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Постановка проблеми. Малий бізнес як форма ор-

ганізації підприємництва є важливим сектором націо-
нальної економіки, що сприяє насиченості ринку то-
варами і послугами, створенню нових робочих місць, 
зменшенню безробіття і в остаточному підсумку —  
зростанню добробуту населення. Діяльність малих під-
приємств, направлена насамперед на реалізацію влас-
них економічних інтересів, охоплює виробничу, ко- 
мерційну, фінансову, страхову галузі. Успішне функ- 
ціонування малого бізнесу позитивно впливає на  
формування конкурентного середовища, обумовлю-
ючи його роль як потужного двигуна економічного  
розвитку [6]. Продуктивна робота малих підприємств 
є джерелом поповнення бюджетів всіх рівнів і ство-
рення ВВП. Динамізм і результативність розвитку ма-
лих підприємств є підставою для того, щоб замінити 
розповсюджену в малому бізнесі стратегію виживання 
на стратегію забезпечення фінансової рівноваги в дов-
гостроковому періоді. 

Розвиток господарської системи в Україні харак-
теризується частими кризовими явищами, що виника-
ють на фоні вкрай нестабільної соціально-економічної 
та політичної ситуації. Без розвитку та підтримки дер-
жавою малих підприємств вирішити дані проблеми є 
неможливим, адже саме вони є генераторами стабіль-
ності в національній економіці та соціальних питан-
нях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До- 
слідженню тенденцій і перспектив розвитку малого 
підприємництва в Україні присвячено багато праць  
вітчизняних науковців, таких як: А. Бутенко [3], З. Вар-
налій [4; 9], В. Воротін [9], Л. Воротіна [5], В. Геєць 
[9], В. Ляшенко [12] та інші. 

Мета статті — дослідити та визначити роль, про-
блеми та тенденції щодо перспективного розвитку ма-
лого підприємництва в умовах сучасної соціально-еко-
номічної нестабільності національної економіки Укра-
їни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сутність 
малого бізнесу можна визначити в такий спосіб: він є 
провідним сектором ринкової економіки, складає ос-
нову дрібнотоварного виробництва; визначає темпи 
економічного розвитку, структуру та якісну характе- 
ристику ВВП; здійснює структурну перебудову еконо-
міки, швидку окупність витрат, свободу ринкового ви-
робництва; забезпечує насиченість ринку споживчими 
товарами й послугами повсякденного попиту; сприяє 
реалізації інновацій, створенню додаткових робочих 
місць; має високу мобільність, раціональні форми уп-
равління; формує новий соціальний прошарок під- 
приємців власників і сприяє розвитку конкуренції [6]. 

Малий бізнес найчастіше функціонує у формі сі-
мейних підприємств, сильними сторонами яких є 
знання ринку й еластичність. Частка сімейних підпри-
ємств у створенні національного доходу в США й Ве-
ликобританії перевищує 50% ВВП, у Литві, Норвегії, 
Ісландії, Ліхтенштейні — займає основну частку на- 
ціонального доходу. Фінансове управління на малому 
підприємстві має свої специфічні особливості.  

У своїй діяльності малі підприємства зіштовху-
ються з рядом проблем фінансового характеру, а саме:  

— залучення додаткового акціонерного капіталу 
можливо лише за рахунок коштів зовнішніх інвесто-
рів, внаслідок чого послаблюється вплив засновника 
фірми; 

— потенційні інвестори розглядають малі підпри-
ємства як зону підвищеного ризику й очікують як ком-
пенсацію більше високі прибутки від власних вкла-
день; 

— фінансування фірми за рахунок нерозподіле-
ного прибутку вимагає відповідного рівня річного 
прибутку; 

— одержання банківської позички можливо 
тільки під забезпечення великої  фірми; 

— для невеликих фірм банки встановлюють  
більш високі ставки оплати послуг і виплати відсотків; 

— банки менш схильні підтримувати малі фірми в 
часи спаду ділової активності [1, с. 61]. 

