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Вітаю Вас з виходом збірника 
“Публічне урядування” № 2 (7) – 
травень 2017. 

Подолавши серйозну кризу, вий-
шовши на траєкторію сталого роз-
витку, перед Україною постала го-
стра необхідність здійснення якісних 
змін у системі державно-управлін-
ських відносин. При цьому ефектив-
ність вирішення поставлених зав- 
дань значною мірою залежить від 
консолідації зусиль влади, бізнесу, 
науки та громадськості навколо єди-
ної мети — економічного зростання 
і підвищення добробуту населення. 
Своєю чергою, це вимагає зваженого 
наукового підходу, дотримання тон-
кого балансу між абстрактним теоре-
тизуванням і аналізом стану актуаль-
них соціально-економічних проблем. 

Збірнику “Публічне урядування” 
вдається тримати такий баланс, а 
широка читацька аудиторія підтвер-
джує те, що обрано правильний век-
тор розвитку.

Бажаю, аби свіжий вітер змін на 
краще наповнював вітрила Вашого 

ШАНоВНІ коЛЕги!

збірника в бурхливому морі сього-
дення.

Щастя, міцного здоров’я всьо-
му колективу та читачам збірника  
“Публічне урядування”, нових здо-
бутків та творчих успіхів у Вашій  
корисній і важливій справі!

З повагою,
Голова Ради Федерації    
роботодавців України Дмитро Миколайович Олійник  
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Прийміть мої найщиріші вітання 
з виходом чергового номера збірника 
“Публічне урядування”. 

Сьогодні в Україні відбуваєть-
ся досить не простий, а часом супе- 
речливий процес реформування пуб- 
лічного управління. Відбувається 

структурна трансформація влад-
них систем і механізмів державного 
управління, виявляються недоліки 
традиційної адміністративно-бю-
рократичної концепції державного 
управління. Це змушує органи дер-
жавної влади шукати альтернатив-
ні форми управлінської діяльності, 
адаптовані до якісно нового стану 
світоустрою. Не буде сильним пере-
більшенням твердження, що потреба 
в обміні інформацією, як основного 
елементу державно-управлінської 
системи, є нагальною.

За роки співпраці з редакцією, 
авторами статей збірника “Публіч-
не урядування”, я переконався, що 
працюю з професіоналами найвищо-
го рівня. Я ціную наші партнерські 
відносини і сподіваюся на подальше 
тривале і взаємовигідне співробітни-
цтво.  

Бажаю Вам здоров’я, щастя, твор-
чого натхнення, енергії та благопо-
луччя!

З повагою,
Головний редактор,
Завідувач кафедри публічного адміністрування 
Міжрегіональної Академії управління персоналом,
Президент Всеукраїнської Асамблеї 
докторів наук з державного управління,
Голова спеціалізованої вченої ради щодо захисту кандидатських 
дисертацій з державного управління МАУП,
д-р. наук з держ. упр., проф.,
Заслужений юрист України                         Євген Олександрович Романенко 

ДоРогІ ДРУЗІ!
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ШАНоВНІ коЛЕги!

Щиро вітаю колектив редакції 
збірника “Публічне урядування”, йо-
го читачів з виходом у світ чергового 
номера. 

На сьогодні першочергова увага 
з боку держави до розвитку та мо-
дернізації державного управління —  
украй назрілий відгук на виклик  
часу. Останніми роками в національ-
ній системі державної влади відбува-
ються досить складні й суперечливі 
процеси, спрямовані на реформуван-
ня, отриманої з недавнього минуло-
го, громіздкої й неефективної сис-
теми державного управління. Це, 
своєю чергою, вимагає вирішення 
нових завдань, що постають перед га-
луззю державного управління Украї-
ни та актуалізує питання отримання 
своєчасної та достовірної інформа-
ції щодо стану та перспектив її роз- 
витку.

Можна із задоволенням конста-
тувати, що внесок редакції збірника 
та його позаштатних авторів є по-
мітним доробком методологічного 
та науково-методичного забезпечень 
розвитку державного управління в 
Україні.

