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Загальні методичні засади мо�
ніторингу регуляторної макроеко�
номічної політики передбачені За�
коном України "Про засади держав�
ної регуляторної політики у сфе�
рі господарської діяльності" від
11.09.2003 р. (далі — Закон) та інших
нормативних актах, до яких нале�
жить, зокрема, Методика відсте�
ження результативності регулятор�
ного акта, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 11
березня 2004 р. N 308 (далі — Мето�
дика) [1; 2].
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 The article is devoted to consideration of methodical approach to

determination of subjects of institutional�economic model of the

informative providing of monitoring of regulator policy and rules of their

cooperation.

Забезпечення виконання роз�
порядження Кабінету Міністрів
України від 19.03.04 № 152�р щодо
підготовки та оприлюднення щор�
ічної інформації про здійснення
державної регуляторної політики
органами виконавчої влади відпо�
відно до Закону поставило перед
органами державної влади регіо�
нального рівня ряд завдань, вико�
нання яких має забезпечити впро�
вадження його норм у процес ре�
гулювання господарської діяль�
ності.

Питання теоретичного забезпе�
чення регуляторної політики було
досліджено у працях М. І Долішньо�
го, Т.М.Кравцової, О.Х.Юлдашева
та інш. [3—7]. Сьогодні актуальним
є дослідження методичних та орган�
ізаційних аспектів інформаційного
забезпечення моніторингу регуля�
торної політики.

Метою статті є визначення су�
б'єктів регіональної регуляторної
політики та їх місця в інституційно�
економічній моделі інформаційного
забезпечення моніторингу регуля�
торної політики.

У нормативних актах, що регу�
люють регуляторну діяльність, пе�
редбачається, що стосовно регуля�
торного акта здійснюється базове,
повторне та періодичне відстежен�
ня у межах термінів, установлених
статтею 10 Закону. У Методиці виз�
начено, що у разі, коли для вста�
новлення кількісних та якісних зна�
чень показників результативності
регуляторного акта необхідна
інформація, якої не містять стати�
стичні дані та дані наукових дослі�
джень, проводиться опитування су�
купності респондентів в усній чи
письмовій формі (далі — опитуван�
ня).

Проведення опитування під час
відстеження включає визначення
сукупності осіб, які повинні вико�
нувати вимоги регуляторного акта
(далі — цільова група); складання
анкети; збирання інформації; ство�
рення бази даних опитування, їх
обробку та аналіз. Для визначення
складу цільової групи можуть ви�
користовуватися відкриті для за�
гального доступу дані реєстрів, що
ведуться регуляторними органами
та іншими органами державної вла�
ди.

Під час повторного і періодично�
го відстеження застосовуються ті
самі підходи до визначення складу
цільової групи та вибіркової сукуп�
ності (частина цільової групи, яка
відбирається для участі в опитуванні
за допомогою спеціальних методів
для ймовірного відображення струк�
тури та основних характеристик цієї
групи), що і для базового відстежен�
ня.

У разі, коли чисельність цільової
групи не перевищує 150 осіб, опиту�
ються усі респонденти цільової гру�
пи без визначення вибіркової сукуп�
ності.

Таким чином, стосовно діяль�
ності різних суб'єктів моніторингу
регуляторної політики інституцій�
но�економічна модель повинна міс�
тити багато суб'єктів та об'єктів
моніторингу і принципи їх взає�
модії. Природно, що підвищення
ефективності моніторингу регуля�
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Рис. 1. Види організаційних форми комунікативної діяльності суб'єктів при
здійсненні моніторингу регуляторної політики
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торної політики передбачає роз�
робку нових підходів до організації
його інформаційного забезпечен�
ня, причому особливо істотними є
питання взаємодії різних суб'єктів
у процесі моніторингу регулятор�
ної політики. Пошук нових ме�
ханізмів такої взаємодії може бути
здійснений на основі інституційно�
економічного моделювання цього
процесу.

