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Від авторського  
колективу

За роки розбудови національної економіки 
основою економічного і соціального розвит-
ку україни стає підприємницька діяльність. 

Її активізація зумовлена низкою прогресивних 
норм регуляторної політики, реформуванням до-
звільної системи, а також запровадженням спро-
щеної системи оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва. відновлення 
української економіки неможливе без здійснення 
прогнозованої, ефективної та дієвої бюджетно-
податкової політики для активізації підприєм-
ницької діяльності, і є одним з ключових факторів 
впливу на зростання виробництва, інвестиційної 
активності та зайнятості. проте сьогодні пошук 
чинників подолання кризових явищ економічної 
системи спрямований не лише на забезпечення 
сприятливих умов для розвитку підприємництва, 
а й також посилює вимоги до організації діяль-
ності підприємців. 

в складних економічних умовах вітчизняне 
підприємництво існує і розвивається як самостій-
не соціально-економічне явище. однак, воно та-
кож стикається із безліччю проблем, пов’язаних, 
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зокрема, із нестабільною політичною ситуацією в україні. 
так, значний податковий тиск, наявність різного роду адмі-
ністративних бар’єрів, складність адміністрування податків 
та отримання дозволів, технічне регулювання /сертифіка-
ція і стандартизація/, перевірки органів державного нагля-
ду, обмеження умов для використання фінансово-кредитних 
ресурсів, слабкість матеріальної, технічної, фінансової, мене-
джерської та кадрової складових діяльності суб’єктів госпо-
дарювання не сприяють підприємницькій ініціативі. зважа-
ючи на це, виникає необхідність удосконалення правової та 
організаційної бази бюджетно-податкової політики для ак-
тивізації розвитку вітчизняного підприємництва і створення 
сприятливих умов для формування соціально-орієнтованого 
бізнесу, налаштованого на функціонування в умовах конку-
рентного середовища. 

на сучасному етапі економічного розвитку україни одним 
із головних пріоритетів державної політики стала підтримка 
підприємницької діяльності, адже, з одного боку, держава як 
суб’єкт ринкових відносин, може підтримувати економічний 
рівень інтенсивності конкуренції через систему відповідних 
регуляторів, а з другого – створювати бізнесу адміністративні 
бар’єри. у забезпеченні високої ефективності підприємниць-
кої діяльності, створенні клімату довіри підприємницького 
сектору до влади в країні важливою є стабільна та раціональ-
на бюджетно-податкова політика. одним із факторів, що ви-
значає конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва, 
поряд із якістю продукції й послуг, наявністю ефективної 
стратегії маркетингу і збуту, рівнем кваліфікації персона-
лу й менеджменту, технологічним рівнем виробництва, до-
ступністю джерел фінансування є податкове середовище, в 
якому вони функціонують. тому ефективна та виважена фіс-
кальна політика держави сприяє розвитку конкуренції між 
суб’єктами господарювання, зменшує можливості створення 
монополій та стимулює їх раціональну поведінку у підприєм-
ницькому середовищі. 
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аналіз бюджетно-податкової політики держави та її 
вплив на активізацію підприємницької діяльності в україні, 
виявлення резервів та шляхів можливого підвищення ефек-
тивності впливу фіскальних механізмів на формування спри-
ятливого підприємницького середовища, а також розроблен-
ня рекомендацій щодо покращення державної регуляторної 
політики для розвитку вітчизняного бізнесу є особливо важ-
ливим в умовах сьогодення.

метою пропонованої монографії є розкриття теоретико-
методологічних засад і розробка практичного інструмента-
рію реалізації державної бюджетно-податкової політики для 
активізації підприємницької діяльності. в результаті дослі-
дження розкрито теорію і методологію формування та реа-
лізації бюджетно-податкової політики держави, проаналізо-
вано особливості розвитку підприємницького середовища в 
україні, визначено фіскальні механізми державного регулю-
вання з метою активізації підприємництва. 

перший розділ монографії присвячено теоретико-при-
кладним аспектам реалізації державної бюджетно-подат-
кової політики, її стратегічним пріоритетам і завданням в 
умовах детінізації національної економіки; формуванню за-
ходів бюджетної політики україни в умовах децентралізації  
державного управління; засади розвитку податкової системи 
у контексті світових стандартів; визначенню критеріїв та по-
казників оцінки ефективності фіскальної політики держави. 

у другому розділі монографічного дослідження розгля-
нуто особливості розвитку підприємницького середовища 
в україні, проведено оцінку ділової активності суб’єктів під-
приємництва, визначено інструменти впливу фіскальної по-
літики на розвиток підприємницького середовища. 

у третьому розділі роботи запропоновано фінансово-еко-
номічні напрями реалізації державної фіскальної політики 
для стимулювання розвитку вітчизняного підприємництва, 
а також напрями податкових реформ у сфері його фіскальної 
підтримки. 
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враховуючи те, що бюджетно-податкова політика є важ-
ливою складовою економічної політики держави – значний 
вплив на активізацію підприємницької діяльності має систе-
ма державного регулювання підприємництва направлена на 
створення умов для його функціонування та  стимулювання. 
у цьому члени авторського колективу монографічного ви-
дання одностайні і цю думку вони переконливо доносять чи-
тачеві.

сподіваємось, що напрацювання авторів монографії зна-
йдуть застосування у практичній роботі і будуть корисними 
для керівників підприємств (організацій, установ) різної га-
лузевої приналежності, представників державних органів за-
конодавчої та виконавчої влади, освітян, науковців і студен-
тів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
україни, здатних професійно вирішувати проблеми, які сто-
ять перед державою  та спроможних захищати її інтереси. 
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