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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ДІЄВОСТІ ЗАХОДІВ  

У СФЕРІ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
У статті запропоновані результати розробки методичного підходу до оцінки ефективності заходів у 

сфері дерегулювання. Дію сформованого механізму спрямовано на поліпшення умов ведення підприємницької та 

інвестиційної діяльності, шляхом аналізу дієвості введених заходів та порівняння отриманих значень з прогно-

зованими в проектах НПА. Виділено недоліки у розгляді та прийнятті нормативно-правових актів, основними 

серед яких є недостатнє наукове обґрунтування, «закритість» процесу обговорення проектів та можливість 

виникнення корупційних ризиків, що пояснюється лобіюванням інтересів зацікавлених сторін, шляхом внесення 

змін до законодавства.  

Ключові слова: оцінка регулюючого впливу, дерегулювання, нормативно-правові акти, дієвість, механізм. 

 

Постановка проблеми. Дерегулювання є 

важливим інструментом, який використовується 

органами державного управління для вирішення 

своїх завдань. Як правило, результати його впли-

ву позначаються на становищі різних груп в сус-

пільстві і можуть бути як позитивними, так і не-

гативними. Серед останніх можна виділити: не-

достатнє наукове обґрунтування введення окре-

мого заходу або акту; «закритість» обговорення 

проектів нормативно- правових актів для соціа-

льних груп, на яких буде спрямоване дерегулю-

вання, так і для експертного товариства; за-

кріплення положень, що призводять до коруп-

ційних проявів у суспільстві та ін. При цьому на 

етапі розробки регулятивних норм та заходів у 

більшості випадків складно повністю оцінити 

імовірні наслідки від їх введення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема дослідження оцінки регулюючого впливу є 

відносно новою для вітчизняних вчених, проте, 

активно досліджується в роботах зарубіжних 

науковців, таких, як О.В. Мінаєв [8], В.В. Ко-

лєгов [7], Д.О. Дерман [3], О.В. Братанова [2] та 

ін. Однак, залишаються дискусійні питання у 

механізмі проведення ОРВ нормативно-правових 

актів та аналізі ефективності впроваджених за-

ходів в сфері дерегулювання. 

Формулювання цілей статті. Метою дос-

лідження є розробка методичного підходу для 

визначення наслідків від введення конкретного 

заходу дерегулювання та прийняття рішення що-

до ефективності або неефективності досліджува-

ного НПА. 
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         Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Методики оцінки проектів законодавчих ак-

тів та заходів дозволяють визначити, наскільки 

дієвими вони можуть бути та чи доцільне взагалі 

їх прийняття. Найважливішим внеском методик 

оцінки дієвості в забезпечення якості прийнятих 

рішень є не тільки точність проведених при цьо-

му розрахунків, а сам процес аналізу, розгляд 

можливих варіантів та ефектів впливу. 

Процес реалізації оцінки має проходити в 

кілька етапів, серед яких: підготовчий, інформа-

ційний, аналітичний та заключний. Об’єктами 

будуть виступати заходи, закріплені в концепці-

ях, урядових програмах та нормативно-правових 

актах у виділених сферах дерегулювання.  

1. Реалізація підготовчого етапу (рис.1) 

спрямована на формулювання конкретного захо-

ду дерегулювання (виходячи з НПА), визначення 

кола суб’єктів, на які він може впливати та фор-

мування робочої групи для проведення оцінки 

дієвості. Зміст основних блоків етапу: 

1.1. Суб’єктами, на яких може впливати 

захід, можуть бути фізичні особи, фізичні особи-

підприємці та юридичні особи. 

1.2. Під впливом мається на увазі економі-

чний, соціальний, екологічний і т.д. Реалізація 

цього завдання сприяє визначенню переліку не-

обхідної інформації [9]. 