Ваш високий професіоналізм, 
прагнення якісно та неупереджено 
висвітлювати на шпальтах збірни-
ка різноманітні аспекти державного 
управління створили його високий 
авторитет.

Щиро бажаю Вам здоров’я, ща-
стя, невичерпної життєвої наснаги 
та амбітного прагнення бути в аван-
гарді висвітлення сучасних проблем 
публічного урядування.

З повагою,
Перший Віце-президент
Всеукраїнської асамблеї докторів наук
з державного управління,
доктор наук з державного управління  Оксана Ігорівна 
              Пархоменко-Куцевіл
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ДЕРЖАВНЕ РЕгУЛЮВАННЯ ПІДПРиЄмНиЦтВА: 
ЗАРУБІЖНиЙ ДосВІД ВЗАЄмоДІЇ ДЕРЖАВи  

І ПІДПРиЄмНиЦЬкого сЕктоРУ

Анотація. У статті проаналізовано тенденції державного регулювання 
підприємництва в країнах Європейського Союзу, США та Японії і визна-
чено державне регулювання підприємництва як система, що складається 
з певних елементів, єдність і взаємодія яких визначають її ефективність і 
функціональність. Аналіз, систематизація та узагальнення досвіду дер-
жавного регулювання підприємництва у цих країнах дали змогу прийти до 
висновку, що існуючі відмінності в ролі держави в економіці пов’язані не 
зі ступенем державного регулювання, а із засобами, які використовуються 
для його реалізації. Загальні тенденції розвитку взаємин між державою і 
підприємницьким сектором дали можливість визначити основні елементи 
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системи державного регулювання підприємництва, до яких слід віднести: 
прогнозування, планування і програмування соціально-економічного роз-
витку; антимонопольно-конкурентну політику; податкову та інвестиційну 
політику; інноваційну політику і стимулювання науково-дослідних робіт.

Ключові слова: державне управління, система державного регулювання 
підприємництва; прогнозування, планування і програмування соціально- 
економічного розвитку; антимонопольно-конкурентна політика, податкова 
та інвестиційна політика; інноваційна політика, стимулювання науково-до-
слідних робіт.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 

Аннотация. В статье проанализированы тенденции государственно-
го регулирования предпринимательства в странах Европейского Союза, 
США и Японии и определено государственное регулирование предприни-
мательства как система, которая состоит из определенных элементов, един-
ство и взаимодействие которых определяют ее эффективность и функцио-
нальность. Анализ, систематизация и обобщение опыта государственного 
регулирования предпринимательства в этих странах позволили прийти к 
выводу, что существующие различия в роли государства в экономике свя-
заны не со степенью государственного регулирования, а со средствами, ко-
торые используются для его реализации. Общие тенденции развития взаи-
моотношений между государством и предпринимательским сектором дали 
возможность определить основные элементы системы государственного 
регулирования предпринимательства, к которым следует отнести: прогно-
зирование, планирование и программирование социально-экономического 
развития; антимонопольно-конкурентную политику; налоговую и инвести-
ционную политику; инновационную политику и стимулирование научно-
исследовательских работ.

Ключевые слова: государственное управление, система государственного 
регулирования предпринимательства; прогнозирование, планирование и про-
граммирование социально-экономического развития; антимонопольно-кон-
курентная политика, налоговая и инвестиционная политика; инновационная 
политика, стимулирование научно-исследовательских работ.

STATE REGULATION OF BUSINESS: FOREIGN EXPERIENCE  
OF COOPERATION BETWEEN THE STATE  

AND THE BUSINESS SECTOR 

Abstract. The article analyses tendencies of state regulation of entrepreneur-
ship in European Union countries, USA and Japan and identifies state regulation 
of entrepreneurship as a system, which consists of certain elements, unity and in-
teraction of which determine its efficiency and functionality. Analysis, systema-
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tisation and generalisation of experience of state regulation of entrepreneurship 
in these countries allow making a conclusion that the existing differences in the 
role of the state in economy are not connected with the degree of state regulation, 
but are connected with the means used for its realisation. General tendencies of 
development of relations between the state and entrepreneurial sector allowed 
identification of main elements of the system of state regulation of entrepreneur-
ship, which include: forecasting, planning and programming socio-economic de-
velopment; anti-monopoly competitive policy; tax and investment policy; inno-
vation policy and stimulation of research papers.