Процес розвитку малого бізнесу в Україні галь-
мується рядом істотних причин, до яких можна від- 
нести:  

— слабку інноваційну інфраструктуру; 
— вкрай низьке, навіть відсутність державного  

субсидування малого бізнесу; 
— нерозвиненість системи кредитування малого 

бізнесу; 
— неефективну систему оподатковування; 
— слабку організацію управління розвитком ма-

лого бізнесу на державному рівні. 
Саме останнє — недосконалість державного регу-

лювання й управління при існуючій організації еконо-
мічної влади можна вважати одною із головних пере-
шкод для розвитку малого бізнесу. Організація еконо-
мічної влади (розподіл влади, ієрархія влади, рівновага 
влади) є фактором, від стану якого залежить ефектив-
ність соціально-економічної системи. Система сфор-
мованої економічної влади може служити джерелом 
ефективності і порядку в економічній системі або 
стати причиною неефективності та хаосу. Дуже важ-
ливим є суспільно-необхідний порядок влади, що за-
безпечує її ефективний розподіл, ієрархію й рівновагу. 
Порушення такого порядку влади веде до гальмування 
економічного розвитку.  
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Для вирішення перерахованих вище проблем  
розвитку малого бізнесу необхідна активізація держави 
по прискоренню формування сектора малих підпри- 
ємницьких структур. Методи, які використовує дер-
жава при регулюванні та стимулюванні розвитку ма-
лих підприємств в Україні, поділяються на адміністра-
тивні й економічні. Економічні на відміну від адміні-
стративних є гнучкішими і використовують еконо- 
мічні важелі. Об’єднує їх те, що всі вони повинні спря-
мовуватися на збільшення фінансових можливостей 
підприємств і на стимулювання їхньої діяльності. 
Окреслимо головні методи державного регулювання та 
стимулювання розвитку малих підприємств в Україні: 

1) податкові — зменшення кількості податків і по-
даткового навантаження, встановлення пільгового 
оподаткування, надання субсидій і дотацій; застосу-
вання державного пільгового кредитування; 

2) державні закупівлі товарів і послуг у малих під-
приємств на прозорій тендерній основі; 

3) підтримка розвитку специфічних видів діяль-
ності — факторингової та лізингової; 

4) інформаційно-консультаційна та інфраструк-
турна підтримка. 

Ринкові економічні інститути ще не стали суспі-
льною формою узгодження загальних цілей і завдань 
із приватними інтересами. Це трапилося тому, що їхнє 
створення, особливо в початковій стадії переходу до 
ринку, відбулося лише формально. Функції будь-якого 
суспільного інституту полягають у встановленні та під-
тримці заходів як дозвільного, так й обмежувального 
порядку. Слабість державної влади дозволила певній  
і відносно небагаточисельній частині суспільства, що 
набралася сили в результаті так званої «приватизації», 
деформувати дії економічних інститутів. Ця деформа-
ція дозволяє олігархам широко використовувати доз- 
вільну сторону суспільних економічних інститутів, 
практично виключивши для себе дію іншої сторони 
суспільних інститутів — обмежувальної [8, с. 49-50]. 

Несприятлива економічна атмосфера, що скла-
лася в Україні, істотно обмежує можливості малого  
бізнесу, не дозволяючи йому нормально зароджува-
тися та розвиватися. Зростання кількості малих під- 
приємств в Україні за останні 10 років практично не 
спостерігається (близько 7 малих підприємств взагалі 
й менш одного виробничого малого підприємства на 
1000 осіб населення, що в 5-10 разів менше, ніж у  
розвинених країнах). Питома вага малих підприємств 
України в загальному обсязі реалізованої продукції в 
останні роки також скорочується, і його віддача у від-
сотковому відношенні в 4-5 разів менше ніж у розви-
нених країнах ЄС. Його становленню, як і раніше, пе-
решкоджають як байдужність загальнодержавної та мі-
сцевої влади, так і численні контролюючі органи та 
служби. 

