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Annotation 
The problems of the state adjusting of en-

terprise in Ukraine are explored. The basic 
directions of the state adjusting of enterprise in 
Ukraine are obtained and the recommenda-
tions for improving of mechanism of the state 
adjusting of enterprise are worked out. 

Анотація 
Досліджено проблеми організаційно-

правового регулювання підприємництва в 
Україні. Обґрунтовано основні напрями та 
розроблено рекомендації щодо вдоскона-
лення механізму державного регулювання 
підприємництва в Україні. 
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мале підприємництво, суб’єкт підприємниць-
кої діяльності, організаційно-правовий ме-
ханізм, адміністративно-правові заходи, кла-
стерна модель взаємодії. 

І. Вступ 
Світовий досвід показує, що формування 

ринку як форми організації товарного виробни-
цтва відбувалося еволюційним шляхом протя-
гом тривалого часу при відповідній законодав-
чій діяльності держави. Однією з найважливі-
ших умов переходу до ринкової економіки є 
розробка відповідної законодавчо-правової 

основи. Як зазначається в ст. 42 Конституції 
України, держава забезпечує захист конкурен-
ції у комерційній діяльності, захищає права 
споживачів, здійснює контроль за якістю і без-
печністю продукції та всіх видів послуг і робіт. 

В умовах суттєвих змін в економіці доко-
рінно змінюється характер організаційно-пра-
вових відносин між державою та суб’єктами 
комерційної діяльності. Негативні тенденції 
соціально-економічного розвитку України 
останніх років є наслідком не стільки ринкових 
реформ, скільки відсутності виваженої страте-
гії їх проведення, непослідовності економічної 
політики. Сучасний стан економіки України 
характеризується суперечливими тенденція-
ми, які породжені як об’єктивними причинами, 
так і помилками в державній економічній полі-
тиці. Необхідне кардинальне реформування 
вітчизняної економіки та підвищення її конку-
рентоспроможності з огляду на те, що Україна 
послідовно дотримується курсу на формуван-
ня відкритої економіки та інтеграцію у світові 
економічні структури. 

Сучасний стан та перспективи розвитку під-
приємництва в Україні у нерозривному зв’язку з 
удосконаленням державного регулювання цих 
процесів виступають основним напрямом нау-
кових пошуків багатьох вітчизняних науковців, 
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серед яких Г. Білоус [1], З. Ватаманюк, С. Пан-
чишин, В. Бандера, В. Буняк [2], В. Геєць, 
В. Александрова, О. Барановський, В. Близ-
нюк, І. Богдан [3], Т. Єременко [4]. Але зогляду 
на постійні зміни умов функціонування підпри-
ємств, впровадження нових підходів до здійс-
нення державного регулювання та виникнення 
пов’язаних з ними ускладнень, проблема ство-
рення оптимальних умов для подальшого роз-
витку підприємництва залишається невиріше-
ною й актуальною. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою дослідження є обґрунтування ос-

новних напрямів удосконалення організа-
ційно-правового механізму державного ре-
гулювання підприємництва в Україні, визна-
чення пріоритетних напрямів та завдань 
щодо вдосконалення державного регулю-
вання підприємництва, спрямованих на за-
безпечення реалізації права кожного на під-
приємницьку діяльність та системне право-
ве вирішення існуючих у цій сфері проблем. 

Для досягнення мети було поставлено 
такі завдання: 
– конкретизувати основні принципи фор-

мування державної регуляторної політи-
ки щодо підприємництва; 

– проаналізувати методи організаційно-
правового впливу держави на сферу пі-
дприємництва; 

– обґрунтувати напрями створення ефек-
тивного механізму державного регулю-
вання підприємництва. 

ІІІ. Результати 
У країнах з ринковою економікою малі пі-

дприємства відіграють велику роль у стиму-
люванні технологічних інновацій, створюючи 
їх у 2–2,5 раза більше, ніж великі компанії. 
Створення і діяльність великої кількості ма-
лих підприємств забезпечує стабільний роз-
виток регіональної економіки. Завдяки вищій 
конкуренції вони краще забезпечують міс-
цеві ринки товарами і послугами і водночас 
значно менше дестабілізують ситуацію на 
ринку робочої сили при банкрутстві порівня-
но з великими підприємствами. 

