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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В  Україні як незалежній 

європейській державі відбувається поступове формування вітчизняного 

підприємництва як соціально-економічного явища. Позитивній динаміці його 

розвитку сприяли низка прогресивних норм регуляторної політики, 

запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності 

суб'єктів малого підприємництва, тощо. Проте, незважаючи на успіхи, 

досягнуті в розвитку малого підприємництва, в сучасній Україні цей 

важливий сектор економіки поки недостатньо впливає на соціально-

економічний розвиток суспільства. 

Розвиток малого підприємництва в Україні відбувається в складних 

умовах розвитку ринкової економіки, що позначені значними труднощами 

соціально-економічного, політичного й правового характеру. На цей процес 

головним чином впливають наявність адміністративних бар'єрів, значний 

податковий тягар, обмеження фінансово-кредитних можливостей. 

Недостатньою є увага держави до розв’язання проблемних питань розвитку 

малого підприємництва, хоча саме воно, не вимагаючи великих стартових 

інвестицій, гарантує швидкий обіг ресурсів, високу динаміку зростання, 

допомагає оперативно вирішувати проблеми реструктуризації економіки, 

гнучко реагує на зміну кон'юнктури ринку, надає економіці додаткової 

стабільності. Тому дослідження проблемних питань, пов’язаних із 

функціонуванням суб’єктів малого підприємництва та розвитком системи їх 

державного регулювання в ринкових умовах, мають принципове значення на 

етапі його утвердження.  

Теоретичні основи формування підходів до вирішення практичних 

завдань державного управління, які пов’язані із економічними процесами та 

підприємницькою діяльностю, заклали такі видатні зарубіжні вчені, як: 

Е. Вайнінг, К. Макконнелл, Д. Кейнс, С. Брю, П.Гінгстон, Д. Рікардо, 

П. Самуельсон, А. Сміт та ін. Серед вітчизняних дослідників значний внесок 

у загальну теорію та методологію державного регулювання малого 
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підприємництва зробили такі провідні вчені, як: Ю. Авксентьєв, О. Амосов, 

Ю. Єхануров, Ю. Бажал,  З. Варналій, С. Домбровська, С. Майстро, 

Л. Воротіна, Т.Смовженко, А. Дєгтяр, О.Долгальова, Л. Дмітриченко, та ін.  

Разом із тим окремі аспекти цієї багатопланової проблеми ще не 

повною мірою досліджені та розроблені. Динамічні процеси, які 

відбуваються в економічному середовищі суспільства, зумовлюють потребу в 

постійному осмисленні теоретичних і прикладних аспектів державного 

регулювання підприємницької діяльності. Саме тому в сучасних умовах 

важливою є розробка методології раціональної взаємодії суб'єктів малого 

підприємництва і держави з урахуванням множинності їх зв'язків.  

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення 

теоретико-методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо 

удосконалення державного регулювання розвитку малого підприємництва в 

ринкових умовах. 

Для досягнення мети дослідження були визначені такі завдання: 

- проаналізувати теоретичні засади формування державної підтримки 

розвитку малого підприємництва;  

- охарактеризувати особливості державного регулювання розвитку 

малого підприємництва, виходячи з класифікації їх видів;  

- визначити вплив основних факторів на розвиток малого 

підприємництва в Україні;  

- проаналізувати та розкрити основні положення системи регулювання 

розвитку малого підприємництва;  

- обґрунтувати механізми формування комплексної державної політики 

у сфері малого підприємництва;  

- визначити напрями удосконалення регулювання малого 

підприємництва. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання окремих сфер 

економіки та суспільних процесів.  
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Предметом дослідження є державне регулювання розвитку малого 

підприємництва в ринкових умовах. 

Наукова новизна дослідження. На основі комплексного вивчення 

сучасного стану і тенденцій державного регулювання розвитку малого 

підприємництва села розроблено наступне: 

удосконалено: 

механізм розвитку малого підприємництва, який відповідає вимогам 

євроінтеграції і враховує нагальні проблеми підприємців. Його основною 

ідеєю є виокремлення двох основних напрямів: організаційного забезпечення 

та інфраструктури, які є найголовнішими векторами допомоги, що 

потребують малі підприємства. 

дістало подальшого розвитку: 

розробка комплексної державної політики розвитку малого 

підприємництва, яка  має базуватися на дотриманні принципу оптимальності 

(для держави, суспільства і людини як члена суспільства й споживача) та 

процесному підході до аналізу ефективності функціонування бізнес-систем. 

Для забезпечення дотримання принципу оптимальності запропоновано 

формалізовану модель системи «мале підприємництво – держава –

 суспільство».  

Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям роботи є фундамен-

тальні положення теорії управління, теорії систем та системного аналізу, 

інституційного підходу, класичних теорій сталого розвитку щодо державного 

регулювання розвитку малого підприємництва в ринкових умовах. 

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми 

досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових 

засадах управлінської, економічної і споріднених із ними наук. У роботі 

використано логічний метод – для дослідження теоретичних засад розвитку 

малого підприємництва; абстрактно-логічний – для теоретичного 

узагальнення й формування висновків; економіко-статистичний – для аналізу 

сучасного стану розвитку малого підприємництва в Україні; методи аналізу і 
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синтезу – для розробки ефективного механізму підтримки розвитку малого 

підприємництва. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України,  

постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові документи 

Міністерства економіки, програмні документи державних органів України, 

офіційні матеріали Державної служби статистики України, монографії та 

статті вітчизняних і зарубіжних авторів, особисті дослідження автора. 