Економічний вплив, який має бути визна-

чений у термінах економічного зростання, кон-

курентоспроможності, змін у витратах різних 

соціальних груп, у тому числі у додаткових ви-

тратах суб'єктів підприємницької та інвестицій-

ної діяльності, вплив на інвестиційну активність, 

вплив на ціни та інші; 

Бюджетний вплив: на видатки бюджетів 

різних рівнів, необхідних для реалізації запропо-

нованого заходу; 

Соціальний вплив: права людини, рівень і 

якість зайнятості, здоров'я, безпека, культура та 

інші. 
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Підготовчий етап 

Визначення заходу для проведення оці-

нки його дієвості 

1.1.Визначення 

кола суб’єктів, на 

яких впливає захід 

1.2. Визначення 

можливих видів 

впливу 

1.3. Формування робочої групи для 

проведення оцінки дієвості заходу 

визначення можливих категорій учас-

ників робочої групи 

розробка переліку критеріїв для відбо-

ру учасників робочої групи 

Вибір органу (комітету),  відповідаль-

ного за якість результатів проведеної 

оцінки 

Визначення усіх можливих варіантів 

впливу досліджуваного заходу дерегу-

лювання на різних суб’єктів 

Економічний 

Бюджетний 

Соціальний 

Екологічний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема проведення підготовчого етапу * 

* Розроблено авторами на основі [1, 4] 

 

Екологічний вплив на навколишнє середо-

вище, здоров’я людей (викид забруднюючих ре-

човин в атмосферу та водні об’єкти). 

1.3. Для формування робочої групи необ-

хідними є наступні умови: 

а) серед переліку критеріїв для відбору 

учасників робочої групи можуть бути: вік, сфера 

діяльності, досвід роботи, освіта. 

б) учасниками робочої групи мають бу-

ти розробники певного законодавчого акта, 

представники громадських та експертних ор-

ганізацій, підприємці, органи державної  

влади. 

2. Інформаційний етап включає в себе пі-

дготовку та збір даних (інформації) для пода-

льшого проведення оцінки дієвості. Збір інфор-

мації, необхідної для отримання якісного ви-

сновку, аналіз її достовірності та правильна 

економічна інтерпретація – це ключові елемен-

ти проведення оцінки. Нижче наводяться осно-

вні вимоги до даних, опис необхідних джерел 

для їх отримання, підходи до оцінки достовір-

ності інформації та визначення можливих ризи-

ків від використання неякісних та неперевіре-

них даних (рис.2).  

2.1. Підготовка до збору інформації: 

а) процес ідентифікації необхідної інфор-

мації, її пошук та перевірка достовірності триває 

на всіх стадіях проведення оцінки [11]. В ході 

процедури може з'явитися потреба у викорис-

танні додаткових даних. Першочерговим є ви-

значення переліку ключових показників, на які 

може впливати нормативно-правовий акт. Для 

кожної сфери вони будуть різними, але можна 

виділити основні групи, які є спільними:  

- спрощення отримання послуги (скорочення 

витрат часу, коштів, зменшення кількості до-

кументів та процедур); 

- зменшення проявів корупції в державних орга-

нах (збільшення кількості перевірок, посилення 

відповідальності, зменшення контакту суб’єктів 

з посадовими особами державних органів); 

- збільшення ефективності роботи державних ор-

ганів (кількість виданих документів, кількість ві-

дмов у виданні документів, кількість прийнятих 

заяв, кількість проведених консультацій); 

- статистика виконання запланованих заходів 

(кількість виконаних заходів, кількість запла-

нованих заходів, кількість заходів, які знахо-

дяться у процесі виконання). 
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Рис. 2. Схема проведення інформаційного етапу* 

* Розроблено авторами на основі [2, 4, 8] 

б) використання загальнодоступної інфор-

мації з вітчизняних та міжнародних аналітичних 

доповідей та рейтингів, проведення опитувань, 

використання нормативних актів, які пов’язані з 

конкретними заходами, думка експертів, резуль-

тати контрольно-перевірочної діяльності. 

в) вимоги до інформації [10, 2]: 

- первинні дані повинні бути відкритими 

та доступними для використання незалежними 

експертами; 

- дані повинні мати посилання на джерела, 

з яких їх взято; 

- дані мають бути перевіреними та досто-

вірними; 

- у висновку до оцінки дієвості, повинно 

бути чітко приписано, які дані є об’єктивними 

(взятими з незалежного джерела), які – оцінками 

експертів та зацікавлених сторін, які – не переві-

реними або припущеннями органу, який прово-

дить оцінку. 