Крім інших вищезазначених функцій підп-
риємництва, слід виділити те, що воно ви-
ступає важливим джерелом фінансового та 
організаційного забезпечення соціального 
захисту, робить значний внесок у зменшення 
соціального напруження і демократизації ри-
нкових відносин. Саме мале підприємництво 
забезпечує формування середнього класу. 
Важлива роль малого підприємництва поля-
гає і в тому, що воно виступає інвестором 
вітчизняної економіки, а також сприяє роз-
ширенню експортних можливостей держави. 

Необхідність державної політики, що від-
повідає тенденціям розвитку підприємницт-
ва, зумовлена найбільшою вразливістю цьо-
го сектора економіки до дій влади. Держава 
має регулювати підприємництво шляхом со-

ціально-економічного прогнозування, удо-
сконалення дозвільної системи, антимоно-
польної політики, державної стандартизації, 
метрології й сертифікації, системи оподатку-
вання, розробки загальнодержавних і регіо-
нальних програм розвитку підприємництва. 

Основними перешкодами на цьому шляху є 
недосконалість форм та методів державного 
регулювання економічного розвитку, вади по-
даткової системи, нестача інвестиційних ресу-
рсів, слабка інноваційна активність, практична 
відсутність результатів адміністративних ре-
форм та інституціональних змін, зокрема те, 
що проведена приватизація не дала очікуваних 
результатів. 

Державне регулювання підприємництва – 
це система економічного, правового, соціаль-
ного й організаційного забезпечення держа-
вою умов для ефективного і стабільного роз-
витку бізнесу. Механізми впливу держави на 
діяльність підприємства реалізується через 
формування нормативно-правового поля, 
державну підтримку підприємництва, адмініс-
тративно-економічне регулювання, організа-
ційно-економічну та інформаційну допомогу. 

Елементи державного управління та регу-
лювання змінюються залежно від суспільно-
політичної й соціально-економічної ситуації в 
суспільному житті. Важливість удосконалення 
організаційно-правового механізму державно-
го регулювання зумовлена необхідністю по-
силення економічної та соціальної ролі підп-
риємництва в суспільстві. Недосконалість 
державної політики у сфері регулювання під-
приємницької діяльності негативно познача-
ється на іміджі України у світі. За результата-
ми, наприклад, щорічної доповіді Світового 
банку щодо оцінки бізнес-клімату Україна по-
сіла 128-ме місце серед 175 держав [5]. 

Державне регулювання підприємництва 
забезпечується за допомогою спеціального 
державно-правового механізму, який скла-
дається, по-перше, з організаційно-струк-
турних формувань, по-друге, з адміністра-
тивно-правових засобів впливу на відноси-
ни, що складаються в цій сфері. Організа-
ційне середовище характеризує систему 
органів державного управління, їх взаємо-
дію з суб’єктами підприємницької діяльності, 
способи та інструменти державного впливу 
на підприємництво, розвиток інститутів рин-
кової інфраструктури (банки, біржі, страхові 
компанії, рекламні агентства тощо) та виро-
бничої інфраструктури (зв’язок, дороги, за-
соби інформаційного забезпечення тощо). 

Основними принципами державної полі-
тики розвитку малого підприємництва є: 
– системність та комплексність механізмів 

державного регулювання розвитку ма-
лого підприємництва; 

– цілеспрямованість та адресність підт-
римки суб’єктів малого підприємництва 
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шляхом вибору пріоритетів та концент-
рації ресурсів для їх реалізації; 

– рівноправний доступ суб’єктів малого 
підприємництва усіх форм власності до 
матеріально-сировинних, фінансових та 
інших ресурсів. 

Принцип системності та комплексності має 
забезпечуватись адміністративно-правовими 
засобами. Це, перш за все, акти управління, 
призначені для регулювання відносин у сфері 
підприємництва. Правове поле, яке сьогодні 
регулює діяльність суб’єктів підприємницької 
діяльності, складається з чотирьох кодексів, 
89 законів, 18 Указів Президента України, 
397 постанов Кабінету Міністрів України, 
8 961 підзаконного акта міністерств і відомств, 
17 325 інструкцій та роз’яснень та близько 
200 постанов і правил органів місцевого само-
врядування. Загалом це понад 340 тисяч сто-
рінок регуляторних актів. 