У першому розділі розглянуто теоретичну базу досліджень та 

методичне забезпечення державного регулювання розвитку малого 

підприємництва; узагальнено методи і засоби управління суб’єктами 

державної політики у сфері малого підприємництва 

У другому розділі здійснено аналіз сучасного стану та результативність 

державного регулювання розвитку малого підприємництва; узагальнено 

зарубіжний досвід державного регулювання розвитку альтернативної 

енергетики, з’ясовано проблеми та протиріччя державного регулювання 

розвитку альтернативної енергетики в Україні. 

У третьому розділі обґрунтувано концептуальні підходи до стратегії 

підвищеня ефективності реалізації комплексної державної політики та 

напрями удосконалення механізмів  регулювання розвитку малого 

підприємництва.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем державного регулювання розвитку малого 

підприємництва  в Україні у сучасних умовах. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку малого підприємництва в Україні, в тому числі на місцевому рівні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел.  
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                                                          РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

1.1. Теоретичні засади формування державного регулювання 

розвитку малого підприємництва  

 

Малі підприємства - досить поширена й ефективна форма 

господарювання. Вони мають багато таких рис, які не можуть бути 

притаманні великим підприємствам. Саме мале підприємство здатне 

найоперативніше реагувати на кон'юнктуру ринку і таким чином надавати 

ринковій економіці необхідної гнучкості. Ця властивість малого бізнесу 

набуває особливого значення в сучасних умовах, коли відбувається швидка 

індивідуалізація і диференціація споживацького попиту, прискорення 

науково-технічного прогресу, розширення номенклатури товарів та послуг. 

У статті І Закону України "Про підприємництво" дається таке 

визначення: "підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на 

власний ризик, діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, 

наданню послуг та заняттю торгівлею з метою одержання прибутку". При 

визначенні поняття "мале підприємництво" слід враховувати не стільки 

кількісні показники, скільки якісну характеристику. Стосовно до України – 

малі підприємства – це організаційно-економічний вид підприємств, які 

згідно ст. 2 Закону "Про підприємства в Україні" кваліфікуються за 

показником чисельності зайнятих працівників з градацією за сферами 

діяльності.[32]. 

Малий бізнес мобілізує значні фінансові й виробничі ресурси 

населення ( у тому числі трудові й сировинні), які за його відсутності не були 

б використані. Про можливості малого бізнесу в цьому плані свідчить досвід 

економічно розвинутих країн. На малий бізнес тут припадає до 90-95% усіх 

підприємств і до 20-60% валового національного продукту. Особливу роль 
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відіграє мале підприємництво в сфері послуг і торгівлі (варто зазначити, у 

наюйзанедбанішій у нас галузі господарського життя). Розвиток малого 

бізнесу також виступає дійовим чинником, що пом'якшує соціальну напругу і 

сприяє демократизації ринкових відносин, тому що саме він є 

фундаментальною основою формування "середнього класу", а отже, й 

послаблення властивої ринковій економіці тенденції до соціальної 

диференціації.[57, 62]  

Істотний внесок може вносити малий бізнес у формування 

конкурентного середовища, що для нашої високо монополізованої економіки 

має першорядне значення. Не можна також забувати, що малі підприємства 

менше впливають і на екологічне становище. Немаловажна роль малого 

бізнесу в здійсненні прориву в ряді найважливіших напрямків НТП, 

насамперед в області електроніки, кібернетики й інформатики. 

Отже, значення малого бізнесу в ринковій економіці дуже велике. Без 

малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні розвиватися не в 

змозі. Становлення та розвиток його є однією з основних проблем 

економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної 

економіки до нормальної ринкової економіки. Малий бізнес у ринковій 

економіці - головний сектор, що визначає темпи економічного росту, 

структуру і якість валового національного продукту.[63]. 

Цільова група суб’єктів підприємництва відповідно до Господарського 

кодексу суб’єкти підприємництва в України поділяються за розміром на три 

основні групи великі, середні та малі. До малих відносяться підприємства: 

- юридичні особи та ФОП, річний обсяг реалізованої продукції яких не 

перевищує 10 млн євро на рік, а середньорічна чисельність працівників 

становить не більше 50 осіб. У групі малих суб’єктів підприємництва 

виділяється підгрупа мікробізнесу – це підприємства та ФОП, річний обсяг 

реалізованої продукції та кількість працівників яких становлять відповідно 

не більше 2 млн євро та 10 осіб.  
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Таблиця 1.1 

Поділ суб’єктів підприємництва на групи за розміром в україні 

 

Група Обсяг 

реалізованої  

продукції, на рік 

Середня кількість  

працівників 

протягом року 

Організаційно-

правова форма 

 

Мікро не більше 2 млн 

євро 

 

Не більше 10 ФОП та ЮО 

Малі не більше 10 млн 

євро 

 

Не більше 50 ФОП та ЮО 

Середні не більше 50 млн 

євро 

 

суб’єкти, що не 

належать до 

великих та малих 

ФОП та ЮО 

Великі  більше 50 млн 

євро 

 

Більше 250 ЮО 

 

Спрощена система оподаткування в Україні, обліку та звітності (ССО) 

була запроваджена в Україні з 1 січня 1999 року. Визначальною рисою ССО є 

спрощення способу  оподаткування. Підприємства та підприємці, що 

використовують ССО, сплачують особливий податок (єдиний податок) , який 

заміняє частину інших податків та зборів, перш за все податок на прибуток 

підприємств (ППП) , податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на 

додану вартість (ПДВ). [38, 91]. 

