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ОПТИМІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЗМІН В РЕГУЛЯТОРНІЙ
ПОЛІТИЦІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Удосконалено процес оптимізації змін в регуляторній політиці, що на відміну від інших передбачає
диференціацію сфер за необхідністю прискорення розвитку та змін у регулюванні на основі матриці
порівняльних переваг, визначення зведених за сферами агрегованих індексів розвитку та узагальнюючих
індексів регуляторної політики, побудову моделі залежності між ними та розв’язання задачі оптимізації з
врахуванням виявлених обмежень граничної доцільності зростання (зменшення) узагальнюючих індексів
регуляторної політики за сферами національної економіки та обмеження можливостей до зростання значень
даних показників. Встановлено, що оптимальне значення зведеного за сферами агрегованого індексу розвитку
національної економіки складає 1,221.
Ключові слова: оптимізація змін, регуляторна політика, національна економіка, планування, розвиток.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Усовершенствован процесс оптимизации изменений в регуляторной политике, который в отличии от
других предполагает дифференциацию сфер по необходимости ускорения развития и изменений в
регулировании на основе матрицы сравнительных преимуществ, определение сводных по сферам
агрегированных индексов развития и обобщающих индексов регуляторной политики, построение модели
зависимости между ними и решение задачи оптимизации с учетом выявленных ограничений предельной
целесообразности роста (снижения) обобщающих индексов регуляторной политики по сферам национальной
экономики и ограничения возможностей к росту значений данных показателей. Установлено, что оптимальное
значение сводного по сферам агрегированного индекса развития национальной экономики составляет 1,221.
Ключевые слова: оптимизация изменений, регуляторная политика, национальная экономика,
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OPTIMIZATION AS THE BASIS FOR PLANNING OF CHANGE IN THE
REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
The development and implementation of an effective regulatory policy is an important step of the state aimed at
increasing the ability to respond to changes and the effectiveness of managing them, and also allowing directing the
vector of regulatory influence in the right direction.
The goal of the article is to improve the process of optimizing changes in the regulatory policy of national
economy development.
The stages of the development optimization process indices and regulatory policy of national economy
development are constructed and disclosed. The matrix of coefficients determination of domains weights in national
economy by means of the comparative advantages method is constructed. The correlation between the aggregate
development aggregate index and the aggregate regulatory policy index is calculated and constructed. On the basis of
optimal indices the generalized regulatory policy indices for the spheres are determined with their subsequent
summation taking into account the weight of the spheres. It is established that the optimal value of aggregate index of
the national economy development is 1.221.
The research results serve to the changes process optimization in regulatory policy as well as their improvement.
Unlike others they provide differentiation of spheres by the need to accelerate development and changes in regulation
based on a matrix of comparative advantages, the definition of aggregated indices of development and generalizable
indices of regulatory policy between sectors, them and the solution of the optimization problem taking into account the
revealed limitations of the marginal expediency of growth (decrease) of generalized regulatory indices policy by
branches of the national economy and limited opportunities to increase the values of these indicators.
Keywords: change optimization, regulatory policy, national economy, planning, development.