Keywords: public administration, system of state regulation of entrepreneur-
ship, forecasting and planning and programming socio-economic development; 
anti-monopoly competitive policy, tax and investment policy, innovation policy, 
research papers.

Постановка проблеми. Зміцнен-
ня держави як суспільного інсти-
туту супроводжується розвитком її 
численних функцій, зокрема еконо-
мічних. Так, держава виступає зов-
нішньою силою, яка реалізує еконо-
мічну, політичну та юридичну владу, 
стає важливим дієвим суб’єктом на-
ціональної економіки. Дослідження 
феномену державного регулювання 
підприємництва безсумнівно дово-
дить, що воно є явищем багаторівне-
вим та багатогранним. Знаходження 
оптимальної й ефективної взаємодії 
державного та підприємницького 
секторів є актуальною проблемою 
економічної дійсності.

Аналіз останніх досліджень і  
публікацій. Питаннями державно-
го регулювання економіки в цілому 
та підприємництва зокрема досить 
активно займаються такі українські 
вчені, як А. Бутенко, З. Варналій, 
О. Долгальова, С. Жарая, В. За-
харченко, Я. Кашуба, В. Кредісов,  
П. Круш, І. Кузнєцова, В. Литвинен-
ко, В. Сизоненко, Т. Ткаченко та ін. 

Вчені розглядають теоретичні та 
практичні аспекти регулювання на-
ціональної економіки, ролі корпора-
цій та державного сектору у забезпе-
ченні її зростання; вивчають світовий 
досвід державного регулювання ма-
лого бізнесу, або ж підприємництва в 
інформаційному секторі економіки, 
або в окремих країнах світу. Разом 
із тим, чимало теоретичних і прак-
тичних питань проблематики зали-
шаються малодослідженими з точки 
зору комплексності та системності. 
Останнє дає підстави стверджувати 
про необхідність вивчення досвіду 
державного регулювання підприєм-
ництва та формулювання на цій ос-
нові елементів зазначеної системи. 

Мета статті — проаналізувати тен-
денції державного регулювання під-
приємництва в країнах Європейсько-
го Союзу, США і Японії та визначити 
державне регулювання підприємни-
цтва як систему, що складається із 
певних елементів, єдність та взаємо-
дія яких визначають її ефективність 
та функціональність. 
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Виклад основного матеріалу. 
Практика державного регулюван-
ня підприємництва в різних країнах 
світу є надзвичайно багатогранною. 
Підхід до державного регулювання 
підприємництва як до певної систе-
ми дасть змогу окреслити ті аспекти 
взаємодії державного і підприєм-
ницького секторів, які забезпечують 
її найвищу дієвість. Критерієм, засто-
сування якого дасть змогу визначити 
елементи державного регулювання 
підприємництва, на наш погляд, є 
здатність забезпечити сприятливі 
умови розвитку підприємницької ді-
яльності у запропонованих обсягах. 

Враховуючи названий критерій, 
огляд досвіду державного регулю-
вання економіки та підприємницької 
діяльності в індустріально розвине-
них країнах світу — країнах Євро-
пейського Союзу, США та Японії 
матиме функціональну направле-
ність. У країнах ЄС історично дер-
жавне регулювання прогресувало 
від повної його індиферентності до 
сьогоднішньої ситуації безпосеред-
нього регулювання економіки та під-
приємницької діяльності. Важливим 
елементом регулювання в країнах 
ЄС є система державного прогнозу-
вання, програмування та коротко- і 
середньострокового планування. У 
Франції держава займається індика-
тивним плануванням, а визначений 
обсяг державної власності та її участь 
у фінансовій сфері залишається важ-
ливим аспектом його ефективності. 