Єдиний податок має спрощений механізм нарахування, що дозволяє 

його платникам зменшити витрати на ведення обліку та подання  звітності. 

Зокрема, частина платників єдиного податку мають право не 

використовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати). 

Право на використання спрощеного оподаткування Станом на червень 

2015 року право використовувати ССО мають підприємства -юридичні особи 

(ЮО) та фізичні особи -підприємці, які відповідають таким вимогам: (1) 

обсяг реалізованої продукції  становить не більше 20 млн грн на рік, (2) вид 

(види) діяльності  є дозволеними для платників ЄП [70]. 
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До числа дозволених відносяться всі види діяльності, крім окремо 

зазначених у Податковому кодексі, зокрема: обмін валют, переважна частина 

фінансових, страхових та інвестиційн их послуг, здійснення операцій з 

підакцизними товарами (крім роздрібної торгів лі пивом та торгівлі паливно -

мастильними матеріалами в ємностях до 20 л), а також видобуток та 

реалізація корисних копалин (крім корисних копалин місцевого значення). 

Ставки єдиного податку, а також критерії доступу до використання 

окремих режимів сплати цього податку наведені у таблиці 1.2. 

Крім цього, юридичні особи не мають права використовувати ССО,  

якщо у їх статутному фонді частка юридичних осіб, що не використовують 

ССО, становить 25% або більше. 

Станом на 30 червня 2015 року єдиний податок заміняє такі податки: (1) 

податок на прибуток, (2) податок на доходи фізичних осіб (у частині доходів, 

що  отримані від здійснення підприємницької діяльності платника ЄП), (3) 

ПДВ з операцій постачання товарів та послуг всередині України (крім 

оподаткування  платників ЄП, що одночасно є платниками ПДВ), а також (4) 

податок на майно (у частині земельного податку на ділянки, які 

використовуються для провадження господарської  діяльності платниками 

ЄП ). Крім цього, ФОП - платники єдиного податку не є платниками 

військового збору [7]. 

Держава і підприємництво вступають у певні відносини, в яких кожна зі 

сторін має значний вплив. Держава має потребу в підприємництві, оскільки 

ринкова система забезпечує її матеріальними ресурсами, послугами і 

товарами, фінансовою підтримкою державних програм і т.п. Підприємництво 

забезпечує зайнятість населення і підвищення його життєвого рівня. У свою 

чергу, підприємництво має потребу в державі, оскільки йому необхідне 

законодавство, що регламентує правила економічної діяльності, її безпеки, 

захисту і стабільності, а також функціонування монетарної системи, 

стабільної економічної і соціальної інфраструктури. Підприємництво 

покладається на конституційний захист і державну підтримку. 
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Таблиця 1.2. 

Ставки єдиного податку за групами платників 

 

Характе-

ристика 

1 група 

 

2 група 

 

3 група 

 

4 група 

 

Організаційна  

форма 

ФОП ФОП ФОП/ЮО ФОП/ЮО 

 

Обсяг річного  

доходу 

До 300000 

грн. 

 

До 1,5 млн. 

грн. 

 

До 20 млн. 

грн. 

Не обмежено 

Ставка ЄП до 10% від  

мінімальної  

заробітної 

плати 

до 20% від  

мінімальної  

заробітної 

плати 

4% доходу  

для тих, хто 

не є платни-

ками ПДВ, 

2% доходу 

для платників 

ПДВ 

від 0,09% до 

3% від суми 

індексованої  

нормативної 

оцінки с-г 

угідь 

Наймані 

працівники 

немає Не 

більше 10 

Не 

обмежено 

Не 

обмежено 

Податковий  

період 

Рік 

 

Рік 

 

Квартал Рік 

Можливі  

види  

діяльності 

 

1) роздрібний  

продаж 

товарів на  

ринках,  

2)побутові 

послуги  

1) послуги,  

2)виробництво  

та/або продаж  

товарів,  

3)ресторанне  

господарство 

 

Будь-які види  

діяльності, 

дозволені у 

разі викори-

стання ССО 

сільське 

господарство 

(частка с-г  

виробництва 

складає не 

 менше 75% від 

обсягу реалізації 

Споживачі 

 

Послуги 

можуть 

надаватися 

лише 

населенню 

 

Послуги 

можуть нада-

ватися лише 

населенню чи 

іншим 

платникам ЄП 

Не 

обмежено 

Не 

обмежено 

 

Державні органи на різних рівнях впливають на підприємницьку 

діяльність, тому результати її здійснення залежать від держави. Саме 

державне регулювання створює те середовище, у якому діють підприємці, 

забезпечуючи захист права власності, виконання договірних зобов'язань і т.п. 

Іноді відносини між державою і підприємництвом можуть виявлятися у 
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конфліктах. Найбільш прийнятним варіантом відносин між державою і 

підприємництвом є відносини співробітництва. 

Питання ступеня державного впливу є дискусійним. Одні вчені вважають, 

що для розвитку економіки є необхідною відмова держави від регулювання 

більшості сфер підприємницької діяльності. Інші, навпаки, наполягають на 

значному посиленні ролі держави в регулюванні підприємництва для 

забезпечення суспільних інтересів. Необхідність у відносинах 

співробітництва між державою і підприємництвом, зокрема, підтверджується 

досвідом і успіхами Японії, Кореї, Тайваню й інших держав, чиї національні 

стратегії характеризуються тісним співпрацею між державою і 

підприємництвом в ім'я досягнення визначених позицій в обраних галузях 

світового ринку. Ті ж країни, чиї стратегії характеризувалися твердими чи 

навіть антагоністичними відносинами держави і підприємництва, були, 

відповідно, менш успішними на світовому ринку [8]. 

