 
влади й суб’єктами малого підприємництва, недопущення 
прийняття економічно недоцільних та неефективних регу-
ляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність 
суб’єктів господарювання та усунення бар’єрів для розвитку 
легальної господарської діяльності.
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2] Регуляторна політика – пов‘язаний у єдиний механізм 
комплекс принципів, процедур і шаблонів, що використо-
вуються в процесі підготовки й прийняття державних рі-
шень для покращення їхньої якості та ефективності 
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] Регуляторна політика – систематичне розроблення і за-

стосування загальнодержавних засобів та інститутів з 
метою формування методів використання державою сво-
їх регуляторних повноважень  

Сполучення інститутів 
регулювання та методів 

використання регу-
ляторних повноважень 

Джерело: систематизовано автором

Закінчення таблиці 1
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Для того, щоб більш повно розкрити сут-
ність та головні ознаки регуляторної політи-
ки, в тому числі щодо такого специфічного 
об’єкта регулювання, як розвиток, доцільно 
розглянути наявну класифікацію регулятор-
ної політики.

Слід зазначити, що у вітчизняних джере-
лах є обмежена кількість ознак класифікації 
регуляторної політики.

чітко сформовану класифікацію регуля-
торної політики за видами, суб’єктами, фор-
мою правових актів та етапами забезпечення 
державної регуляторної політики наводить 
тільки О. Юлдашев у своїй монографії [17].

Проаналізувавши зазначену працю, слід 
дещо уточнити. Так, державну регуляторну 
політику класифікують за суб’єктами її здійс-
нення (за рівнем регулювання). Так дійсно, 
згідно зі ст. 1 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики в сфері 
господарської діяльності» регуляторну ді-
яльність здійснюють Верховна Рада Укра-
їни, Президент України, Кабінет Міністрів 
України, Національний банк України, Наці-
ональна рада України з питань телебачення 
і радіомовлення, інший державний орган, 
центральний орган виконавчої влади, Вер-
ховна Рада Автономної Республіки Крим, 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевий орган виконавчої влади, орган міс-
цевого самоврядування, а також посадова 
особа будь-якого із зазначених органів, якщо 
відповідно до законодавства ця особа має 
повноваження одноособово приймати регу-
ляторні акти. До регуляторних органів також 
належать територіальні органи центральних 
органів виконавчої влади, державні спеціалі-
зовані установи та організації, некомерційні 
самоврядні організації, які здійснюють ке-
рівництво та управління окремими видами 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, якщо ці органи, установи 
та організації відповідно до своїх повнова-
жень приймають регуляторні акти. Отже, на 
нашу думку, ця ознака є більш доречною для 
класифікації регуляторної діяльності під час 
дослідження розроблення та реалізації регу-
ляторної політики в межах правового поля.

Щодо ознак «за етапами забезпечення дер-
жавної регуляторної політики» та «формою 
правових актів», які пропонує О. Юлдашев, 
слід зазначити, що вони є більш придатними 
для класифікації регуляторних актів у межах 
регуляторної політики з юридичного погляду.

За видом О. Юлдашев виділяє регулятор-
ну політику [17]:

– у сфері цін на нафтопродукти;
– у сфері регулювання продукції вироб-

ничо-технічного призначення, товарів народ-
ного споживання, робіт і послуг монополь-
них утворень;

– у сфері регулювання видобутку, вироб-
ництва та використання дорогоцінних мета-
лів і дорогоцінного каміння;

– у сфері регулювання сільськогосподар-
ською продукцією та ін.

Оскільки ознака класифікації «за видом» 
є досить неоднозначною з огляду на те, що 
підвиди регуляторної політики включають 
поняття «сфера», що може розглядатися під 
різними кутами зору, а отже, значною мірою 
може відрізнятися залежно від сенсового на-
вантаження, яке вкладає дослідник у поняття 
«сфера», позицію щодо включення до пе-
реліку класифікаційних ознак регуляторної 
політики ознаки «за видами» вважаємо супе-
речливою. Замість неї слід використовувати 
ознаку «за об’єктом впливу».

Отже, розроблена нами класифікація ре-
гуляторної політики дає змогу зосередитися 
на сутності регуляторної політики за такими 
ознаками:

– за об’єктом впливу;
– за цільовою направленістю;
– за масштабом охоплення (рівень роз-

робки та реалізації);
– за прогресивністю;
– за характером;
– за змістовністю.
Останні три ознаки розкривають напрям 

нашого дослідження, що дозволяє більш ме-
тодологічно підійти до процесу класифікації 
регуляторної політики з точки зору обґрунто-
ваного розширення класифікаційних ознак.

Класифікація регуляторної політики наве-
дена на рисунку 1.
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За ознакою «прогресивність» нами про-
понується розрізняти таку регуляторну  
політику:

– відстала (використання застарілих шабло-
нів або неефективних методів регулювання);

– посередня (невиразність, часткова пере-
орієнтація на передові методи регулювання);

– зразкова (характеризується інновацій-
ними методами регулювання на основі пере-
дового досвіду, підтвердженого результатами 
застосування).

Регуляторна політика за ознакою «харак-
тер» передбачає вплив на розвиток на основі 
застосування відповідних методів:
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За сферами 
національної 

економіки

рис. 1. Класифікація регуляторної політики
Джерело: розроблено автором



130

Науковий погляд: економіка та управління, № 3 (65), 2019

– інертна (пасивні методи);
– прогресивна (активні методи).
За ознакою «змістовність» пропонується 

розрізняти такі види регуляторної політики:
– корегуюча (орієнтована на коригуючі 

дії щодо регулювання розвитку);
– захисна (спрямована на підтримку та 

зміцнення досягнутих позицій у розвитку);
– трансформаційна (передбачає карди-

нальні зміни у регулюванні розвитку).
Висновки. Проведене дослідження про-

демонструвало, що регуляторна політика 
розглядається та трактується вченими з різ-
них позицій – з адміністративної (норматив-
но-правової), економічної або змішаної.

У результаті дослідження удосконалено 
класифікацію регуляторної політики, яка, 
на відміну від наявних, розширена класи-
фікаційними ознаками: за об’єктом впливу, 
за цільовою спрямованістю, за масштабом 
охоплення, за прогресивністю, характером 
та змістовністю. Систематизація визначень 
регуляторної політики та розширення кла-
сифікації регуляторної політики дає змогу 
чітко встановити її змістовне навантаження, 
визначити відповідні методи та інструменти 
регулювання та, залежно від цілей дослі-
дження, сформувати відповідний вид регу-
ляторної політики розвитку національної 
економіки.
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