Шведська модель планування 
розвитку передбачає поєднання ін-
тересів монополій, профспілок, уря-
ду і планових комісій в процесі про-
грамування розвитку національної 
економіки. Останнє базується на 

збиранні інформації, перевірці ре-
алістичності прогнозів і проектів, з 
точки зору використання національ-
ного доходу на споживання та заоща-
дження. У Голландії короткостроко-
ве планування розвитку виступає у 
вигляді комбінації державних бю-
джетів, щорічних поточних програм 
і економічного прогнозування. При 
чому під час планування уряд впли-
ває на економіку шляхом поширення 
інформації для приватного сектору, 
що допомагає останнім скоординува-
ти свої дії [15]. Після вступу Бельгії 
до ЄС економічна політика держави 
доповнилась такими важелями ре-
гулювання, як: державні гарантії та 
кредити, інвестиційні стимули і по-
даткові пільги, а також почала засто-
совуватися система державного пла-
нування розвитку економіки. 

В Італії важливу роль держава від-
водить регулюванню підприємств, у 
яких безпосередньо або опосередко-
вано має контрольний інтерес. Вона 
впливає на широкий спектр еконо-
мічної діяльності, зокрема на банків-
ську справу, транспорт, комунікації, 
енергетику, машинобудування, вико-
ристовує державне інвестування та 
програми допомоги [17]. 

Одним із дієвих засобів стимулю-
вання розвитку підприємницького 
сектору в країнах ЄС є податкова по-
літика держави. Так, у Великобрита-
нії індивідуальні фірми не зобов’яза-
ні проходити державну реєстрацію, а 
сплата податків здійснюється на під-
ставі декларування індивідуальних 
доходів членів фірми. Якщо фірма 
зареєструвалася в державних орга-
нах, то податки сплачуються тільки 
після того, як фірма почала активно 
працювати на ринку та знайшла сво-



71

їх споживачів. Загалом, величина та 
кількість податків, які сплачують ма-
лі підприємства, менші, а процедура 
оподаткування значно простіша, ніж 
для великих підприємств. Крім цього 
використовується також прогресив-
не оподаткування прибутків корпо-
рацій: ставки податків для корпора-
цій з меншими доходами менші, ніж 
для корпорацій з великими доходами 
[10]. 

Таким чином, держава заохочує 
створення малих підприємств та 
всебічно підтримує їх діяльність, 
застосовуючи пільгові умови опо-
даткування. Механізм податкових 
пільг широко використовується і у 
Франції. За його допомогою держава  
сприяє прискоренню науково-тех-
нічного прогресу, розширенню екс-
порту тощо. Так, існують пільги для 
новоутворених акціонерних това-
риств (протягом перших двох ро- 
ків — не сплачується податок, на тре-
тій рік оподатковується 25 % їхнього 
прибутку, на четвертий — 50 %, на 
п’ятий — 75 %, починаючи із шостого 
року — 100 % прибутку), застосову-
ється податковий кредит і для під-
приємств, які проводять фахову під-
готовку кадрів, тощо [8]. 

Малі підприємства не подають де-
кларації про податок на додану вар-
тість, проте виплачують прибуткові 
податки, рівень яких залежить від 
сфери діяльності (торговельні опе-
рації, послуги тощо) [13]. Загалом 
система податкового стимулювання 
розвитку підприємництва в еконо-
мічно розвинених країнах включає 
різні податкові пільги: амортиза-
ційні, пільги щодо стимулювання 
науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт, пільги щодо 

формування резервних фондів, по-
даткові кредити, податкові канікули 
тощо.

Для стимулювання розвитку ма-
лого бізнесу також використовується 
приватне або спонсорське фінансу-
вання, тобто наявність поруч із ма-
лою фірмою великої корпорації, яка 
зацікавлена в результатах її роботи. 
Так, у Німеччині банками та стра-
ховими компаніями створюються 
спеціальні фірми, які беруть участь 
у капіталі малих і середніх підпри-
ємств та здійснюють фінансування 
певних розробок. Також вигідним є 
організоване комерційними банка-
ми співробітництво малих і середніх 
підприємств із великими фінансо-
во-промисловими групами на під-
ставі контрактних, субпідрядних та 
орендних відносин [8]. Розглядаючи 
досвід державного регулювання під-
приємництва в країнах ЄС, важливо 
підкреслити, що концепція підтрим-
ки малого та середнього бізнесу в них 
є чіткою та зрозумілою. 

