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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕГУЛЯТОРНА 

ПОЛІТИКА 

Андрєєва О.Є., здобувач вищої освіти групи Б 3/1 

обліково-фінансового факультету, МНАУ 

 

На сьогодні існує об’єктивна необхідність дослідження питання 

розвитку підприємницької діяльності в Україні з огляду на здійснення 

державної регуляторної політики в умовах світової пандемії COVID-19.  

Український уряд постає перед складним завданням збереження 

національної економіки в складних ринкових умовах. Безперечно, реальність 

вимагає прийняття новітніх рішень та укладання нормативно-правових актів, 

котрі відповідають викликам сучасності. Варто відзначити, що наша держава 

рухається за вектором європейської інтеграції, що стимулює розвиток 

економіки. Задля швидкого розвитку підприємницької діяльності необхідним 

є модернізація регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності. 

Ряд вчених досліджувало питання державної політики в сфері 

регулювання підприємницької діяльності на державному та місцевих рівнях, 

серед яких є: Попова Л. М. [2], Головченко О. М., Мороз С. Г. [3], Мельник Л. 

Г. та інші. 

Згідно з чинним законодавством, державна регуляторна політика у сфері 

підприємницької діяльності – це один із напрямів державної політики, котрий 
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спрямований на модернізацію та вдосконалення правового регулювання 

відносин органами державної влади, які здійснюють регуляторну функцію і 

суб’єктами підприємництва, контроль за недопущенням щодо прийняття 

економічно невигідних та неефективних регуляторних актів, нівелювання 

результатів втручання держави у діяльність суб’єктів підприємництва та 

створення максимально сприятливих умов для розвитку їх підприємницької 

діяльності [2]. 

Державна регуляторна політика базується на принципах (рис. 1) 

 

 

Джерело: сформовано автором за даними [2]. 

Рисунок 1 – Принципи державної регуляторної політики 

До регуляторних органів відносяться: Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, 

інші державні органи та центральні органи виконавчої влади, перелік яких 

наведено у постанові Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» [4]. 

Також під час проведення державної регуляторної політики значний 

вплив мають як окремі громадяни, так і суб’єкти підприємницької діяльності, 

їх об’єднання, наукові установи, а також спеціалізовані органи, які 

створюються при органах на державному та місцевому рівнях з метою захисту 

інтересів і громадян, і суб’єктів господарювання. 

Варто відзначити, що сьогодні існує необхідність в розробці 

альтернативних проектів та рішень, котрі будуть економічно вигідними для 

підприємницької діяльності українців. Пандемія COVID-19 є вбивчим 

фактором для економіки України, тож саме від ефективності регуляторної 

Адекватність

Доцільність

Ефективність

Збалансованість

Передбачуваність
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політики нашої держави залежить бізнес-клімат в підприємницькому 

середовищі. 
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