Кожне українське підприємство, що намагається 
вийти на зовнішній ринок, зіштовхується з багатьма 
проблемами технологічного, організаційно-управлін-
ського й адміністративного характеру. Це, насамперед, 
стосується малих виробничих підприємств, які можна 
вважати основою для розвитку інших видів малого  
бізнесу, тому що ними створюється необхідне матері-
ально-технічне оснащення й готовий промисловий 
продукт. Крім того, діяльність малих виробничих під-
приємств, як показує закордонний досвід, спрямована 
на безперервне оновлення технологічної і технічної 
бази виробництва й освоєння випуску продукції,  
здатної конкурувати на закордонних ринках. Розвиток 

малого виробничого й венчурного бізнесу може спри-
яти розвитку малого бізнесу в цілому, росту серед-
нього класу, зниженню соціальної напруженості, рі-
шенню багатьох соціально-економічних завдань. Тому 
підтримка даного напряму в підприємництві повинна 
бути першочерговим завданням. Для її рішення необ-
хідні зусилля, насамперед по зняттю адміністративних 
бар'єрів. 

Адміністративні проблеми найчастіше викликані 
діяльністю або бездіяльністю органів влади, які галь-
мують, ускладнюють або унеможливлюють прохо-
дження процедур, передбачених чинним законодав- 
ством. Аналогічні гальмові дії на малий бізнес мають 
місце й з боку організацій, які займають монопольне 
положення на ринку (наприклад, водо-, энерго-, теп-
лозабезпечуючих організацій). До цього варто додати 
наявність у діючому законодавстві положень, які мо-
жуть бути подвійно тлумаченні, з одного боку, та ни-
зький рівень юридичної підготовки суб'єктів підпри- 
ємницької діяльності, з іншого [8, с. 51]. 

Подолання зазначених проблем неможливе без 
істотної перебудови всієї системи державної підтрим-
ки малого бізнесу. Це, у свою чергу, ставить, як пер-
шочергове завдання, вдосконалення економічного по-
рядку та врахування світового досвіду підтримки ма-
лого бізнесу, що базується на створенні пільг і префе-
ренцій, що стимулюють бізнес. Вони включають, на-
приклад, зняття оподаткування в початковий період 
діяльності малих підприємств, доступні ставки по кре-
дитах, чітко оформлені земельні відносини, створення 
умов для підтримки високої підприємницької куль-
тури.  

Економічний порядок, що сформувався в Україні, 
має у своїй структурі дуже значну корупційну складову. 
Такий бар'єр малому підприємцеві найчастіше перебо-
роти не під силу. Корупція істотно знижує конкурен-
тоспроможність країни й бізнесу в ній. При цьому 
вона робить Україну менш привабливою для інвести-
цій, послабляє конкуренцію, перешкоджає підви-
щенню ефективності ведення бізнесу. Дані досліджень 
Transparency Іnternatіonal свідчать про те, що негатив-
ний вплив корупції проявляється, у першу чергу,  
у тому, що вона стримує підприємницьку ініціативу 
[2]. І це відбувається на фоні того, що мале і середнє 
підприємництво у таких сукупних показниках діяль-
ності, як кількість зайнятих працівників, обсяг реалі-
зованої продукції, рівень рентабельності операційної 
діяльності підприємств тощо, майже в три рази перева-
жають аналогічні у великому бізнесі.  

Всеохоплюючим ядром політики Європейського 
Союзу щодо малих і середніх підприємств (МСП) є 
Закон про малий бізнес (ЗМБ), який спрямований на 
покращення відношення до підприємництва в Європі, 
спрощення нормативної бази та оздоровлення полі-
тичного середовища для МСП та усунення гальму- 
ючих бар'єрів на шляху до їх розвитку. ЗМБ був 
прийнятий Європейською комісією у червні 2008 р. 
для Європейської ради, Європейського парламенту, 
Європейського економічного і соціального комітету та 
Комітету регіонів. Мета Закону полягала в тому, щоб 
забезпечити основу політики МСП для підвищення 
конкурентоспроможності та розвитку підприємни- 
цтва. Замість того, щоб бути законодавчим актом, він 
містить положення, що стосуються невеликих фірм, 
спрямовані на уряди й інститути, щоб «спочатку мис- 
лити дрібно» при розробці політики та законодавства. 
ЗМБ пропонує Комісії та державам-членам прийняти: 
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1) принципи, якими слід керуватися при розробці 
політики; 