Окрім того, сучасний період розвитку суспільства характеризується 

глобалізацією підприємництва, створенням міжнародних об'єднань 

підприємців, а також можливостями використання передових технологій для 

економічного розвитку держав, унаслідок чого багато держав допомагають, 

направляють, регулюють і контролюють підприємництво для досягнення 

технологічної переваги. Таким чином, зростання конкуренції на світовому 

ринку, глобалізація бізнесу і підвищення значимості інновації підсилюють, у 

свою чергу, необхідність розвитку відносин співробітництва між державою і 

підприємництвом. 

Державне регулювання підприємництва - це вплив держави на діяльність 

суб'єктів підприємницької діяльності з метою забезпечення правових, 

економічних та організаційних умов становлення і розвитку підприємництва. 

Без державного регулювання підприємництво ніколи не зможе зробити 

виробництво економічно безпечним, гарантувати реалізацію соціально-

економічних прав людини, вирівняти структурні та регіональні диспропорції 

тощо [22]. 
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Державне регулювання підприємництва має свої функції, інструменти 

(методи) та відповідні органи. 

Основні функції державного регулювання підприємництва такі: 

1) підтримка пропорційності виробництва та споживання, антициклічне 

регулювання; 

2) підтримка та розвиток конкуренції, антимонопольні заходи; 

3) перерозподіл доходів та соціальний захист підприємців і споживачів. 

До інструментів (методів) державного регулювання підприємництва, 

належать: 

- фіскальні (податково-бюджетна система); 

- монетарні (кредитно-грошове регулювання); 

- цінове регулювання; 

- зовнішньоекономічне регулювання (митні збори, ліцензії, квоти) [35].  

 

1.2. Методи і засоби управління суб’єктами державної політики у сфері 

малого підприємництва 

 

Органами державного регулювання підприємництва є центральні, а 

також місцеві органи виконавчої влади та органів самоврядування, які 

реалізують державну політику щодо регулювання, підтримки та розвитку 

підприємництва. Зокрема, функції координатора макроекономічної політики 

держави в Україні виконує Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України. На міністерство також покладені функції з реалізації державної 

регуляторної політики, державної політики з питань розвитку 

підприємництва, політики ліцензування та надання державних дозволів, 

цінове регулювання, серед обов'язків міністерства - забезпечення діяльності 

Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва. Державна реєстраційна служба України виконує функції з 

реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців. Функції контролю за дотриманням антимонопольного 
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законодавства, захисту суб'єктів підприємництва та споживачів виконує 

Антимонопольний комітет України [26]. 

Основним центральним органом влади стосовно здійснення державного 

регулювання і підтримки підприємництва та ліцензування підприємницької 

діяльності є Державна служба України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва, діяльність якої спрямовується і координується 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі. 

Державне регулювання діяльності суб'єктів підприємництва має бути 

продуманим і збалансованим, тобто таким, що надає можливість суб'єктам 

підприємництва ефективно розвиватися і при цьому забезпечує необхідні 

соціальні потреби й інтереси. 

За засобами впливу на підприємництво можуть застосовуватись як прямі 

адміністративні методи впливу (закони, укази, накази, постанови, інструкції, 

положення тощо), так і система непрямих економічних методів та 

регуляторів (податки, ціни, банківські проценти, кредити, пільги, санкції та 

ін.) [67,68]. 

Держава для реалізації економічної політики, виконання цільових 

економічних та інших програм і програм економічного і соціального 

розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання 

підприємницької діяльності. Основними засобами регулюючого 

впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання в Україні є: 

- державне замовлення; 

- ліцензування, патентування і квотування; 

- сертифікація та стандартизація; 

- застосування нормативів та лімітів; 

- регулювання цін і тарифів; 

- надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 

- надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.  

Державне замовлення є засобом державного регулювання економіки 

шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів 
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продукції (робіт, послуг), необхідної для пріоритетних державних потреб, 

розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції 

(виконання робіт, надання послуг) серед суб'єктів господарювання, 

незалежно від їх форми власності [60]. 

Держава може надавати дотації суб'єктам господарювання: на підтримку 

виробництва життєво важливих продуктів харчування, на виробництво 

життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів, на 

імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту. що забезпечують 

соціально важливі перевезення, а також суб'єктам господарювання, що 

опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з 

метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для 

підтримання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний 

економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом. 

Держава може здійснювати компенсації або доплати сільськогосподарським 

товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, що реалізується ними 

державі. 

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю 

суб'єктів господарювання у таких сферах: 

- збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами 

господарських відносин - за станом і достовірністю бухгалтерського обліку 

та звітності; 

- фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та податкових 

відносин - за додержанням суб'єктами господарювання кредитних 

зобов'язань перед державою і розрахункової дисципліни, додержанням вимог 

валютного законодавства, податкової дисципліни; 

- цін і ціноутворення - з питань додержання суб'єктами господарювання 

державних цін на продукцію і послуги; 

- монополізму та конкуренції - з питань додержання антимонопольно-

конкурентного законодавства; 
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- земельних відносин - за використанням і охороною земель; водних 

відносин і лісового господарства - за використанням та охороною вод і лісів, 

відтворенням водних ресурсів і лісів; 

- виробництва і праці - за безпекою виробництва і праці, додержанням 

законодавства про працю; за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною 

безпекою; за дотриманням стандартів, норм і правил, якими встановлено 

обов'язкові вимоги щодо умов здійснення господарської діяльності; 

- споживання - за якістю і безпечністю продукції та послуг; 

- зовнішньоекономічної діяльності - з питань технологічної, економічної, 

екологічної та соціальної безпеки [64, 75]. 

Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів 

господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при 

здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються. Суб'єкт 

господарювання має право на одержання інформації про результати 

інспектування і перевірок його діяльності не пізніш як через тридцять днів 

після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії та рішення 

державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які 

проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені суб'єктом 

господарювання у встановленому законодавством порядку. Забороняється 

вимагати від суб'єктів господарювання подання статистичної інформації та 

інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, 

встановленого законом. 

Отже, механізм державного регулювання розвитку малого 

підприємництва являє сукупність способів регулювання, підтримки і 

стимулювання малого підприємництва, що спрямовані на усунення або 

послаблення його основної суперечності та активізацію функціональної ролі 

малого бізнесу, і мають розглядатися в сукупності і єдності суб'єктів, 

об'єктів, цілей, напрямів, важелів, методів та принципів регулювання [110].  

В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток 

підприємництва, зокрема малого бізнесу, має стати одним із найважливіших 
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чинників соціально-економічного зростання. Усвідомлюючи новаторську 

роль підприємництва, держава надає йому всебічної підтримки. 

Державна політика підтримки підприємництва - це сукупність 

пріоритетних народногосподарських підходів і рішень, які визначають 

основні напрями і форми правового, економічного та організаційного 

сприяння розвитку підприємництва з урахуванням інтересів держави та 

суб'єктів господарювання, створення стимулів, використання матеріальних і 

фінансових ресурсів, які залучаються у сферу підприємництва на пільгових 

засадах або безоплатно [100, 103]. 

Основними цілями державної політики підтримки підприємництва є: 

- забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за рахунок 

діяльності суб'єктів підприємницької діяльності; 

- залучення суб'єктів підприємництва до розв'язання соціально-

економічних проблем на державному і регіональному рівнях; 

- удосконалення структури суб'єктів підприємництва; 

- підвищення технологічного рівня виробництва підприємницьких 

структур; 

- заохочення розвитку суб'єктів підприємницької діяльності у 

пріоритетних галузях і на територіях пріоритетного розвитку; 

- створення нових робочих місць, зменшення безробіття. 

Державна підтримка підприємництва в Україні спрямована на створення 

сприятливих організаційних та економічних умов для його розвитку та 

передбачає: 

- надання підприємцям земельних ділянок; 

- передання державного майна, необхідного для здійснення 

підприємницької діяльності; 

- сприяння підприємцям в організації матеріально-технічного 

забезпечення та інформаційного обслуговування, підготовці кадрів; 
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- здійснення первісного облаштування неосвоєних територій об'єктами 

виробничої та соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх 

підприємцям у визначеному законом порядку; 

- стимулювання модернізації технології, інноваційної діяльності, 

освоєння нових видів продукції і послуг та інші види допомоги [97]. 

У січні 2012 р. був прийнятий закон "Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", згідно з яким 

державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва включає 

фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку, в тому числі підтримку 

у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку суб'єктів 

малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, 

підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів. .[33] Основними видами фінансової державної підтримки є: 

- часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються 

на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва; 

- часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів 

за користування гарантіями; 

- надання гарантії та поруки за кредитами ; 

- надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і 

ведення власної справи; 

- надання позик на придбання і впровадження нових технологій; 

- компенсація видатків на розвиток кооперації між суб'єктами малого і 

середнього підприємництва та великими підприємствами; 

- фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно 

чистих технологій та ін. [2, 3]. 

Державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва 

передбачає формування програм, в яких визначається механізм цієї 

підтримки. Програми державної підтримки розробляються та 

впроваджуються спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку 

малого та середнього підприємництва. За сприянням державних органів 



22 

забезпечуються пільгові умови підприємцям, які впроваджують прогресивні 

технології, створюють нові робочі місця, використовують працю громадян, 

що потребують соціального захисту. Особлива увага приділяється сприянню 

розвитку малого підприємництва. Закон містить положення про обмеження 

щодо надання державної підтримки, по окремих видах діяльності, за 

наявністю заборгованості перед бюджетом та ін. [11]. 

Засобом державної підтримки та регулювання підприємницької 

діяльності на територіальному рівні є створення вільних економічних зон. 

Спеціальною (вільною) економічною зоною (СЕЗ) вважається частина 

території України, на якій встановлено спеціальний правовий режим 

господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії 

законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони 

можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та 

інші умови підприємництва вітчизняних та іноземних інвесторів. Спеціальні 

(вільні) економічні зони створюються з метою залучення інвестицій та 

ефективного їх використання, активізації спільно з іноземними інвесторами 

підприємницької діяльності з метою збільшення експорту товарів, поставок 

на внутрішній ринок високоякісної продукції і послуг, впровадження нових 

технологій, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання 

природних, матеріальних і трудових ресурсів, прискорення соціально-

економічного розвитку України. На території України можуть створюватися 

СЕЗ різних функціональних типів: вільні митні зони і порти; експортні, 

транзитні зони; митні склади; технологічні парки; технополіси; комплексні 

виробничі, туристично-рекреаційні, страхові, банківські зони тощо. Окремі 

економічні зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам 

спеціальних (вільних) економічних зон [27, 78]. 
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1.3. Особливості державної підтримки розвитку малого 

підприємництва 

Державна підтримка малого бізнесу – це насамперед створення 

державою організаційно-правових умов для розвитку підприємницьких 

структур. Державні програми підтримки малого бізнесу повинні враховувати 

стан бюджетної, кредитно-фінансової системи, рівень населення для 

ефективного та своєчасного прямого та непрямого впливу на розвиток 

підприємництва. 