Правове середовище створює умови для 
розвитку цивілізованих ринкових відносин: 
стан розвитку ринкового законодавства (зо-
крема господарського); характер регулятор-
ного втручання держави у діяльність 
суб’єктів економіки; захист інтересів підпри-
ємців. Діяльність щодо розроблення та 
здійснення державної політики розвитку ко-
мерції в Україні, її правового забезпечення 
необхідно розглядати не як одноразові за-
ходи публічної влади, а як постійні функції 
держави, зокрема, функції Державного комі-
тету України з питань розвитку підприємни-
цтва. 

Формування стабільної нормативно-
правової бази – найголовніша передумова 
ефективного розвитку малого підприємниц-
тва. Законодавство у цій сфері має стано-
вити єдину правову систему як за взаємною 
узгодженістю норм, так і за цілісністю нор-
мативного регулювання підприємницької 
діяльності. 

Формування нормативно-правової бази 
передбачає: 
– встановлення чітких правових гарантій, 

що забезпечували б свободу та захист 
підприємницької діяльності; 

– розроблення законодавчих та інших но-
рмативних актів, спрямованих на право-
ве забезпечення розвитку ринкових від-
носин; 

– удосконалення діючих правових актів, 
що регулюють підприємницьку діяль-
ність, з метою усунення внутрішньо-
правових суперечностей і скасування 
положень, які гальмують розвиток при-
ватної ініціативи та підприємництва. 

Закони та інші нормативні акти повинні 
сприяти залученню до підприємницької дія-
льності широких верств населення та сти-
мулювати розвиток малого підприємництва, 
у тому числі шляхом створення сприятливих 
податкового, цінового, інвестиційного, інно-

ваційного режимів та умов для проведення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Сьогодні Україна має велику кількість но-
рмативних актів, значна частина яких регу-
лює саме підприємницьку діяльність. Однак 
нормативне регулювання підприємницької 
діяльності залишається вкрай складним. Від-
сутність системності спричинює дублювання 
правових норм, закріплених у нормативних 
актах різної юридичної сили. Нагромадження 
зайвих регуляторних документів значно 
ускладнює як початок, так і здійснення підп-
риємницької діяльності. Тому, на нашу дум-
ку, одним із напрямів удосконалення органі-
заційно-правового механізму регулювання 
розвитку підприємництва повинно стати 
спрощення юридичних процедур у правовід-
носинах “держава – підприємець”. 

Адміністративні методи базуються на ви-
користанні сили державної влади. Це захо-
ди (засоби) заборони, дозволу або примусу. 
Дозвільна система в Україні залишається 
найбільш бюрократичною та обтяжливою 
серед держав, що утворилися на території 
колишнього Радянського Союзу. 

Одержання ліцензій для здійснення пев-
них видів господарської діяльності потребує 
багато часу та ресурсів суб’єктів господа-
рювання. Сфера ліцензування перетвори-
лася на одну з найбільш корумпованих та 
стала механізмом адміністративного тиску 
на суб’єктів господарювання. У деяких ви-
падках механізм ліцензування використову-
ється для неправомірного обмеження кон-
куренції під час здійснення господарської 
діяльності. 

Серед основних регуляторних перешкод 
для функціонування малого підприємництва 
фахівці виділяють: 
– значну кількість та тривалість перевірок 

малих підприємств. При цьому слід за-
значити, що значних збитків суб’єктам 
господарювання завдає корумпованість 
контрольних органів; 

– непрозорість регуляторної політики та 
відсутність законодавчо встановленої 
відповідальності контрольних органів у 
разі здійснення ними правопорушень та 
завдання збитків чи недоотримання 
внаслідок цих дій доходів малими підп-
риємствами; 

– значні розбіжності в рівні сприятливості 
регуляторного середовища по регіонах, 
що свідчить як про недостатність конт-
ролю за діяльністю державних органів 
на місцях, так і про низьку ділову етику 
місцевого бізнесу. 

Усе вищеназване викликає невпевне-
ність підприємців у стабільності умов ве-
дення бізнесу та збільшує їх трансакційні 
видатки. Відповідно, це веде до збільшення 
видатності бізнесу та, з одного боку, запро-
ваджує вищі очікування щодо необхідної 
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норми рентабельності, які зменшують кіль-
кість осіб, що потенційно могли б зайнятися 
малим підприємництвом, з іншого, поглинає 
ресурси розвитку вже діючих малих підпри-
ємств. Відповідно, відбувається “тінізація” 
малого підприємництва в Україні. 