Науковець І. Самойлова враховує 
національні та загальноєвропейські 
інтереси, включає цілі та принци-
пи такої політики, має механізми та 
організаційні структури її реалізації 
[16]. На сьогодні частка малих під-
приємств, що є постійно зростаючою 
в економіці Великої Британії, стано-
вить 25 % всієї робочої сили. Визна-
ним європейським лідером в означе-
ній сфері є Італія — з майже 800 тис. 
промислових підприємств країни та 
часткою 99 % малих та середніх у за-
гальній кількості. У Німеччині та Ні-
дерландах малий та середній бізнес 
забезпечують близько 40 % експорту, 
Італії — 25–30 %, Франції — 20–25 %, 
Японії — 10–15 % [13]. 
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Основними напрямами держав-
ної підтримки малого та середнього 
підприємництва в країнах ЄС є фор-
мування інфраструктури підтримки 
і розвитку підприємництва, вста-
новлення системи пільг і прозорої 
системи оподаткування, наявність 
фінансово-кредитної підтримки та 
співробітництва з великими підпри-
ємствами тощо. Однак це зовсім не 
означає створення “тепличних” умов 
для малих і середніх підприємств, а 
скоріш є засобом вирівнювання мож-
ливостей малих, середніх і великих 
підприємств в умовах конкурентної 
боротьби, способом компенсації ви-
трат підприємців від діяльності у ри-
зикованих сферах. У США, незважа-
ючи на поширення ідеї максимізації 
свободи економічної діяльності, роль 
держави в регулюванні підприєм-
ницької діяльності є вагомою, хоча і 
неоднозначною. 

Взаємовідносини між державою 
та підприємницьким сектором ма-
ють “хвилеподібну” тенденцію, від 
регулювання підприємницької ді-
яльності до її дерегулювання (тобто 
зменшення державного впливу на 
підприємницьку діяльність), що бу-
ло розповсюджено наприкінці 60-х та 
набуло поширення у 70–80-х роках. 
Більшість американських вчених 
зазначають, що на сучасному етапі 
відносини підприємництва і держави 
є антагоністичними, а партнерство 
між ними вважають неможливим і 
шкідливим для суспільства. Водно-
час, хоча суб’єкти підприємництва 
більшість своїх рішень приймають 
самостійно, сфера їх діяльності ско-
рочується, а, відповідно, сфера дер-
жавного впливу збільшується. Така 
тенденція до збільшення участі дер-

жави в регулюванні підприємництва 
набуває поширення та, як підкреслю-
ють аналітики, має зростаючу траєк-
торію [6]. 

Серед основних елементів дер-
жавного регулювання підприєм- 
ництва в США можна виділити такі:  
1. Розгорнута система антимоно-
польного регулювання, у тому числі 
регулювання природних монополій, 
що здійснюється для захисту конку-
ренції та обмеження монополістич-
них тенденцій. 2. Прогнозування та 
стратегічне планування, яке забез-
печує основу для всіх управлінських 
рішень, у тому числі прогнозування 
в системі державного регулювання. 
3. Стимулювання передових тех-
нологій, фундаментальної науки та 
проведення інноваційної політики 
держави, яка має на меті об’єднан-
ня науково-технічної та інвестицій-
ної політики. Майже 50 % витрат на  
НДДКР у країні здійснюється держа-
вою [6]. 4. Підтримка розвитку малих 
і середніх підприємств, що включає 
пільгове оподаткування; стимулю-
вання та фінансування науково-тех-
нічних розробок (у США на сектор 
малого підприємництва припадає 
близько 50 % науково-технічних роз-
робок); здійснення фінансово-кре-
дитної допомоги малому бізнесу че-
рез надання малим підприємствам 
гарантованих позик тощо [5; 8; 10]. 
Значної уваги заслуговує досвід Япо-
нії в регулюванні підприємницького 
сектору. Головною функцією держа-
ви в країні є стимулювання, спряму-
вання та прискорення структурних 
змін в економіці, які необхідні для 
довгострокового зростання. 