2.2.  Методи, які використовуються для 

збору інформації: 

а) якісні [11]: інтерв’ю (вільні, напівстан-

дартизовані, формалізовані, звичайні, експертні, 

групові); 

б) кількісні: різні типи анкетних опитувань 

(експрес-опитування, індивідуальні анкетні опи-

тування, інтернет-опитування, моніторингові та 

панельні опитування). 

2.3. Результатом перевірки достовірності 

отриманих даних має стати визначення трьох 

типів інформації:  

- достовірної, яка може далі використову-

ватися для аналізу; 

- недостовірної, яку небажано використо-

вувати (при цьому, необхідним є повернення до 

етапу визначення переліку інформації та пошуку 

альтернативних джерел); 

- інформація, достовірність якої складно 

або неможливо перевірити. В цьому випадку по-

трібно визначити, наскільки значущою є ця ін-

формація та провести оцінку ризиків від викори-

стання перевірених джерел [4]. 

3. Аналітичний етап передбачає визначен-

ня ефективності впровадження заходу та має 

продемонструвати, що витрати на його розробку 

та введення були виправданими та меншими за 

отримані вигоди. Для цього необхідним є: 

3.1. Вибір методів для проведення оцінки 

дієвості заходів дерегулювання. 

Інформаційний етап 

2.1. Підготовка до збору інформації 

визначення переліку необ-

хідної інформації 

визначення джерел для 

пошуку інформації 

Неможливо перевірити дос-

товірність інформації 

Достовірна інформація 

Оцінка ризиків від викорис-

тання неперевірених даних 

2.3. Перевірка до-

стовірності отрима-

ної інформації 

 

Дані можна вико-

ристовувати 

Дані не можна 

використовувати 

2.2. Вибір методів для збору інфо-

рмації 

якісні кількісні 

визначення вимог до 

інформації 

Збір інформації 
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а) оскільки, в основі аналізу вигод та ви-

трат лежить кількісне та якісне дослідження і 

зіставлення даних протягом відповідного періоду 

часу, цей метод забезпечує базу для порівняння 

різних варіантів і допомагає оцінити наслідки 

можливих альтернатив [2].  

б) одним із напрямів оцінки дієвості захо-

дів у різних сферах дерегулювання є аналіз пози-

цій України у світових рейтингах [6]. Для зістав-

лення країн світу за різними аспектами їх розви-

тку в міжнародній практиці використовуються 

індекси і показники, які розраховуються різними 

міжнародними організаціями і консалтинговими 

компаніями (рис.3). 

в) оцінка первинних та вторинних ризиків 

[11] від впровадження заходу для кожної з груп. 

Дерегулювання, спрямоване на те, щоб позбути-

ся ризику в одній області, часто породжує збіль-

шення ризиків в інших областях. 

Визначення переліку можливих ризиків: 

- ризики невідповідності між запропонова-

ним заходом дерегулювання та його заявленими 

цілями; 

- ризики недостатності механізмів реаліза-

ції запропонованого заходу дерегулювання; 

- ризики неможливості забезпечення дос-

татнього контролю дотримання запроваджених 

заходів; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Схема проведення аналітичного етапу* 

 

* Розроблено авторами на основі [1, 3, 8] 

 
- ризики невідповідності запровадженого 

заходу дерегулювання рівню розвитку або поши-

ренню необхідних технологій; 

- ризики для інвестиційного клімату, пов'я-

зані, в тому числі, з погіршенням умов ведення 

бізнесу після запровадження заходу, зниженням 

гарантій для інвесторів [9]; 

- ризики для розвитку малого та середньо-

го підприємництва, пов'язані з вартістю початку 

бізнесу, адміністративними витратами на реалі-

визначення переліку вигод  

та витрат отриманих  

кожною з груп 

Аналітичний етап 

А) проведення аналізу  

вигод та витрат 

В) оцінка ризиків від впро-

вадження заходу для кожної 

з груп 

Б) оцінка динаміки по-

зицій України в міжна-

родних рейтингах 

визначення переліку мож-

ливих ризиків 

оцінка ймовірності настання 

кожного з ризиків 
 

оцінка ступеня контролю 

ризиків у відсотках 

Частковий контроль 

Обґрунтування заходів, спрямованих на зниження даного ризику 

визначення субіндексів 

та показників 

     Повний контроль 

розрахунок кількісних  

результатів 

3.1. Вибір методів для проведення оцінки дієвості заходів 

виявлення проблем та 

напрямів їх вирішення 

4.1. Оприлюднення результатів аналізу зацікавленим сто-

ронам (розробникам НПА, в яких закріплені заходи, 

суб’єктам господарювання, експертам) 
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зацією запропонованих заходів регулювання, 