Поняття "інституційно�еконо�
мічна модель" базується на одно�
му з основоположних понять су�
часної економіки — "інституті",
яке визначає сукупність форма�
льних і неформальних рамок, що
структурують взаємодію індивідів
у економічній, політичній і соц�
іальній сферах. Тоді інституційно�
економічну модель можна розгля�
дати як формалізоване представ�
лення системи принципів, норм і
правил взаємодії суб'єктів еконо�
мічних відносин [8].

Суб'єктами інституційно�еконо�
мічної моделі інформаційного за�
безпечення моніторингу регулятор�
ної політики є державні органи,
підприємницькі організації, гро�
мадські організації, громадяни. Об�
'єктами інституційно�економічної
моделі є розпорядники і одержувачі
бюджетних коштів. Правові при�
нципи взаємодії між суб'єктами і
об'єктами взаємодії в наш час рег�
ламентовані недостатньо детально,
хоча в сучасних умовах система цих
принципів потребує вдосконалення.
Проте взаємодія між суб'єктами мо�
ніторингу, що відповідає комуніка�
тивному аспекту аналізу інститу�
ційно�економічної моделі, регла�
ментована меншою мірою. Природ�
но, що впровадження механізму мо�
ніторингу регуляторної політики
вимагає відповідного реформування
і нормативно�правової бази комун�
ікативної взаємодії суб'єктів моні�
торингу.

Для забезпечення ефективного
моніторингу результативності ре�
гуляторної політики комунікація
суб'єктів моніторингу повинна
здійснюватися на всіх етапах відсте�
ження результативності регулятор�
ного акта: на базовому, періодично�
му і повторному. При цьому для різ�
них форм моніторингу можуть бути
використані різні організаційні
форми координації діяльності су�
б'єктів моніторингу, такі як: інфор�
маційний обмін, сумісне плануван�
ня, сумісне проведення моніторин�
гу і сумісна реалізація його резуль�
татів. Сама суть попереднього і по�
точного моніторингу зумовлює їх
превентивний характер і спрямо�
ваність на запобігання неефектив�
ному використанню бюджетних

коштів ще на стадії планування їх
використання. Проте для цього не�
обхідні відповідні механізми моні�
торингу, які дозволяють оцінювати
ці критерії і нормативно�правову
базу, що узаконює використання
цих механізмів.

Для врахування думок всіх су�
б'єктів моніторингу види їх комуні�
кативної взаємодії можуть бути кла�
сифіковані на обмін інформацією,
сумісне планування, сумісне вико�
нання рішень (рис. 1).

Найбільший інтерес у сучасних
умовах має ініціативна координація,
коли її суб'єкти самі визначають її
необхідність і формування коаліцій
здійснюється безпосередньо на рівні
виконавців.

Ступінь участі суб'єктів у роботі
з моніторингу і оцінки може варію�
ватися від низького до високого —
залежно від того, на яких етапах або
до виконання яких дій залучаються
зацікавлені сторони, яку роль вони
відіграють у кожному випадку і які
етапи більшою мірою, ніж інші, впли�
вають на результати.

Інституційно�економічне моде�
лювання моніторингу регуляторної
політики обов'язково повинне та�
кож враховувати можливі конфлік�
ти між суб'єктами моніторингу і по�
в'язані з комунікативною взаємо�
дією витрати, що виникають унас�
лідок додаткових витрат ресурсів на
взаємодію. Джерелами виникнення
конфліктів є правова неврегульо�
ваність питань комунікативної взає�
модії, пов'язані з цим невизначе�
ності і відсутність паритету в пере�
розподілі правомочності суб'єктів
моніторингу. Природно, що у про�
цесі моніторингу можуть виникати
також конфлікти між суб'єктами і
об'єктами моніторингу. Разом з тим,
для ефективного моніторингу регу�
ляторної політики необхідно роз�
робити комплекс процедур, що рег�
ламентують правила поведінки
учасників.