Взаємовідносини підприємницт- 
ва та держави у значній мірі є відно-
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синами співробітництва, на відміну 
від США. Серед основних елементів 
державного регулювання підпри-
ємництва можна виокремити такі: 
1. Довгострокове планування, яке 
носить індикативний характер, та 
програмування національної еконо-
міки, що створює ефективні умови 
для розвитку. 2. Фінансування та 
бюджетне субсидування фундамен-
тальних досліджень та програм роз-
робки новітніх технологій, які здійс- 
нюються державними інститутами і 
дослідницькими центрами разом із 
приватними компаніями. Так, Япо-
нія щорічно витрачає 500 млн дол., 
сприяючи 185 центрам розвитку 
технологій [8; 9]. 3. Підтримка роз-
витку малого та середнього бізнесу, 
що включає пільгове кредитування, 
підтримку технічних проектів, нала-
годжену інфраструктуру підтримки 
малих і середніх підприємств, си-
стему захисту від зловживань з боку 
великих суб’єктів підприємництва 
тощо. Важливо зазначити, що малі 
підприємства значно залучені у дер-
жавні проекти. Так, в Японії частка 
малих підприємств, які виконують 
урядові замовлення, становить 45 %, 
а у замовленнях громадських орга-
нізацій країни – 32 %. Останнє відо-
бражається в тому, що на частку ма-
лих і середніх підприємств в Японії  
припадає близько 55 % реалізова-
ної промислової продукції, близько  
60 % — оптової торгівлі і більш як  
80 % — роздрібної. 

В обробній промисловості з  
6,5 млн підприємств 99 % становлять 
малі. На малих і середніх підпри-
ємствах зайнято 39,5 млн осіб, або  
80,6 % всієї робочої сили Японії [13]. 
4. Захист конкурентного середовища 

шляхом обмеження монополістич-
них тенденцій та доступу великих 
фірм на ринок. 5. Грошово-кредитне 
регулювання, у тому числі гнучке ва-
ріювання облікової ставки, особливо 
під час криз в економіці [6; 8; 17]. 

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Таким чином, 
короткий огляд досвіду державного 
регулювання підприємництва в кра-
їнах Європейського Союзу, США 
та Японії свідчить, що дійсно в цих 
країнах існують відмінності у ролі 
держави в економіці, однак в основ-
ному вони виявляються не в ступені 
державного регулювання, а у засо-
бах, які використовуються для його 
здійснення. Але не можна не помі-
тити спільних тенденцій розвитку 
взаємовідносин між державою та 
підприємницьким сектором, і все це 
дає змогу зробити узагальнення та 
вважати, що основними елементами 
системи державного регулювання 
підприємництва є: 1) прогнозуван-
ня, планування й програмування со-
ціально-економічного розвитку, які 
полягають у визначенні стратегіч-
них напрямів дій для всіх учасників 
економічного процесу, в тому числі 
і суб’єктів підприємництва; 2) анти-
монопольно-конкурентна політика, 
яка є умовою підтримки підприєм-
ницького сектору та розвитку циві-
лізованих конкурентних відносин 
між його суб’єктами; 3) податкова та 
інвестиційна політика, яка стимулює 
та підтримує розвиток виробництва 
взагалі, а значить і підприємництва 
зокрема; 4) інноваційна політика та 
стимулювання НДДКР, що сприяє 
підвищенню ефективності вироб- 
ництва та конкурентоспроможності 
всієї економіки. 
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Характеризуючи основні елемен-
ти системи державного регулювання 
підприємництва, можна стверджува-
ти, що цільовою функцією прогнозу-
вання, планування й програмування 
соціально-економічного розвитку 
країни є обґрунтоване передбачення 
напрямів розвитку країни, окремих 
галузей економіки, можливого ста-
ну економіки та соціальної сфери 
в майбутньому, а також альтерна-
тивних шляхів і строків досягнен-
ня параметрів економічного і соці-
ального розвитку. Другий елемент 
системи державного регулювання 
підприємництва — антимонополь-
но-конкурентна політика, спрямо-
вана на запобігання монопольній 
діяльності, на її обмеження та при-
пинення, на розвиток цивілізованих 
конкурентних відносин між суб’єк- 
тами. 