На відміну від більшості засобів підтрим-
ки розвитку малого підприємництва, які пот-
ребують безпосередніх вкладень бюджет-
них ресурсів або ведуть до втрати потенцій-
ного надходження коштів до бюджету, вдос-
коналення інституційного середовища не 
вимагає таких витрат. Між тим завдяки вдо-
сконаленню організаційної структури взає-
модії малих і середніх підприємств між со-
бою, з великими компаніями та з бюджетом 
воно дає змогу помітно підвищити ефектив-
ність малого підприємництва, його стійкість, 
а відтак – зміцнити національну економіку в 
цілому та підвищити рівень її стабільності. 

З метою мобілізації організаційного чин-
ника розвитку слід забезпечити всебічний 
розвиток форм самоорганізації малого, се-
реднього та великого бізнесу: асоціацій під-
приємств, торговельних палат, товариств 
тощо. Такі об’єднання можуть надавати (і 
надають на практиці у багатьох країнах сві-
ту) широкий спектр ділових послуг своїм 
членам, забезпечувати узгоджені дії, спро-
щувати економічні відносини між членами, 
здійснювати захист їх інтересів перед треті-
ми компаніями та перед державою, зокре-
ма, справляти дієвий вплив на регуляторну 
політику держави. 

З метою стимулювання розвитку ділових 
об’єднань слід забезпечити надання певної 
частини державної підтримки малим підпри-
ємствам через галузеві та регіональні асо-
ціації. Зокрема, останні можуть відігравати 
роль поручителів при отриманні кредитів, 
надавати рекомендації підприємствам. Різко 
зростає роль таких асоціацій в разі надання 
підтримки лише під жорстко контрольовані 
бізнес-плани та різноманітні зобов’язання. 

Також, на нашу думку, корисним є вико-
ристання досвіду об’єднання малих та се-
редніх підприємств у ділові мережі, зокрема, 
утворення регіональних кластерів – зосере-
джених у географічному регіоні взаємо-
пов’язаних підприємств та інституцій у ме-
жах окремої галузі промисловості. 

Перевагами використання кластерної 
моделі взаємодії є: 
– можливість спільного використання 

об’єднаних капіталів та прискорення інно-
вацій; 

– можливість спільного використання ре-
сурсів (відповідно, їх більш повне вико-
ристання та менша питома вартість); 

– встановлення ефективної спеціалізації 
підприємств; 

– узгоджений поділ ринку та уникнення 
непродуктивної конкуренції; 

– отримання ефекту масштабу та подо-
лання недоліків, які пов’язані з малими 
розмірами підприємств; 

– зниження та поділ ризиків; 
– підвищення стійкості окремих підпри-

ємств та мережі в цілому; 
– встановлення довгострокових зв’язків за 

відтворювальним ланцюгом, включаючи 
зв’язки між виробником та споживачем. 

Державна політика розвитку комерції має 
ґрунтуватися на взаємодії публічно-
правових і приватноправових засад регулю-
вання комерційних відносин. Вона повинна 
моделювати такий стратегічний курс розви-
тку цієї форми ділової активності, який би 
визнавав комерсанта головною діючою фі-
гурою ринкового господарства, законним 
суб’єктом приватноправових відносин гро-
мадянського суспільства. 

Унаслідок відставання правового регу-
лювання від стану відносин у сфері госпо-
дарської діяльності Україна втрачає позити-
вні тенденції розвитку підприємництва, що 
зумовлює необхідність адекватних змін за-
конодавства у цій сфері. У тому числі, вра-
ховуючи сучасні тенденції розвитку економі-
ки держави, необхідно переглянути і механі-
зми стимулювання підприємницької діяль-
ності. 

ІV. Висновки 
Основними принципами державної полі-

тики розвитку малого підприємництва є: си-
стемність та комплексність механізмів дер-
жавного регулювання розвитку малого підп-
риємництва; цілеспрямованість та адрес-
ність підтримки суб’єктів малого підприєм-
ництва шляхом вибору пріоритетів та кон-
центрації ресурсів для їх реалізації; рівноп-
равний доступ суб’єктів малого підприємни-
цтва усіх форм власності до матеріально-
сировинних, фінансових та інших ресурсів. 

