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ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ЕКОНОМІКИ — АБСОЛЮТНИЙ 
ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Дерегулювання економічного розвитку країни є істотною 
ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний 
симбіоз ринкових і державних регуляторів дає можливість реалізу-
вати соціально-економічні цілі розвитку суспільства, досягти висо-
кої ефективності виробництва, стабільного економічного розвитку, 
забезпечувати соціальну справедливість [1].

Створення заходів щодо впровадження послідовної дере-
гуляції підприємницького середовища стало одним із провідних 
напрямів реформування в Україні. За останні роки Україна в на-
прямку дерегуляції зробила більше, ніж за попередні десятиліття. 
Реформи у сфері дерегуляції бізнес-середовища та мотивації під-
приємництва до зростання здійснювалися у таких пріоритетних 
напрямах: спросщення порядку започаткування і закриття бізнесу, 
зменшення кількості дозвільних документів, введення ризикоорі-
єнтованої системи державного контролю, спрощення дозвільних 
процедур і реєстрації речових прав на нерухоме майно, звуження 
прямого адміністративного державного контролю за діяльністю 
суб’єктів господарювання та реформування сфери надання адміні-
стративних послуг, пом’якшення податкового тиску [3].

Вирішення питання дерегуляції економіки є абсолютним 
пріоритетом економічної політики України. Будь-які правила, які 
будуть впроваджені, повинні мати, з одного боку, чіткі механізми 
моніторингу для його контролю, а з іншого — чіткі механізми ви-
конання. Чим складніше правило — тим складніше його дотриму-
ватися, тому всі процеси повинні бути прозорими.

Поступово переглядаються принципи взаємодії між бізне-
сом та органами державної влади щодо спрощення відкриття і за-
криття бізнесу. Поетапно запроваджуються механізм електронної 
реєстрації підприємств і господарських змін у їхній діяльності та 
взаємний горизонтальний обмін інформацією між різними відом-
ствами щодо обліку підприємств без прямої участі суб’єктів госпо-
дарської діяльності. Здійснено низку заходів законодавчого рівня 
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для суттєвого зниження адміністративних бар’єрів під час реаліза-
ції підприємницької ініціативи [2].

Збільшено удвічі перелік видів господарської діяльності, що 
можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності 
матеріально-технічної бази. Також зменшено кількість видів ді-
яльності, що підлягають ліцензуванню. Продовжується адаптація 
національних технічних регламентів до законодавства Європей-
ського Союзу, а також гармонізація національних стандартів з між-
народними та європейськими стандартами у пріоритетних галузях 
економіки.

Починаючи з 2013 р. передбачено запровадження подання де-
кларації з податку на прибуток підприємств раз на рік, замість що-
квартального, що скоротить витрати платників на адміністрування 
податку. Також скасовується рентна плата з видобутку вуглеводнів, 
яка враховуватиметься під час справляння плати за користування 
надрами.

Уряд впроваджує нові технології надання послуг бізнесу. Ре-
єстрація юридичних осіб відтепер триватиме три робочих дні, а 
для фізичних осіб-підприємців являтиметься всього два дні. Крім 
того, отримати консультацію спеціалістів Державної реєстраційної 
служби підприємці відтепер зможуть за допомогою skype — зв’язку 
або по телефону. Слід звернути увагу, що з 1 січня 2014 року на-
бувають чинності зміни до законодавства, які дозволять надавати 
запити та отримувати виписки, витяги, довідки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в елек-
тронному вигляді через реєстраційний портал .

Уряд України активно впроваджує нові сучасні технології на-
дання адміністративних послуг малому та середньому бізнесу. За 
рахунок дерегуляції діяльності бізнесу були істотно спрощено до-
звільні та реєстраційні процедури, встановлені прозорі механізми 
запуску та ліквідації бізнесу. Звужені сфери прямого контролю з 
боку держави, вдалося уніфікувати адміністративні послуги. До 
того ж, з 1 липня в Україні запрацював новий механізм реєстрації 
бізнесу. Тепер, щоб відкрити свою справу, підприємці зможуть, не 
виходячи з дому — на реєстраційному порталі.

З урахуванням необхідності забезпечення пріоритетів дер-
жавної політики, спрямованих на поліпшення бізнес-середовища 
в Україні, найбільш правильним підходом до вирішення проблеми 
дерегуляції економіки є необхідність проведення інвентаризації 
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всіх тих положень, які регулюють діяльність бізнесу, визначитись 
які з них є суперечливими щодо бізнесу та скасувати їх. Найбільші 
труднощі, з якими напевно зіткнеться уряд при реалізації масштаб-
ної програми з дерегуляції економіки, будуть пов’язані з відміною 
законодавчих актів, ухвалених попередніми парламентами, оскіль-
ки ці норми мають статус закону. Для скасування суперечливих 
бізнесу законів, необхідно окремо розглядати кожен з них.

У сфері дерегуляції робилося доволі багато, однак результат 
виявився майже непомітним для переважної частини підприєм-
ців.Президент України Віктор Янукович переконаний, що успіш-
не завершення дерегуляції економіки сприятиме впровадженню в 
Україні сучасних європейських стандартів. Глава держави відзна-
чив, що з цією метою в Україні сьогодні застосовується корисний 
світовий досвід, до роботи в Комітеті з економічних реформ за-
лучаються експерти з провідних консалтингових компаній світу та 
що дерегуляція в економіці має на меті зняття перешкод на шляху 
ведення бізнесу.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Вопрос определения составляющих экономической безопас-
ности государства имеет чрезвычайный характер, поскольку сле-
дует учитывать постоянные изменения, происходящие в структуре 
экономической системы.


