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Ефективність механізмів трансформації 

системи організаційно-технічного регулювання економіки: 

методичний підхід до оцінки 
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Трансформація системи організаційно-технічного регулювання національної економіки 

актуалізує питання оцінки запроваджуваних механізмів. У статті запропоновано й обґрунтовано 

методичний підхід до визначення ефективності механізмів трансформації системи організаційно-

технічного регулювання економіки як суспільно значущого інноваційно-інвестиційного проекту з 

розрахунком сукупного ефекту для державного бюджету та підприємств галузей як чистої 

приведеної вартості, яка визначається як збільшення валового внутрішнього продукту в 

поточному та майбутньому періодах у результаті впровадження регулювальних інструментів. 

Розроблено математичну модель для розрахунку сукупного річного економічного ефекту від 

регулювальних інструментів – технічних регламентів і стандартів. Розрахунками ефекту доведено 

доцільність її застосування для визначення видів діяльності та товарних груп експорту, які 

потребують першочергового розроблення і впровадження технічних регламентів, що надасть 

можливість оптимізувати вибір регулювальних інструментів. 
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Вступ. Зі вступом України до СОТ інтенсифікувалися процеси щодо трансформації 

системи, яка запроваджує нові інструменти технічного регулювання. На виконання 

вимог СОТ у рамках дерегуляції та розвитку підприємництва націлено програму 

економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава» [1]. Незважаючи на прийняті закони, програми й заходи, 

практична реалізація трансформації системи в Україні ускладнена через брак часу і 

досвіду (поняття технічного регулювання як системи з’явилося тільки на початку ХХІ 

століття) та специфічні особливості розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації та регіоналізації. 
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Постановка проблеми. Над прикладними питаннями трансформації системи 

здебільшого працюють фахівці державних органів у цій сфері, науковцями до цього 

часу приділено ще недостатньо уваги, незважаючи на важливість ролі технічного 

регулювання в розвитку економіки України, результати якого є складовими планування 

й реалізації науково-технічної політики держави. 

Істотний внесок у дослідження окремих аспектів проблеми трансформації технічного 

регулювання внесли І. Авгушевич [2], І. Аронов [3], В. Версан [4], Л. Віткін [5], 

Т. Зворикіна [6], М. Леммел [7], С. Пугачов [8], А. Ханету [9], Г. Елькін [10], у працях 

яких здебільшого здійснено наукове обґрунтування реалізації процесів реформування 

системи та розбудови її організаційної структури.  

Як свідчать результати аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду, виникла нагальна 

необхідність удосконалення й розвитку технічного регулювання як системи 

організаційно-технічного впливу на виробничі процеси в різних галузях економіки, 

розроблення та становлення нових науково-методичних підходів і методів щодо її 

ефективної організації, зокрема невід’ємної частини цього процесу – механізмів 

трансформації. Однак визначенню ефективності застосовуваних механізмів до цього часу 

приділено недостатньо уваги, що гальмує трансформаційні процеси. 

Мета дослідження – обґрунтувати методичний підхід до оцінки ефективності 

механізмів трансформації системи організаційно-технічного регулювання національної 

економіки та розробити математичну модель для розрахунку економічного ефекту. 

Результати дослідження. Трансформації у сфері організаційно-технічного 

регулювання пов’язані, по-перше, з реорганізацією інституціональної структури та 

перерозподілом повноважень між органами, по-друге, із застосуванням нових для 

інституцій і суб’єктів господарювання видів нормативно-правових документів і форм 

оцінки відповідності [11]. Такі трансформаційні зміни можуть розглядатися як 

суспільно значущий інноваційно-інвестиційний проект, особливістю якого є низька 

комерційна ефективність (на початкових етапах розроблення нормативно-правової 

документації), високий рівень суспільної ефективності, висока соціальна, екологічна 

або науково-технічна значущість для суспільства. Тому й оцінка трансформаційних змін 

повинна відбуватися з точки зору суспільної значущості.  

Основним методологічним прийомом, що необхідно використовувати при прийнятті 

рішень із заходів з розроблення нових регуляторів, є визначення витрат і прогнозування 

результатів на підставі зіставлення ситуацій «із регулювальним заходом» і «без 

регулювального заходу», наприклад, технічного регламенту. Оскільки ефективність 

характеризується співвідношенням результатів і витрат і завжди має відношення до 

деякого суб’єкта або декількох суб’єктів одночасно, то за суб’єктною ознакою можна 

виділити показники: 

 суспільної (соціально-економічної) ефективності – по відношенню до суспільства в 

цілому; 

 регіональної ефективності – з точки зору адміністративно-територіальних одиниць; 

 галузевої ефективності – з точки зору галузей економіки, підприємств та їх 

об’єднань; 

 бюджетної ефективності – по відношенню до бюджетів усіх рівнів (з точки зору 

витрат і доходів); 

 ефективності участі у проекті суб’єкта підприємницької діяльності – для 

підприємства за умов співфінансування або здійснення фінансування проекту за свій 

рахунок. 
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Оскільки заходи з організаційно-технічного регулювання національної економіки 

належать до соціально значущих, то основними сферами прояву ефекту є суспільна 

(соціально-економічна) і бюджетна. Що стосується галузей та підприємств, то ефект 

буде отриманий за рахунок зростання конкурентоспроможності продукції, модернізації 

виробництва на основі сучасних технологій у результаті виконання вимог технічних 

регламентів, що призведе до підвищення інвестиційної привабливості цих сфер. 