Проблеми організаційно-правового регу-
лювання розвитку підприємництва зумовле-
ні такими чинниками: відсутністю системно-
сті, що спричинює дублювання правових 
норм; нагромадженням зайвих регулятор-
них документів; бюрократизмом та обтяж-
ливістю дозвільної системи; значною кількі-
стю та тривалістю перевірок малих підпри-
ємств; непрозорістю регуляторної політики 
та відсутністю законодавчо встановленої 
відповідальності контрольних органів; знач-
ними розбіжностями в рівні сприятливості 
регуляторного середовища за регіонами. 

Пріоритетними напрямами вдосконалення 
організаційно-правового регулювання підприє-
мницької діяльності мають стати: усунення не-
обґрунтованих підстав для здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) органами дер-
жавної влади та органами місцевого самовря-
дування; мінімізація видів господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню; викорис-
тання досвіду об’єднання малих та середніх 
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підприємств у ділові мережі, зокрема, утворен-
ня регіональних кластерів; недопущення полі-
тизації діяльності регуляторних органів; недо-
пущення неправомірного втручання державних 
органів та органів місцевого самоврядування у 
діяльність суб’єктів господарювання. Усе це 
потребує перегляду та прийняття узгоджених 
нормотворчих документів. 
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Annotation 
We consider the concept of intersectoral 

strategy in public administration and environ-
mental public health, its components, the need 
to establish a link between the protection envi-
ronmental public health and environment and 
ways of implementing it. 

Анотація 
Розглянуто поняття міжгалузевої стратегії 

в державному управлінні екологічним суспіль-
ним здоров’ям, його складові, обґрунтовано 
необхідність установлення зв’язку між охоро-
ною суспільного здоров’я і довкіллям. 

Ключові слова 
Урбанізація, охорона здоров’я, екологія, 

навколишнє середовище. 
І. Вступ 
У XXI ст. спостерігається розвиток нау-

ково-практичного забезпечення процесів 
державного управління екологічним суспі-
льним здоров’ям. Значна деградація до-
вкілля, негативні соціально-політичні й тех-
нологічні зміни, швидка урбанізація зумови-
ли зміну пріоритетів і поглядів, особливо це 
стосується сфери суспільного здоров’я та 
довкілля. Раніше питання здоров’я та до-
вкілля розглядалися окремо, але зараз по-
няття екологічного суспільного здоров’я 
пов’язане з медичними (охоронно-
оздоровчими), природознавчими і соціаль-
ними науками. Поняття екологічного суспі-
льного здоров’я базується на підтримці до-
бробуту населення та проведенні профілак-
тичних заходів. Забезпечення відповідаль-

ності за стан здоров’я народу спирається 
на: 

1) оцінювання впливу на здоров’я насе-
лення соціальної та економічної політики, 
що здійснює уряд; 

2) активізацію участі населення в захо-
дах уряду щодо охорони здоров’я. 

Проведений моніторинг свідчить, що на 
сьогодні відповідальність за здоров’я насе-
лення найбільше пов’язана з управлінням 
екологічними питаннями [1]. Щодо інших 
сфер господарства й управління, то усвідо-
млення їх відповідальності за вплив впро-
ваджуваної політики на стан здоров’я насе-
лення зазвичай не розглядається. 

Міжсекторальний підхід до вирішення 
проблем охорони здоров’я населення є прак-
тично новою технологією в державному 
управлінні Україні, з огляду на це на сьогодні 
відсутня відповідна методологічна база [2; 3]. 

Значний внесок у розвиток досліджень у 
сфері екологічного суспільного здоров’я  зро-
били вітчизняні та зарубіжні вчені. Цим питан-
ням в Україні протягом останніх років активно 
займається група  вітчизняних науковців, серед 
них: І.М. Солоненко [1], М.М. Білинська [2; 3], 
Л.І. Жаліло [1; 4] та інші. Велику увагу цьому 
питанню приділено в працях таких відомих за-
рубіжних дослідників, як К. Чу, Р. Сімпсон, 
Е. МакМітчел, Т. Хенкок, І. Лоу, Р. Ріксон, 
В.Е. Браун тощо. В Україні це питання залиша-
ється недостатньо дослідженим. 