Комунікативна взаємодія різних
суб'єктів моніторингу регуляторної
політики може бути інтерпретована
теоретико�ігровою моделлю з N
учасниками — суб'єктами комуні�
кації [9]. Кожний з учасників може
вибирати одну з S комунікаційних
стратегій. Поняття " комунікативна
стратегія" в даному випадку охоп�
лює такі структурні елементи взає�
модії, як його організаційні форми,
напрями і тактику. З іншого боку,
комунікативна стратегія у загально�
му вигляді є послідовністю ряду
етапів або підстратегій, деякі з яких
підлягають обов'язковій реалізації,
деякі можуть бути наперед визна�
чені, а деякі можуть бути не реалі�
зовані взагалі. Частина підстратегій

є взаїмообумовлюючими, тобто
вибір однієї підстратегії спричиняє
вибір іншої. Такі комунікативні
підстратегії, очевидно, можна роз�
глядати як одну загальну підстрате�
гію. Тоді деяку координаційну стра�
тегію K можна розглядати як безліч
підстратегій:

    (1).
При цьому кожна з комунікатив�

них підстратегій належить деякій
безлічі можливих підстратегій для
даного етапу:

  (2).
Комунікативні підстратегії від�

повідають таким етапам комуніка�
ційної діяльності, як вибір учасників
при проведенні процедур моніторин�
гу, інформаційний обмін до прове�
дення моніторингу, співпраця при
плануванні моніторингу, сумісне або
послідовне проведення моніторингу
за єдиною програмою, сумісна реа�
лізація результатів моніторингу та
інш.

Визначивши значення для всіх
реально можливих поєднань кому�
нікативних стратегій з використан�
ням методів експертної оцінки і екс�
пертного аналізу, можна вирішити
завдання вибору оптимального по�
єднання стратегій відомими метода�
ми теорії ігор. Запропонований тео�
ретико�ігровий підхід дозволить
цілеспрямовано управляти комуні�
каційною діяльністю суб'єктів моні�
торингу державної регіональної ре�
гуляторної політики, спрямованої на
підвищення ефективності бюджет�
них витрат.

Комунікація взаємодії різних
суб'єктів моніторингу відкриває
також перспективи підвищення
ефективності моніторингу на ос�
нові використання так званих фо�
кальних точок. Поняття "фокаль�
на точка" є одним із ключових по�
нять інституційно�економічного
підходу, коли самі інститути мож�
на розглядати як сумісні стратегії,
що приймають форму угод. Фо�
кальна точка — це варіант угоди,
що спонтанно обирається всіма
індивідами, або певна рівновага у
координаційній грі, що досягаєть�
ся всіма учасниками взаємодії на
основі інформації , яка лежить
поза взаємодією. Природно, що
формуванню фокальних точок у
соціальних та економічних взаємо�
діях людей сприяють інститути,
які існують у суспільстві. Фокаль�
ним точкам відповідають деякі
найбільш стійкі коаліції суб'єктів
моніторингу, які є найпривабливі�
шими з погляду безпосередніх
учасників процесу моніторингу.

Наприклад, при коаліційних ко�
мунікативних діях органів Держав�
ного казначейства, Державної по�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201068

даткової служби, підприємницьких
організацій значення показників ре�
зультативності можуть бути викори�
стані для оцінки результативності
регуляторної політики як у сфері
податкової політики, так і у сфері
нецільового витрачання бюджетних
коштів. Протилежним, проте ефек�
тивним напрямом формування
безлічі можливих стратегій прове�
дення моніторингу в умовах коорди�
нації діяльності суб'єктів моніторин�
гу F з урахуванням фокальних точок
є їх проведення на безлічі стратегій і
відповідних їм документів або об'єд�
нанням множин, відповідних фо�
кальним точкам окремих учасників
коаліції й об'єктів моніторингу, які
також можуть містити відомості про
можливе нецільове використання
бюджетних коштів:

(3).
Застосування теоретико�ігрових

моделей координації діяльності
суб'єктів дозволить підвищити рівень
інформаційного забезпечення в умо�
вах реалізації сучасної концепції мо�
ніторингу державної регіональної
регуляторної політики.

