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– відбувається стимулювання пошуку інноваційних рішень для вирішення 
актуальних завдань; 

– розробка та впровадження інноваційних рішень, покликаних вирішувати 
завдання збереження екології та покращення якості життя населення; 

– забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції завдяки 
підтриманню провідних світових тенденцій на ринку;  

– відповідність актуальним потребам суспільства, що дає змогу уникнути 
морального застарівання продукції, забезпечити попит на інноваційний продукт та 
тим самим частково уникнути ризиків, пов’язаних із виходом такого інноваційного 
продукту як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. 

 
Список використаних джерел 

1. Ілляшенко, С. М. Маркетингові інновації в інноваційній діяльності 
підприємств України [Електронний ресурс] / С.М. Ілляшенко, М.П. Рудь // Ефективна 
економіка. – 2017.№6. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=56 
26. 

2. Маслак О. І. Аспекти екологізації у здійсненні інвестиційної політики 
промисловим підприємством / О. І. Маслак, Н. Є. Гришко, Ю. В. Шевчук // Вісник 
Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Економічні науки. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. № 
27 (1199). С. 62–67. 

3. The 2020 world’s most valuable brands. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
до ресурсу: https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#702119f119c0. 

4. The most innovative companies: an interactive guide. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до ресурсу: https://www.bcg.com/publications/collections/most-
innovative-companies-2019-artificial-intelligence-platforms-ecosystems. 

 
DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.94-96  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Скорик В. В., Коваленко М. П. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Ефективна робота підприємництва – це довгостроковий процес, що здійснюється 

з урахуванням економічної та правової ситуації в країні та проблем, які ставлять 
перешкоди для стабільної діяльності підприємств. Якщо проаналізувати національну 
законодавчу базу для підприємництва, можна стверджувати, що державне 
регулювання здійснюється в значних розмірах, але в нинішніх умовах 
господарювання не дає ефективного та результативного втручання у напрямі 
покращення роботи підприємницького бізнес-середовища. Така ситуація вимагає 
створення та введення ефективних механізмів державного регулювання, яке може 
стимулювати підприємницьку діяльність. 

Об’єктивність економічної потреби в координації підприємницької діяльності 
державним регулюванням, узагальнення бізнес-структур для досягнення загальної 
мети макроекономічного розвитку є дуже важливим. Досягнення цієї мети залежить 
від сумісності засобів та інструментів державного регулювання підприємницької 
діяльності. 
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Ефективність державного регулювання підприємництва залежить також від 
здатності створити зручну та передбачувану правову базу для бізнесу та реалізації 
права на нього, яке є невід’ємним складником розвитку економіки її соціальної сфери 
в тому числі, пріоритет державного управління в ринкових умовах, яке потрібне 
забезпечення здорової конкуренції та покращення рівня життя українців [1].  

Державі необхідно створити гнучку систему оподаткування для підприємців, 
щоб отримати сприятливі умови для стабілізації доходу. Також для підприємців 
важливий правовий захист з боку держави, запровадження інформаційно-дорадчої 
бази, що допомагала б їм залучати кошти інвесторів у розвиток підприємництва у 
кожному регіоні. 

Ключовими негативними факторами у правовому регулюванні підприємництва 
України є: невизначеність, відсутність стабільності та непослідовність чинної 
законодавчої бази щодо підприємницької діяльності; непрацюючі правові акти, 
погане виконання норм; наявність у законодавстві багатьох розмитих стандартів, які 
можна трактувати по-різному; правові обмеження тощо.  

Ураховуючи вищезазначене, можна виокремити основні заходи, які будуть 
доцільними щодо вдосконалення державного регулювання та розвитку 
підприємницької діяльності  в Україні, а саме:  

– удосконалення існуючих нормативних актів, пов’язаних з підприємництвом, з 
метою запобігання внутрішніх юридичних суперечностей та усунення перешкод для 
розвитку бізнесу;  

– реалізація ефективної політики регулювання господарської діяльності, що 
позитивно впливатиме на бізнес-середовище;  

– збільшення фінансування, кредитування та інвестування у підприємницьку 
діяльність країни;  

– допомога у створенні інфраструктури розвитку бізнесу;  
– організація налагодженої роботи податкової системи, щоб забезпечила 

спрямування надходжень до бюджетів на різних рівнів,  
– індивідуальний та осучаснений підхід до осіб, що сплачують податки; 
– створення лояльних правових умов, що дозволять розвивати наукову, науково-

технічну діяльність, мотивуватимуть підприємців до якісної та грамотної діяльності 
шляхом удосконалення елементів економічного стимулювання через зміни 
податкового та митного законодавства. 