обмеженням доступу до необхідних ресурсів 

внаслідок введення заходу; 

- екологічні ризики можуть бути викликані 

потенційним зростанням негативного впливу на 

навколишнє середовище, через введення заходів 

дерегулювання, а також недосягненням заплано-

ваного рівня зниження такого впливу (якщо саме 

на цю мету спрямовані прийняті заходи) [2]; 

- соціальні ризики можуть бути пов'язані 

як з можливим скороченням числа зайнятих та 

рівня заробітної плати в тій чи іншій сфері, так і 

з впливом заходу дерегулювання на бідність, 

міграційні процеси й інші соціальні характерис-

тики [9]. 

По кожному виявленому ризику наводить-

ся оцінка ймовірності його настання.   

- оцінка ступеня контролю ризиків у відсо-

тках (у разі відсутності можливості розрахунку 

точного значення ступеня контролю допускаєть-

ся визначення відповідного інтервалу або оціно-

чної характеристики: повний контроль (тобто 

заявлені заходи, спрямовані на мінімізацію ризи-

ку, дозволяють повністю виключити його вплив 

або максимально зменшити); частковий контроль 

(заявлені заходи частково сприяють зниженню 

впливу ризику); контроль відсутній (заходи від-

сутні або не впливають на ймовірність настання 

ризику);  

- обґрунтування заходів, спрямованих на 

зниження даного ризику: організаційно-технічні, 

методологічні, інформаційні та ін. 

4. Заключний етап. Порівняння отримано-

го результату з очікуваним (від проекту НПА) та 

розробка подальших рекомендацій. 

4.1. Результати повинні бути представлені 

в спрощеній, зрозумілій формі; бути своєчасни-

ми та доступними для всіх зацікавлених сторін. 

Оприлюднення результатів може бути здійснено 

шляхом розміщення інформації на сайтах або 

проведення круглого столу з запрошенням пред-

ставників зацікавлених осіб. Отриманий резуль-

тат може бути представлений у вигляді таблиці, 

схеми, дорожньої карти (рис.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зміст і структура заключного етапу* 

* Розроблено автором на основі [4, 8, 9] 
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виявлення змін, які відбуваються у зв’язку з вве-

денням заходу: 

- підготовка та внесення змін до НПА;  

- розробка механізму зворотного зв’язку та 

розгляд скарг; 

- інформування суспільства про результа-

ти моніторингу шляхом публікації звітів, 
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розміщення новин на спеціалізованих 

сайтах та ін.  

Висновки і перспективи подальших  

досліджень. Оцінка дієвості заходів дерегулюван-

ня є необхідною складовою ефективного функціо-

нування економіки, оскільки вона дозволяє провес-

ти комплексний аналіз впливу окремих заходів на 

конкретні групи суб’єктів, виявити негативні тен-

денції та запропонувати рекомендації для їх мінімі-

зації. На даному етапі існує низка проблем, 

пов’язаних із розробкою, прийняттям та подаль-

шою дією нормативно-правових актів. Результатом 

вищеописаних недоліків є прийняття законодавст-

ва, яке не тільки створює надлишкові обмеження і 

обов'язки для суб'єктів підприємницької діяльності 

та громадян, але і не досягає цілей свого ухвалення, 

тобто не забезпечує вирішення соціальних, еконо-

мічних та інших проблем. 

Метою подальших досліджень є проведен-

ня більш глибокого аналізу окремих етапів мето-

дичного підходу для визначення конкретного 

впливу введених заходів на різні групи суб’єктів 

(держава, бізнес, споживачі) та виділення перелі-

ку можливих ризиків. 
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