Методичний підхід до визначення річного ефекту від розроблення та впровадження 

регулювального заходу для держави та підприємств галузі базується на його розрахунку 

як чистої приведеної вартості. Чиста приведена вартість визначається як збільшення 

ВВП у поточному та майбутньому періодах в результаті реалізації регулювальних 

заходів з організаційно-технічного регулювання. Передбачається, що фінансовий внесок 

у ВВП визначається як пряме збільшення його величини в результаті впровадження 

регулювального заходу. Приріст поточного фінансового внеску у ВВП збільшує внесок 

у формування бюджету відповідно до поточної частки бюджету у ВВП. 

При розрахунку соціально-економічного та бюджетного ефектів передбачається, що: 

а) результат впровадження регулювального заходу має показники, які оцінюються у 

кількісному вираженні; 

б) кількісні значення результатів впровадження регулювального заходу мають 

однозначний вплив на формування вкладу у ВВП. Іншими словами, кожному 

кількісному результату відповідає оцінка його внеску в суспільний ефект. 

Основними регулювальними заходами є технічні регламенти та стандарти – 

гармонізовані або національні. Ефект від впровадження регулювального заходу, 

наприклад, технічного регламенту для держаного бюджету (NPVG), розраховується за 

формулою 
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де i – розрахунковий рік оцінки ефекту від впровадження технічного регламенту; n – горизонт 

очікуваного застосування технічного регламенту; RGі – вартісна оцінка наслідків запровадження 

технічного регламенту для державного бюджету всіх рівнів у i-му році; СGi – витрати на 

розроблення і виконання заходів для державного бюджету всіх рівнів, пов’язаних із 

впровадженням технічного регламенту в i-му році, з урахуванням прогнозу цін на даний рік; rG – 

ставка дисконтування, обчислена як частка від одиниці, яка дорівнює дохідності державних 

цінних паперів.  
 

Ефект від впровадження технічного регламенту для підприємств галузі (NPVE) 

розраховується за формулою 
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де REi – вартісна оцінка наслідків впровадження технічного регламенту для підприємств даної 

галузі у i-му році; СEi – витрати на розроблення і виконання заходів для підприємств даної галузі, 

пов'язаних із впровадженням технічного регламенту в i-му році, з урахуванням прогнозу цін на 

даний рік; rE – ставка дисконтування, обчислена як частка одиниці, яка дорівнює нормі 

рентабельності в галузі, де впроваджується технічний регламент. 
 

Від упровадження технічного регламенту як регулювального заходу ефект повинні 

отримувати і держава, і підприємства галузі. Тому доцільно оцінювати сукупний ефект 
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(NPVs) для державного бюджету і підприємств галузі, який розраховується за 

формулою 
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Виходячи з теорії ігор, за умов, в яких державні органи та підприємства галузі 

розглядають доцільність впровадження нового технічного регламенту, виграш держави 

оцінюється за допомогою функції G(x, y), а підприємств – за допомогою функції E(x, y). 

У нормальній формі гра двох сторін задається набором Г = Х, Y, E(x, y), G(x, y).  

Оскільки кожен із учасників намагається максимізувати власну функцію корисності, 

то ефект від впровадження технічного регламенту за участі держави та підприємств 

галузі в цьому процесі повинен бути оптимальний для обох сторін (урівноважений). 

Рівновагою за Нешем називають таку ситуацію (x
0
, y

0
), за якої виконуються умови:  
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У такому випадку стратегія х
0
, якої додержуються підприємства, та стратегія y

0
, якої 

додержуються державні органи, є рівноважними. За умови, що для розроблення та 

впровадження технічного регламенту необхідна взаємодія обох сторін (софінансування), 

виграш від його невпровадження дорівнює нулю, тобто 
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У разі впровадження технічного регламенту виграш обох сторін, виходячи з 

формалізованого виразу рівноваги за Нешем, буде досягнутий за умови 
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Отже, необхідною умовою розроблення та впровадження технічного регламенту є 

дотримання співвідношень 
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У випадку недотримання даної вимоги обрані стратегії х
0
 та у

0
 є нерівноважними (не 

дотримуються умови рівноваги за Нешем). Для забезпечення рівноважного стану та 

мотивації обох сторін щодо розроблення та впровадження технічного регламенту 

можлива передача частини виграшу кожної зі сторін іншій – застосування коаліційної 

поведінки. У випадку NPVE < 0, для того щоб виконувалася необхідна умова, треба 

застосувати дотації з боку держави. У випадку NPVG < 0 для виконання необхідної 

умови можливим є застосування компенсаційного мита.  