Постановка проблеми. Важливу роль у економічній системі кожної країни відіграє держава.
Пов’язано це з тим, що серед головних функцій держави є функція регулювання економічних
процесів суспільства у цілому та економічної діяльності суб’єктів господарювання зокрема. Крім
того, одним з напрямів державної політики є регуляторна політика. Так, від правильно обраної
регуляторної політики залежить економічна безпека держави в цілому. Розробка та впровадження
ефективної регуляторної політики є важливим кроком держави, що підвищує здатність реагувати на
зміни та результативність управління ними, а також дозволяє спрямувати вектор регулюючого
впливу у потрібному напрямку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним питанням регуляторної
політики присвячено багато праць вітчизняних та закордонних науковців. При цьому регуляторна
політика розглядається з різних аспектів та точок зору. Так, певні аспекти регуляторної політики
розглядаються у дослідженнях М. Погрібняка [1], Г. Толмачевої, В. Ляшенка [2], Н. Осадчої [3], О.
Юлдашева [4], І. Колупаєвої [5], О. Шевердіної [6] та інших. Суттєвий внесок у реформування
регуляторної політики багатьох країн внесли рекомендації та дослідження Організації економічного
співробітництва та розвитку [7]. Проте, постійний розвиток національної економіки потребує
управління змінами регуляторної політики розвитку. Адже, основою будь-якого розвитку є зміни.
Саме тому питання планування змін в регуляторній політиці розвитку національної економіки є
актуальним та потребує проведення дослідження.
Метою статті є удосконалення процесу оптимізації змін в регуляторній політиці розвитку
національної економіки.
Виклад основного матеріалу. Згідно Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»: державна регуляторна політика у сфері господарської
діяльності – це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання
господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними 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 господарської діяльності,
що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України
[8].
Одним з принципів регулювання розвитку, на яких базується регуляторна політики є
оптимальність, а отже використання оптимізації, як основи для планування змін в регуляторній
політиці розвитку, є необхідною умовою їх проведення (рис. 1).
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Диференціація сфер за необхідністю прискорення розвитку та змін у регулюванні
Порівняльна оцінка сфер на основі класифікації проблемних ситуацій
Сфера і більш
Сфера і та сфера j є
Сфера і менш
проблемна, ніж сфера j,
рівнозначними, тоді
проблемна, ніж сфера j,
тоді a i j = 2
aij=1
тоді aij=1/2 або 0,5

Визначення коефіцієнтів вагомості на основі матриці порівняльних переваг

Визначення зведеного
за сферами агрегованого індексу
розвитку

Визначення зведеного за сферами
узагальнюючого індексу регуляторної
політики

Побудова моделі залежності зведеного за сферами агрегованого індексу розвитку
від зведеного за сферами узагальнюючого індексу регуляторної політики
Встановлення цільової функції на досягнення максимального значення зведеного за
сферами агрегованого індексу розвитку з використанням побудованої моделі
Визначення обмежень для оптимізаційної моделі
Обмеження граничної доцільності
Обмеження можливостей до зростання
зміни узагальнюючих індексів
значення узагальнюючих індексів
регуляторної політики
регуляторної політики
Аналіз моделей залежності
Аналіз трендових моделей зміни
агрегованих індексів розвитку за
узагальнюючих індексів
сферами від узагальнюючих
регуляторної політики з
індексів регуляторної політики та
врахуванням довірчого інтервалу
виявлення екстремуму
та досягнутого рівня

Розв’язання задачі оптимізації та визначення оптимальних значень зведених за
сферами агрегованого індексу розвитку та узагальнюючого індексу регуляторної
політики
Рис. 1. Процес оптимізації індексів розвитку та регуляторної політики розвитку
Джерело: складено автором

При пошуку оптимальних значень індексів розвитку та регуляторної політики пропонуємо
враховувати диференціацію сфер за необхідністю прискорення розвитку та змін у регулюванні, що
дозволяє визначити коефіцієнти вагомості всіх сфер національної економіки. Робити це
пропонується на основі методу порівняльних переваг. Сфери національної економіки [9] та система
показників оцінки регуляторної політики [10] представлено у попередніх дослідженнях.
Визначення коефіцієнтів вагомості сфер національної економіки передбачає декілька етапів:

25

Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5

2
2
1
2
2
2
2
2
1
1

1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5

2
2
1
2
2
2
2
2
1
1

2
2
1
2
2
2
2
2
1
1

Коефіцієнт
вагомості

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сфери, з якими відбувається порівняння