Антимонопольна політика дер-
жави включає в себе два основних 
напрями: демонополізацію і регулю-
вання діяльності монополій. Кон-
курентна політика спрямована ж на 
створення та захист конкурентного 
середовища. Податкова та інвести-
ційна політика, як елемент системи 
державного регулювання підприєм-
ництва, являють собою діяльність 
держави, що спрямована на ство-
рення умов для функціонування 
підприємництва шляхом викори-
стання податкових важелів, засобів 
грошово-кредитного та фінансового 
регулювання для стимулювання або 
стримування розвитку національно-
го виробництва. Інноваційна політи-
ка та стимулювання НДДКР спря-
мована на розвиток та поширення 
фундаментальних і прикладних на-
укових досліджень, удосконалення 

інфраструктури галузей економіки 
та окремих регіонів. 

Механізм створення та поши-
рення нововведень має три загальні 
складові, характерні майже для всіх 
країн: систему державної підтримки 
фундаментальних і пошукових до-
сліджень; різні форми та джерела фі-
нансування і непрямого стимулюван-
ня досліджень та підтримку малого 
інноваційного підприємництва. Вза-
ємодія означених елементів забезпе-
чує якісний рівень взаємовідносин 
між державою та підприємницьким 
сектором. Так, система прогнозу-
вання, планування й програмування 
певним чином коригує ринкові про-
цеси, спрямовує діяльність суб’єктів 
ринку у сфери, визначені державою 
як пріоритетні, прискорюючи або 
гальмуючи ті чи інші тенденції роз-
витку економіки. 

Антимонопольно-конкурентна 
політика стримує монопольні тен-
денції в економіці, сприяє формуван-
ню нормальних конкурентних відно-
син між суб’єктами господарювання, 
створюючи певні стимули чи бар’єри 
стосовно їх діяльності. Інноваційна 
політика та стимулювання НДДКР 
сприяє активізації інноваційного 
потенціалу країни, створює базу для 
забезпечення конкурентоспромож-
ності продукції. Таким чином, вва-
жаємо, що саме ці елементи системи 
державного регулювання підприєм-
ництва відповідають означеним на-
ми критеріям, оскільки загалом за-
безпечують створення сприятливих 
умов підприємницької діяльності 
відповідно до визначених державою 
цілей і у запрограмованих обсягах —  
підтримують конкурентоспромож-
ність великого підприємництва та 
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відтворення малого і середнього біз-
несу. 

Отже, розвиток і взаємодія зазна-
чених елементів системи держав-
ного регулювання підприємництва, 
на наше переконання, забезпечить 
послідовний рух самої системи на 
шляху досягнення основного век-
тора розвитку – сприяння розвитку 
підприємництва для забезпечення 
стійкого зростання. Варто зазначити, 
що система державного регулювання 
підприємництва у сучасній еконо-
міці України має певні особливості, 
зумовлені існуючою недосконалою 
концепцією державного регулюван-
ня економіки, наявністю деформацій 
у відносинах держави і підприєм-
ницького сектору та формальністю 
декларованих заходів підтримки дер-
жавою підприємницької активності.
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Умови публікації у науковому виданні
“ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ”

1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Мініс-
терства освіти і науки України та науково-метричної бази даних “Scopus” вона, в 
обов’язковому порядку, проходить процедуру попереднього розгляду, яка включає: 
процедури внутрішнього, зовнішнього експертного рецензувань.