Для впровадження теоретико�
ігрових моделей координації діяль�
ності суб'єктів в сучасних інформа�
ційних системах з метою реалізації
завдань макроекономічної регуля�
торної політики важливим є цент�
ралізація розміщення та обробки
даних на регіональному рівні. Така
централізація є економічно ефек�
тивною у порівнянні  з іншими
підходами не тільки з точки зору
економії масштабу при придбанні
обчислювальних апаратних та про�
грамних засобів, але і з точки зору
підвищення ймовірності та зістав�
лення даних, можливості забезпе�
чення системного підходу в процесі
прийняття рішень. Інформаційна
система дозволить обробляти у
ході моніторингу великі обсяги
інформації, що надходять від заці�
кавлених сторін.

Беручи до уваги зарубіжний та
вітчизняний досвід створення та
впровадження подібних рішень,
можливо розглядати інформаційну
систему моніторингу регуляторної
політики як інтегроване інформацій�
не середовище, в якому відповідні
процеси управління підтримуються
та забезпечуються відповідними
інформаційно�комп'ютерними тех�
нологіями.

Інформаційний портал органу
виконавчої влади має надавати до�
ступ до інформаційних ресурсів
служби внутрішнім, зовнішнім
особам та державним установам.
Його важливою частиною є теле�
фонний інформаційно�довідковий
центр та центр обробки докумен�

тів. Наявність телефонного цент�
ру забезпечуватиме ефективний
процес обміну інформацією із заці�
кавленими особами. Особливе зна�
чення для інформаційного забез�
печення регуляторної політики
має облік та реєстрація звернень
громадян незалежно від засобів
комунікацій звернень; ведення
бази даних юридичних та фізичних
осіб, що звернулись до телефонно�
го центру, та їх автоматична іден�
тифікація при наступних звернен�
нях; збереження історії звернень
та їх аналіз тощо.

Всіх зацікавлених суб'єктів мож�
на розділити на наступні категорії:
рівень 1 — суб'єкти господарюван�
ня; рівень 2 — суспільні об'єднання;
рівень 3 — наукові об'єднання;
рівень 4 — громадськість. Рівень
кожної групи суб'єктів повинен вра�
ховуватися при плануванні заходів
щодо інформаційного забезпечення
моніторингу регуляторної політи�
ки.

Оскільки їх інформаційні потре�
би визначаються відповідними пи�
таннями, встановлення пріоритет�
ності цих питань приводить відпові�
дно до встановлення пріоритетності
інформаційних потреб. Інформа�
ційні потреби розвиваються разом із
вдосконаленням управління у міру
досягнення цільових показників або
у разі зміни політики. Це означає, що
стратегія моніторингу часто потре�
бує періодичного оновлення. Зміна
інформаційних потреб означає, що
для оновлення всієї концепції може
виявитися необхідним регулярний
перегляд інформаційних стратегій.
Разом з тим, не слід ігнорувати не�
обхідність забезпечення безперерв�
ності у тому, що стосується змінних
параметрів, ділянок і аналітичних
методів, які використовуються при
вимірюванні часових харктеристик з
метою виявлення значущих тенден�
цій у зміні об'єкта.

Вдосконалення методичного за�
безпечення механізму моніторингу
регуляторної політики на рівні регі�
ону передбачає проведення подаль�
ших розробок у напрямі економічно�
го обгрунтування джерел інформації
для проведення моніторингу, мето�
дів збору та змісту інформації, ме�
тодики обробки і аналітичної інтер�
претації первинної інформації, ме�
тодик оцінки результатів моніторин�
гу і порядку їх використання.
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