Сума
порівняльних
переваг

Сфера, що
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1. Перший етап – визначаються порівняльні переваги сфер окремо залежно від того, наскільки
проблемною є сфера національної економіки (aij – порівняльна перевага сфери i над сферою j).
При цьому, сфера i є більш важливою, ніж сфера j з точки зору подальшого регулювання та
необхідності прискорення розвитку, якщо сфера і є більш проблемною, ніж сфера j. В такому разі
порівняльна перевага встановлюється на рівні 2 бали (наприклад, aij = 2). Якщо сфери є
рівнозначними порівняльна перевага встановлюється на рівні 1 (наприклад, aij = 1). Якщо сфера і є
менш проблемною, ніж сфера j, то сфера i вважається менш важливою ніж сфера j з точки зору
подальшого регулювання та необхідності прискорення розвитку. В такому разі порівняльна перевага
встановлюється на рівні 0,5 (наприклад, aij = 0,5).
Оцінки порівняльних переваг заносяться в матрицю, де в заголовку рядків позначено номери
сфер, для яких визначаються порівняльні переваги, а в заголовку стовпців – номери сфер, з якими
порівнюються сфери, занесені до заголовку рядків (табл. 1).
Таблиця 1
Матриця визначення коефіцієнтів вагомості сфер національної економіки за методом
порівняльних переваг

13
13
6,5
13
13
13
13
13
6,5
6,5
110,5

0,118
0,118
0,059
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,059
0,059
1,000

Джерело: розраховано автором

Таким чином, в кожний рядок матриці заносяться порівняльні переваги даної сфери зі сферами,
позначеними в заголовку стовпців. Так, в клітинці матриці, що знаходиться на перетині рядку, який
відповідає сфері і, та стовпця, позначеного номером j, наводиться порівняльна перевага сфери і зі
сферою j, тобто величина aij.
2. Другий етап – на основі порівняльних переваг сфер визначаються коефіцієнти вагомості сфер
шляхом відношення суми порівняльних переваг даної сфери над іншими до загальної суми
порівняльних переваг по всіх сферах:

Wi =

aij
J

 aij
j =1

де Wi – коефіцієнт вагомості сфери i;
J

 aij – сума порівняльних переваг сфери i над іншими сферами (сума по рядку матриці).
j =1
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Для того, щоб визначити коефіцієнт вагомості сфер національної економіки, пропонується
врахувати результати визначення проблемності сфер розвитку, згідно яких сфери можуть бути
проблемними, потенційно проблемними та безпроблемними. Чим більш проблемною є сфера, тим
більш вагомою вона має бути. Принцип розстановки порівняльних переваг та обчислення
коефіцієнтів вагомості описаний вище.
Як видно з таблиці 1, майже всі сфери є рівнозначними. Лише за кількома сферами
(«Зайнятість», «Управління», «Навколишнє середовище»), в яких реформи досить активно
проваджувались останнім часом, необхідність змін регуляторної політики з метою прискорення
розвитку є дещо нижчою, ніж в інших сферах, а відповідно і їх вагомість при розрахунку зведених
індексів є нижчою за інші сфери.
З врахуванням даних коефіцієнтів вагомості пропонується розраховувати зведений за сферами
агрегований індекс розвитку.
Зведений за сферами агрегований індекс розвитку ( ІРз ) визначається за формулою:
(2)
ІРзв = Wi І і ,



де І і - агрегований індекс розвитку за сферою і;
Зведений за сферами узагальнюючий індекс регуляторної політики ( ТІ і ) визначається за
формулою:
(3)
ТІзв = Wi ТІ і ,



де ТІ і - узагальнюючий індекс регуляторної політики за сферою і;
Крім того, пропонується визначити, чи існує між двома згаданими вище показниками зв'язок.
В таблиці 2 наведено значення даних показників.
Таблиця 2
Зведені за сферами індекси за 2011-2017 роки
Показник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Зведений за сферами
узагальнюючий індекс
1,047
1,057
1,001
0,932
0,956
1,030
1,041
регуляторної політики
Зведений за сферами
агрегований індекс
1,028
1,170
1,129
0,927
0,906
1,167
1,024
розвитку
Джерело: розраховано автором