Пріоритетними напрямами вдосконалення регулювання підприємництва є 
напрям комп’ютеризації. Серед механізмів та інструментів діджиталізації нашої 
держави є: створення ділового ІТ та телекомунікаційного середовища, розробка та 
впровадження програмно-апаратних систем для забезпечення функціонування їх на 
центральному та регіональному рівнях податкової служби; створення локальних 
інформаційних мереж щодо забезпечення ефективної взаємодії користувачів із 
органами влади; створення типової математичної програми для вирішення 
функціональних проблем податкової служби на районному рівні; застосування нових 
інструментів для автоматичного знаходження прихованої несплати податків; 
навчання та перепідготовка персоналу новим інформаційним технологіям; підготовка 
менеджерів та рядових службовців щодо введення електронних сервісів. 

Ефективність системи комп’ютеризованого документообігу характеризується 
зменшенням навантаження та економією часу тому, удосконалення регулювання 
господарської діяльності через її комп’ютеризацію зменшить навантаження на 
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підприємницькі суб’єкти господарювання, скоротить час на обробку звітностей та 
збільшить взаємодію з податковими службами. 

Таким чином, можна виділити основні підходи, які спрямовані на покращення 
стану регуляторної діяльності влади, а саме: відмова від використання не 
результативних та необґрунтованих засобів та методів при проведенні державного 
контролю органами владних повноважень; оптимізація системи ліцензування та 
скорочення видів діяльності, пов’язані з нею; залучення асоціацій некомерційних 
підприємців до створення основних положень регуляторної політики держави; 
оптимізація податкової системи, зменшення кількості видів податків, зборів, 
удосконалення адміністрування, реформа законодавства щодо визначення розмірів 
оподаткування; скасування технічних бар’єрів для певних видів підприємницької 
діяльності; невідкладне відновлення та зміцнення стану органу, який має 
повноваження у сфері регулювання підприємництва як вищого органу виконавчої 
влади; збільшення фінансової та кредитної підтримки, стимулюючи розвиток 
господарської діяльності; запобігання незаконному втручанню державних органів та 
місцевих громад у комерційну діяльність. 
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Попри зростання кількості нефінансових звітів в Україні, вони не відповідають 

повною мірою загальносвітовим тенденціям. Так, наприклад, українськими 
компаніями не використовується верифікація даних звітності, оприлюднення 
результатів вирішення проблемних питань, не завжди наявний діалог зі 
стейкхолдерами. Очевидно, це є наслідком того, що сталий розвиток для більшості 
компаній не є елементом загальної стратегії для груп інтересів. 

Групи інтересів, за твердженням Макса Клаксона [1], поділяються на два види. 
Перший – формально зацікавлені (працівники, акціонери, споживачі, філіали 
підприємства тощо), другий – не пов’язані формально (дослідники, ЗМІ, громадські 
організації, конкуренти). Завдання підприємства полягає у збалансуванні інтересів 
обох груп у рамках корпоративної соціальної відповідальності. Також існуюча 
фінансова звітність не задовольняє інвесторів, оскільки містить неповну інформацію 
щодо інтелектуального капіталу [3]. Окрім відображених в обліку об’єктів 
інтелектуальної власності, у розпорядженні компанії можуть перебувати інновації чи 
напрацювання, здатні збільшити вартість компанії [2]. 

Найбільша складність полягає у неможливості запровадження єдиних 
концептуальних засад такої звітності, встановленню чітко визначених показників для 
всіх компаній, єдиного порядку їх розрахунку та виміру. Це обумовлено 