Основними принципами державної політики є створення сприятливих 

умов для розвитку малого підприємництва, зокрема забезпечення: 

– системності та комплексності механізмів державного регулювання 

розвитку малого підприємництва; 

– цілеспрямованості та адресності підтримки суб'єктів малого 

підприємництва шляхом вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для їх 

реалізації; 

– рівноправного доступу суб'єктів малого підприємництва усіх форм 

власності до фінансових, матеріальних, природних, інформаційних та інших 

ресурсів. 

За визначенням К.С. Лебьодкіна державна підтримка передбачає 

формування програм, в яких визначається механізм цієї підтримки (ч. 2 ст. 

12). Програми державної підтримки розробляються та впроваджуються 

спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва із залученням інших центральних органів виконавчої влади 

та громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і 

середнього підприємництва [55]. 

Васильків Т.Г. також зауважує, що розвиток державної підтримки є 

досить повільним процесом. Хоча існує багато програм, проте вони є 

малодієвими. Цього є недостатньо. Краще розробити один проект по 

розвитку малого бізнесу, але він буде точним, враховувати якомога більше 

деталей, існувати не лише на папері, або бути введеним у дію неповністю, а 
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необхідно забезпечити його реальне виконання. Тобто, необхідно врахувати 

потужності та можливості держави. Держава може бути організатором цього 

проекту, необов’язково вона повинна усі завдання виконувати самотужки. 

Дієвіше буде якщо вона залучатиме і недержавний сектор, у тому числі й 

малі фірми також [9]. 

Інтенсивний розвиток малих підприємницьких структур не може не 

відбуватися без втручання держави. Держава як інституційна основа 

розвитку національної економіки і суспільства має брати активну участь у 

формуванні політики щодо сприяння розвиткові підприємницьких структур. 

Для цього вона повинна використовувати економічні важелі й механізми 

сприяння. Також, необхідно запозичати досвід у країн, де розвиток 

підприємництва пройшов довгий та суперечливий шлях. 

Державна підтримка розвитку малого бізнесу повинна включати в 

першу чергу формування сприятливого податкового середовища. Одною з 

причин є те, що коефіцієнт краху серед малих фірм дуже високий. Чим 

менший бізнес, тим вищий цей коефіцієнт. Нові підприємства найменшого 

розміру (до 9 працюючих) мають менш як 75% шансу вижити протягом 

першого року і близько одного шансу з трьох у наступні чотири роки і далі. 

Трохи більші фірми (щонайменше 20 працюючих) мають 95% вірогідності 

виживання в перший рік, а за чотири наступні роки цей рівень становить вже 

50%. Запроваджена спрощена система оподаткування відповідно до Указу 

Президента України „Про спрощену систему оподаткування‖ має певні 

недоліки, які потребують доопрацювання : крім єдиного податку 

підприємство сплачує ще низку податкових платежів, що суттєво не 

зменшило навантаження на суб’єкти господарювання. Слід запровадити 

систему диференціації ставок податків залежно від величини податкової 

бази. Для новостворених фірм слід запровадити податкові пільги, які дадуть 

можливості розвинути власний бізнес. Потребують пільгового оподаткування 

фірми, які працюють у пріоритетних умовах діяльності. Доцільно розвивати 

пільгову систему кредитування малого бізнесу. Доцільно надавати 
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довгострокові послуги( понад 5 років) під пільговий відсоток підприємствам, 

які уже мають 2/3 капіталу для здійснення інвестицій. Така фінансова 

підтримка надасть можливість підприємству акумулювати необхідні 

фінансові ресурси для реалізації бізнесу, прискорить окупність проекту. 

Умовою надання пільгової позики має бути наявність у підприємницької 

структури більшої частини необхідного капіталу, що мінімізує ризик 

неповернення кредиту [86]. 

В епоху вільної конкуренції державне втручання в бізнес мало 

обмежений та епізодичний характер. На початку XX ст. масштаби цього 

втручання розширилися, а з 40-х років стали безпрецедентними. Держава 

перетворилася на одного з провідних суб’єктів економічного життя практик-

но в усіх розвинених країнах. Сучасна економічна теорія визнає не тільки 

прогресивність малого підприємництва, але й необхідність регулювання і 

підтримки його розвитку з боку держави і суспільства в цілому, оскільки 

ефективне функціонування цього сектору економіки забезпечує стабільність 

економічної ситуації в країні, зайнятість і добробут основної частини 

населення. У часи подолання чергової економічної кризи розвинені ринкові 

країни посилюють державний вплив на комерційний сектор. У період вико- 

ристання «нового курсу» Ф. Рузвельта федеральний уряд отримав величезні 

повноваження в сфері оподаткування і поширив свою діяльність на соціальні 

програми, економічне регулювання, а також цивільне законодавство. 

Водночас були створені системи контролю за конкуренцією, захисні бар’єри 

входження на національні ринки та стимулювання експансії на ринки інших 

держав. Якщо в ХІХ ст. відбувалось втручання держави лише в окремі 

напрями економічної діяльності, то сьогодні немає жодних перспектив 

національного розвитку без відповідної економічної діяльності держави [95, 

с. 5]. 