За коаліційної поведінки необхідною умовою є 
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За відсутності такої умови неможливими є ані застосування коаліційної поведінки, 

ані рівновага за Нешем. Умови, за яких можливо застосування коаліційної поведінки, 

описуються рівняннями 
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де Ni – обсяг виробництва галузі в і-му році; Рw – рівень середньоринкових цін на продукцію. 
 

Розв’язання даних рівнянь здійснюється шляхом застосування лінійного 

програмування. Отриманий результат буде залежати від наступних чинників: обсягів 

виробництва у галузі, в якій запроваджується технічний регламент N; динаміки світових 

цін на продукцію галузі PW; розміру сукупних витрат CG+CE; рентабельності виробництва 

у даній галузі rE; ставки дохідності за державними цінними паперами rG тощо. 

Розрахунками ефекту доведено, за якими видами діяльності та товарними групами 

експорту необхідна першочергове розроблення і впровадження технічних регламентів 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Ефект від впровадження технічних регламентів 

 

Класифікаційна позиція 
Ефект за варіантами 

песимістичний базовий оптимістичний 

За видами економічної діяльності, млн грн 

Добувна промисловість 127,7 223,4 319,2 

Переробна промисловість 334,3 585,0 835,8 

Діяльність транспорту та зв’язку 244,9 428,6 612,3 

За товарними групами експорту, млн дол. США 

Мінеральні продукти 13,5 23,6 33,7 

Продукція хімічної та пов’язаних із нею 

галузей промисловості 
7,0 12,2 17,4 

Недорогоцінні метали та вироби з них 34,6 60,6 86,6 

Механічне обладнання, машини, 

електрообладнання 
11,3 19,8 28,4 

 

Встановлені значення ефекту для видів економічної діяльності і сфер експорту 

товарів можна застосовувати як норматив, а зіставлення тенденцій зміни обсягів 

виробництва та частки у ВВП дасть можливість визначити першочерговість 

розроблення технічних регламентів і стандартів чи інших регуляторів за видами 

економічної діяльності чи товарними групами експорту.  

Висновки і перспективи подальших наукових розробок. Запропонований 

методичний підхід до визначення ефективності механізмів трансформації системи 
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організаційно-технічного регулювання ґрунтується на розрахунку сукупного ефекту для 

державного бюджету та підприємств галузей як чистої приведеної вартості, що 

визначається як збільшення валового внутрішнього продукту в поточному та 

майбутньому періодах. Розроблено математичну модель для розрахунку річного 

економічного ефекту від регулювального заходу. Застосування моделі надасть 

можливість оптимізувати вибір інструментів за видами економічної діяльності та 

товарними групами експорту. 
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Трансформация системы организационно-технического регулирования национальной 

экономики актуализирует вопрос оценки вводимых механизмов. В статье предложен и обоснован 

методический подход к определению эффективности механизмов трансформации системы 

организационно-технического регулирования экономики как общественно значимого 

инновационно-инвестиционного проекта с расчѐтом совокупного эффекта для государственного 

бюджета и предприятий отраслей как чистой приведенной стоимости, которая определяется как 

увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущем периодах в результате 

внедрения регулирующих инструментов. Разработана математическая модель для расчета 

совокупного годового экономического эффекта от регулирующих инструментов – технических 

регламентов и стандартов. Расчетами эффекта доказана целесообразность ее применения для 

определения видов деятельности и товарных групп экспорта, требующих первоочередной 

разработки и внедрения технических регламентов, что позволит оптимизировать выбор 

регулирующих инструментов. 
 

Ключевые слова: экономика, организационно-техническое регулирование, трансформация, 

механизмы, инструменты, экономическая эффективность, математическая модель. 
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Transformation of organizational and technical regulation’s system of the national economy 

actualizes the issue of evaluation of input mechanisms. The following issues are proposed and justified 

in the article: a methodical approach to the determination of the effectiveness of mechanisms of the 

transformation of the organizational and technical regulation of the national economy as a socially 

significant innovation and investment project with the calculation of the cumulative effect of the 

government budget and business sectors as net present value, which is defined as an increase in gross 

domestic product in the current and future periods as a result of the regulatory instruments' 

implementation. A mathematical model for calculating the total annual economic impact of regulatory 

tools – technical regulations and standards – is developed. The expediency of its application for 

identifying activities and export commodity groups for priority development and implementation of 

technical regulations, that will optimize the choice of regulatory instruments, is calculated. 
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