Як видно з даних таблиці 2, зведений за сферами узагальнюючий індекс регуляторної політики
за всі роки, крім 2014 та 2015 років, перевищував 1, що свідчить про те, що регуляторна політика в
цілому може вважатися задовільною. Зведений за сферами агрегований індекс розвитку також по
більшості років досліджуваного періоду (2011-2013 та 2016-2017 роки) перевищував 1, а отже можна
стверджувати, що в ці роки національна економіка в цілому характеризувалася прискоренням
розвитку (хоча його темпи значною мірою відрізнялися).
На основі даних таблиці було побудовано залежність між зведеним за сферами агрегованим
індексом розвитку та зведеним за сферами узагальнюючим індексом регуляторної політики.
Для візуалізації існуючої між цими показниками залежності може бути використано поле
кореляції (рис. 2).
Кореляційне поле залежності свідчить про наявність досить тісного зв’язку між наведеними
показниками (коефіцієнт парної кореляції між ними складає 0,7655, що відповідає сильному зв’язку
за шкалою Чеддока). Наведена на рис. 2 формула може бути використана для побудови
оптимізаційної моделі як цільова функція, спрямована на максимум:
y = 1,663x -0,6283  max
(4)
де y – зведений за сферами агрегований індекс розвитку;
х – зведений за сферами узагальнюючий індекс регуляторної політики.
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Рис. 2. Кореляційне поле залежності між зведеними за сферами індексами розвитку та
регуляторної політики
Джерело: побудовано автором

При цьому, мають бути враховані обмеження граничної доцільності зміни узагальнюючих
індексів регуляторної політики, визначені на основі аналізу моделей залежності агрегованих індексів
розвитку за сферами від узагальнюючих індексів регуляторної політики. Крім того, необхідно
врахувати обмеження, що обумовлені можливостями до зростання узагальнюючих індексів
регуляторної політики, що можуть бути визначені на основі трендового аналізу.
З врахуванням даних обмежень розв’язано оптимізаційну модель залежності (4), результати
розв’язання якої наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Оптимальні значення індексів регуляторної політики
Індекси регуляторної політики
Реєстрація підприємств
Отримання дозволів на будівництво
Підключення до систем електропостачання
Реєстрація власності
Отримання кредитів
Захист мінори тарних інвесторів
Оподаткування
Міжнародна торгівля
Забезпечення виконання контрактів
Усунення неплатоспроможності
Урядова ефективність
Регуляторна якість
Регулювання кредитного ринку
Регулювання ринку праці
Регулювання підприємництва
Джерело: розраховано автором
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1,065
1,475
1,025
1,197
1,045
1,054
0,933
1,069
1,047
1,952
1,108
1,168
1,205
1,080
1,001
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На основі оптимальних індексів, наведених вище визначено узагальнюючі індекси регуляторної
політики за сферами з їх наступним зведенням із врахуванням вагомості сфер за формулою (3). Крім
того, визначено оптимальне значення зведеного за сферами агрегованого індексу розвитку (табл. 4).
Таблиця 4
Результати оптимізації
Результати
Індекси регуляторної політики
оптимізації
Узагальнюючі індекси за сферами
1
1,058
2
1,056
3
1,001
4
1,046
5
1,372
6
1,182
7
1,111
8
1,107
9
1,096
10
1,031
Оптимальне значення зведеного за сферами
узагальнюючого індексу регуляторної політики
1,112
Оптимальне значення зведеного за сферами
агрегованого індексу розвитку
1,221
Джерело: розраховано автором

Як видно з даних таблиці 4, якщо оптимальні значення індексів регуляторної політики будуть
досягнуті, то стане можливим досягнення оптимального значення зведеного за сферами агрегованого
індексу розвитку, яке складає 1,221.
Висновки. Встановлено, що оптимальне значення зведеного за сферами агрегованого індексу
розвитку національної економіки складає 1,221.
Удосконалено процес оптимізації змін в регуляторній політиці, що на відміну від інших
передбачає диференціацію сфер за необхідністю прискорення розвитку та змін у регулюванні на
основі матриці порівняльних переваг, визначення зведених за сферами агрегованих індексів розвитку
та узагальнюючих індексів регуляторної політики, побудову моделі залежності між ними та
розв’язання задачі оптимізації з врахуванням виявлених обмежень граничної доцільності зростання
(зменшення) узагальнюючих індексів регуляторної політики за сферами національної економіки та
обмеження можливостей до зростання значень даних показників.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ
ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
В статті розглянуто загальні концепції інноваційно-інвестиційної діяльності, охарактеризовано структуру
та складові політики держави щодо впровадження інноваційно-інвестиційних змін, з’ясовано роль та значення
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