2) законодавчі пропозиції, керуючись принципом 
«спочатку подумай про малий»: 

— Положення про звільнення від загального 
блоку державної допомоги;  

— Регламент, який передбачає Статут європей- 
ської приватної компанії;  

— Директива про зниження ставок ПДВ; 
3) заходи політики, які реалізують десять прин-

ципів на рівні Співтовариства та держав-членів [13]. 
ЗМБ застосовується до незалежних компаній із 

чисельністю персоналу менше 250 чоловік (це складає 
99% підприємств ЄС). Закон є своєрідним «тестом для 
МСП», який би гарантував, що серед МСП беруться 
до уваги саме ті, які перебувають на ранній стадії про-
цесу розробки політики. Для цього, всі нові адмініс- 
тративно-законодавчі пропозиції мають піддаватися 
практичній перевірці впливу на МСП. Багато країн 
Європи додали цей тест у свої національні процеси 
прийняття рішень. Важливим у Законі є те, що він  
містить положення про призначення посланників до 
МСП, функції яких полягають у налагодженні та під-
тримці зв'язку між ЄС і МСП. ЗМБ просуває програму 
Erasmus для молодих підприємців, суть якої полягає в 
тому, що учасники проводять до шести місяців, пра-
цюючи в МСП іншої країни, і створює групи доступу 
до ринків на обраних експортних ринках, особливо в 
таких перспективних з точки зору ринків збуту краї-
нах, як Китай та Індія [13]. 

В Україні на відміну від європейських країн  
стартапом малого бізнесу на державному рівні опіку-
ються лише центри зайнятості. Через це та багато ін-
ших факторів малий бізнес дедалі більше стає некон-
курентним, і він просто розчинився серед інших 
суб’єктів підприємницької діяльності, працюючі на 
виживання, без найближчої перспективи на розвиток 
і можливості перейти до рівня середнього. Вважаємо, 
що ближчим часом це призведе до критичного загост-
рення соціально-економічних проблем у суспільстві. А 
стосовно державної політики щодо малого підприєм-
ництва, то О. Романська відзначила, що «…відсутність 
політики — це теж політика. І що державних програм 
нема не тому, що нема грошей, а навпаки: грошей 
нема тому, що нема якісних програм» [10]. 

Враховуючи дані Державної служби статистики 
України станом на 01.01.2016 р., частка малих підпри-
ємств становила 95,5% від загальної кількості, серед-
ніх — 4,4, а великих — 0,1% [7], можна окреслити зна-
чення малого підприємництва, що полягає в наступ-
ному:  

— вирішенні проблеми зайнятості населення за 
рахунок самозайнятості підприємців і створення но-
вих робочих місць. Але Україна в цьому значно відстає 
від розвинутих країн світу, в яких на малий бізнес при-
падає до 50% всіх зайнятих і до 70-80% нових робочих 
місць;  

— надання гнучкості економіці шляхом опера- 
тивного реагування на зміни кон’юнктури ринку;  

— формуванні конкурентного середовища, в тому 
числі за рахунок обмеження можливостей і ліквідації 
монополій, стимулювання виробництва тих товарів  
і послуг, яких потребує споживач;  

— визначенні темпів економічного зростання 
шляхом прискорення реалізації новітніх технічних  
і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції [11, 
с. 175]. 