Стаття, заява, відомості про автора та квитанція про оплату за переклад статті на 
англійську мову надсилаються на e-mail адресу: Assembly2015@ukr.net  За умови по-
дання статті до збірника “Публічне урядування” на двох мовах (оригіналом, англій-
ською) — публікація статті безкоштовна, а у разі відсутності англомовного перекла-
ду — коштуватиме автору 55 грн — за 1 сторінку, формату А4, з метою її професійно-
го перекладу на англійську мову. Редакція залишає за собою право редагування 
статей. Сума та реквізити за оплату перекладу статті на англійську мову будуть на-
діслані автору (ам), тільки після того, коли стаття буде відредагована редакцією 
збірника. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити пріз-
вище та ім’я автора. Стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіс-
лати до редакції окремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .
jpg), гарної якості, можна неформальну (бажано документальне або в офісі), обся-
гом не менш як 800 Кб, розміром 10 × 12 см;

2. Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішнього 
рецензування. 

У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю на 
доопрацювання або відмовлено у публікації статті. Основні причини відхилення 
статей: вузькість проблематики публікацій (локальність, що спричиняє обмеже-
ність охоплення зацікавленої аудиторії); слабкий науково-теоретичний рівень і 
низька практична цінність статті; нерозгорнуті (неструктуровані) англомовні ано-
тації (Abstract).

Пріоритет надається публікаціям іноземних авторів та публікаціям на англій-
ській мові.

Вимоги до наукової статті та її оформлення
Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого нау-

кового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно 
до мети статті.

1. Структура наукової статті (згідно вимог ВАКу):
• ПІБ автора (співавторів, не більше трьох), науковий ступінь, учене звання, 

посада, місце роботи, адреса місця роботи із зазначенням поштового індексу, 
е-mail автора, засоби зв’язку, назва статті, розширена анотація, ключові сло-
ва.

Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та 
англійською мовами перед статтею. Якість англомовного перекладу анотації до 
статті, визначає редколегія журналу.

• Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

• Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених 
раніше частин загальної проблеми.

• Формулювання цілей (мети) статті.
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• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів.

• Висновки і перспективи подальших досліджень.
• Список використаних джерел.
• Проставлення авторами УДК.
2. Оформлення наукової статті:
• всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
• всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
• посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;
• посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються лише в разі на-

гальної потреби;
• посилання на наш журнал “із ввічливості” є також небажаними та не приско-

рюють процес прийняття статті у друк у жодному разі;
• якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вче-

ного — його публікація має бути у загальному списку літератури після статті;
• вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Ф. Котлера — то по-

силання має бути саме на Котлера, а не на автора, який читав Котлера;
• список джерел та літератури — не менше 10 позицій, мовами оригіналу (ви-

ключення — китайська, японська, корейська та арабська. В такому разі, дже-
рело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дуж-
ках).

• у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;
• у формулах — лише найрозповсюдженіші символи із стандартного набору;
• таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву;
• у тексті загальноприйняті і ті, що часто зустрічаються терміни слід подавати 

абревіатурою (перший раз обов’язково розшифрувати);
• всі малюнки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву;
• формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтер-

вал 1,5; параметри сторінки (береги) — 2 см з усіх боків;
• мінімальний розмір статті — 8 тис. друкованих знаків з пробілами, максималь-

ний — 34 тис. (оптимальний розмір статті — 20–24 тис. друкованих знаків).
При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим;
Список супроводжувальних документів:
• заява автора (співавторів) Супроводжувальна заява (за наявності співавто-

рів — спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є власною розробкою ав-
тора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в ін-
ших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріа-
лу саме в “Публічному урядуванні”;

• відомості про автора (співавторів).
Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за 

наявності повного пакету документів та повних авторських даних. Редакція лишає 
за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні 
висновки та авторську стилістику. Позиція редакції може не співпадати з думкою 
індивідуального автора, висловленою у статті. Всі статті розміщаються на платній 
основі. Середній час очікування публікації (від дня подачі до дня публікації) — в се-
редньому 3–6 місяців (в залежності від сезонного навантаження). Статті авторів, які 
мають заборгованість, приймаються лише після погашення заборгованості.
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