На сучасному етапі особливо важливим є питання взаємодії держави і 

ринку. У розвинутих країнах це питання знайшло своє вираження у 

формуванні моделі ―змішаної економіки‖. Під змішаною економікою 
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розуміють поєднання приватних підприємств, які між собою конкурують, з 

елементами централізо-ваного державного регулювання. Економічний 

механізм такої взаємодії ґрунтується на розподілі ресурсів за допомогою 

ринкового механізму цін, тоді як держава коригує сукупний рівень 

виробництва через податкову, фіскальну грошово-кредитну та бюджетну 

політику, перерозподіляючи доходи задля задоволення суспільних потреб 

[64].  

Слід відзначити, що державне регулювання економіки здійснюється за 

допомогою методів, що передбачають вплив держави в особі законодавчих і 

виконавчих органів на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, 

некомерційний сектор економіки з метою створення умов їх діяльності.  При 

визначенні сутності державної підтримки малого підприємництва слід 

виходити з наступного: по-перше, підтримка є складовою державного 

регулювання малого підприємництва. По-друге, мале підприємництво – один 

із провідних факторів економічних перетворень, і його підтримка є вигідною 

не лише самим підприємствам, а й усій економіці та державі в цілому. Таким 

чином, державна підтримка є складовою системи регулювання розвитку 

малого підприємництва, спрямованої на формування сприятливого для 

розвитку цього сектору економіки середовища і реалізується відповідними 

загальнодержавними, регіональними та місцевими органами влади з метою 

узгодження інтересів держави і малого підприємництва
2
 (рис 1.1). 

Економічна криза, яка набула розвитку в Україні, починаючи з 2014 

року набирає все більших обертів. При цьому криза набуває дедалі ширших 

вимірів, поширюючись на грошово-кредитну, фіскальну, соціальну сфери, 

погіршуючи соціальне самопочуття та очікування суб’єктів ринку, а також 

пересічних українців. Багатовимірність кризи в Україні вказує на те, що 

глибина падіння вітчизняної економіки суттєво перевищила аналогічні 

показники не лише країн СНД, але, мабуть, і більшості країн світу, які також 

потерпають від світової фінансової кризи, засвідчують необхідність 
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врахування ґенези та проявів негативних процесів в Україні, внутрішніх 

суперечностей, які лежать в їх основі. 

 

 

Рис.1.1. – Механізми регулювання діяльності малих та середніх 

підприємств 
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Слід відзначити, що світова фінансова криза 2008-2009 рр. виявила 

неефективність сучасних методів регулювання економіки в умовах її 

глобалізації, передусім це стосується регулювання діяльності малих і 

середніх підприємств. Це було викликане значною взаємозалежністю 

економік окремих країн, у тому числі й України, від зовнішніх ринків, що у 

свою чергу доводить високу залежність її економіки від стану світової 

економіки. 

Концептуальні засади промислової політики держави базуються на 

історично обумовленій трансформації завдання „прискореного створення 

ефективного власника‖ у конструювання спеціальних умов з „підтримки 

найбільшого платника податків‖. Транскрипцією останньої тези в контексті 

міжнародної спеціалізації на міждержавному рівні залишається напрямок 

закріплення та подальшого розвитку обраних ринкових ніш. Метою 

законотворчого процесу в сфері промислової політики є забезпечення чіткої 

бюджетоформуючої спрямованості рішень, належного рівня економічної 

обґрунтованості адміністративних інструментів створення та підтримки 

конкурентних переваг національного товаровиробника [54]. 

Фундаментом цієї діяльності є низка базових законів, які впорядковують 

виробничо-комерційну діяльність окремих суб’єктів економічної діяльності. 

До таких законів, у першу чергу, слід віднести прийнятий та відкоригований 

Господарський кодекс України, Закони України „Про господарські 

товариства‖, „Про підприємництво‖, „Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту‖, „Про захист економічної 

конкуренції‖, „Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності‖, „Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності‖ та деякі інші. Державну 

політику останніх років спрямовано на вдосконалення ринкових процедур та 

інструментів. На перший план регламентуючої діяльності законодавців 

виходить коригування напрямів розвитку виробничо-фінансових організацій 

у бік підвищення їхнього корпоративного статусу, стимулювання 
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привабливості розвитку специфічних інструментів управління, контролю та 

забезпечення стабільності, запобігання штучним процедурним ризикам, 

створення ефективних інструментів вирішення конфліктних питань при 

збереженні рівноконкурентного підходу [95, с. 15]. 

Питання ефективного промислового розвитку та забезпечення дієвих 

пріоритетів для високовитратних, але перспективних, з державної точки зору, 

секторів економічної діяльності, окремих промислових груп та об’єднань 

безпосередньо пов’язане із створенням та продуктивним функціонуванням 

вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку та територій із 

спеціальним режимом інвестування. Очікується розробка на базі 

накопиченого досвіду та проведеного аналізу Довгострокової програми 

створення та законодавчого забезпечення зазначених об’єктів. У процесі 

регулювання преференцій окремим галузям промисловості або секторам 

економіки найбільше уваги приділяється збереженню високого рівня їх 

обґрунтування та прозорості критеріїв обрання.  