На сучасному етапі розвитку підприємництва в 
Україні малий і середній бізнес не виконує ролі локо- 
мотива в економічному розвитку. В умовах нестабіль-
ності і кризових явищ актуалізувалися питання рента-
бельності малих підприємств. Через відсутність додат-
кових фінансових ресурсів і доступу до нових ринків 
сировини і матеріалів, вони не можуть відчутно по- 
кращити якість продукції, натомість намагаються зни-
зити ціну або поліпшити до- і післяпродажний сервіс. 
Закономірно, що при цьому зменшується прибуток  
і знижується рентабельність і про прагнення розвитку 
та переходу до розряду середнього (для малих підпри-
ємств), або великого (для середніх підприємств) мож-
на не сподіватися.  

Підсумовуючи, зазначимо причини гальмування 
розвитку малого підприємництва в Україні, серед яких 
на нашу думку можна назвати такі основні: 

1) відсутність дієвого механізму реалізації дер- 
жавної політики щодо підтримки малого підприємни-
цтва, належного нормативно-правового забезпечення 
розвитку малого бізнесу. Якщо держава і надалі буде 
нехтувати питаннями підтримки підприємництва, то 
малий бізнес перейде в тіньову економіку або буде  
згортати свою діяльність; 

2) недосконала система оподаткування підприєм-
ницької діяльності;  

3) непрозорість системи роздержавлення, прива-
тизації та реформування власності;  

4) обмеженість або повна відсутність матеріаль-
них фінансових ресурсів і система кредитування з її 
надвисокими ставками (ставка не повинна перевищу-
вати 10%);  

5) недосконалість системи обліку та статистичної 
звітності малого підприємництва, обмеженість інфор-
маційного та консультативного забезпечення.  

Все ж таки Україна періодично покращує рей- 
тингові показники, зокрема в 2016 р. вона піднялася 
на 3 пункти в рейтингу Doіng Busіness — до 80 місця з 
83, у спрощенні відкриття бізнесу Україна найбільше 
прогресувала — піднялася на 20 місце з 190, натомість 
у сфері боротьби з корупцією опинилася на 140 місці 
з 190 [7].  

Ураховуючи надвисокий показник частки малих 
підприємств від загальної кількості зазначимо про не-
ймовірний потенціал щодо розвитку економіки в Ук-
раїні за їх рахунок. Але для цього вкрай необхідні  
і політична воля, і професійність тих, хто приймає  
відповідні рішення, і злагоджена співпраця всіх заці-
кавлених у цьому сторін — держави, підприємництва, 
громадськості.  

Висновки. Отже, роль і значення малого та се- 
реднього підприємництва для соціально-економічної 
системи України не можливо недооцінювати, а заходи 
щодо підтримки мають стати пріоритетними для ре- 
гіональної та державної політики в Україні. Адже саме 
малі та середні підприємства є ядром перебудови на-
ціональної економіки завдяки використанню найдіє-
віших засобів щодо удосконалення конкурентної сис-
теми, провідниками науково-технічного прогресу, ви-
рішуючи при цьому важливі макроекономічні про-
блеми, зокрема зайнятості трудових ресурсів. 

Враховуючи окреслені вище проблеми розвитку 
малого бізнесу в Україні, зрозуміло, що з одного боку, 
малі підприємства не функціонують повною мірою, а 
з іншого — вони мають значний потенціал для поліп- 
шення своєї діяльності та повинні активізуватися в 
усіх галузях економічної діяльності.  
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Враховуючи суперечливий характер діяльності 
малого бізнесу, зокрема переваги та недоліки, визна- 
чимо основні напрями подолання негативних явищ в 
діяльності малих підприємств:  

— розроблення заходів та інструментів державної 
підтримки на всіх рівнях і в усіх напрямах;  

— міжнародна допомога у науково-технічній дія-
льності (через співфінансування проектів, надання 
грантів, консультацій і підготовки кадрів);  

— державно-приватне партнерство (через діяль-
ність спілок, асоціацій, громадських об’єднань тощо);  

— професійна підготовка, перепідготовка та  
ефективний менеджмент персоналу (розробка ефек- 
тивних управлінських рішень, дієвих стимулів і моти-
вації) з урахуванням відмінностей у соціально-психо-
логічній специфіці трудових відносин. 
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