У промисловій політиці держави особливе місце посідає сектор 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. Причому, 

першочерговим завданням законотворчої діяльності є усунення перешкод у 

започаткуванні та веденні бізнесу, в частині адміністрування, податкового 

регулювання, реєстрації, ліцензування та ведення підприємницької 

діяльності. Заходи Національної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні протягом останніх років фінансуються лише у 

розмірі 1,8 млн. грн., що, в свою чергу, негативно впливає і на фінансування 

відповідних регіональних програм. У зв’язку з цим унеможливлюється 

комплексне розв’язання проблем у цій сфері, гальмується інноваційна 

спрямованість розвитку малого бізнесу.  Вкрай ускладненою та 

неефективною є система технічного регулювання. Державна політика у цій 

сфері не враховує прагнень України до членства у Європейському Союзі. 

Рівень гармонізації національних стандартів з міжнародними та 

європейськими стандартами залишається надзвичайно низьким і становить 
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лише 25 відсотків. Повільне реформування у цій сфері ускладнює ефективну 

інтеграцію України у світовий економічний простір [42]. 

Недостатньо ефективною є й чинна система державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (у тому числі й на земельні 

ділянки), яка сприяє виникненню адміністративних бар’єрів, що стримують 

розвиток господарської діяльності. 

Одним із пріоритетних напрямків подальшого удосконалення державної 

регуляторної системи є створення умов для її адаптації до європейських норм 

та підходів. Реалізації цього завдання призначено закони: „Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності‖, „Про державну підтримку малого 

підприємництва‖, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності‖, 

„Про патентування деяких видів підприємницької діяльності‖, „Про 

споживчу кооперацію‖ та ін. Сприяння розвитку підприємницької діяльності 

включає не тільки виважену податкову політику, а й забезпечення 

відповідності законодавства швидкозмінним умовам господарювання. При 

цьому, метою адміністративного регулювання залишається стимулювання 

нарощування обсягів внеску до бюджету з боку підприємницького сектора.  

У даному контексті важливим завданням є законодавче формування 

сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату для малого та середнього 

підприємництва з використанням стимулюючих преференцій, податкових 

важелів та уповноважених органів. До законодавчих рішень, спрямованих на 

розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності, державну підтримку 

секторів відносяться закони: „Про інноваційну діяльність‖, „Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні‖ та „Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖[51].  

Необхідно взяти до уваги, що державна підтримка підприємницької 

діяльності – це важіль концентрованого впливу на економічні умови в 

напрямку регламентації та фіскального контролю окремих галузей. 

Означеним цілям слугують прийняті та доповнені законодавчі акти: „Про 

державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних 
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металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними‖, „Про 

металобрухт‖, „Про особливості державного регулювання діяльності 

суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів‖, „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів‖, „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби‖, „Про ставки 

акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої‖ та ін. 

Посилення державної підтримки підприємницької діяльності 

спостерігається в умовах світової економічної кризи. З цією метою в Україні 

прийнято закони: „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним 

наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України‖, „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на 

розвиток будівельної галузі та житлового будівництва‖. 

Надзвичайно важливим аспектом законодавчої реалізації ефективної 

промислової політики є сприяння прискоренню процесів інтеграції України 

до світового економічного простору та гармонізації національної правової 

бази і практики із світовими та європейськими юридичними нормами і 

підходами. 

Регулюванню акцизів присвячено 1745 законів, урядових та місцевих 

документів; 9 законів, 12 Постанов, 22 акти, зареєстрованих Мінюстом, 93 

нормативних акти Митної служби. Процес формування сучасної системи 

державної регуляторної політики у сфері малого підприємництва 

супроводжувався численними суперечностями. Зокрема, найбільш 

непослідовною та суперечливою, на нашу думку, була і залишається 

державна політика в сфері оподаткування бізнесу. Причому це питання є 

найбільш принциповим для суб’єктів господарювання, які водночас дуже 

насторожено і з великим спротивом ставляться до будь-яких 

реформаторських кроків [88,89,90,91,92,93,94]. 

Привертає увагу практика кількаразового включення законопроектів до 

порядку денного зазвичай протягом трьох сесій, що в офіційній статистиці 
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призводить до подвійного обліку. Слід констатувати, що законотворча 

діяльність в економічному блоці носить занадто повільний характер.  

 

Рис 1.2. – Методи державного стимулювання розвитку малого 

підприємництва 

Наприклад, за період діяльності поточної сесії 6 скликання із 222 

прийнятих законодавчих актів 195 – це постанови неекономічного характеру, 

лише 1 закон стосується регулювання діяльності малого підприємництва 

«Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних 

осіб, які застосовують спроще-ну систему оподаткування, обліку та 

звітності» № 4448-УІ від 23.02.2012 р. [95, с.25.] 

Сьогодні в Україні спостерігається різновекторність вирішення одних і 

тих же проблемних питань різними політичними силами, які перебувають у 

владі. При цьому відсутня спадковість між ними та спільна думка щодо 

подальшого розвитку країни. Це негативним чином позначається на якості 

рішень, які приймаються, та призводить до певних суперечностей. 
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Головною причиною такої ситуації є відсутність єдиного уявлення про 

цілі та зміст регулювання підприємницької діяльності, в тому числі 

діяльності малих і середніх підприємств. Слід відзначити, що світова 

фінансова криза 2008-2009 років виявила неефективність сучасних методів 

регулювання економіки в умовах її глобалізації, передусім це стосується 

регулювання діяльності малих і середніх підприємств. Це викликано значною 

взаємозалежністю економік окремих країн, в тому числі й України, від 

зовнішніх ринків. 

Сьогодні в Україні залишаються невирішеними чимало проблем 

розвитку малого підприємництва та існує необхідність в активізації ролі 

держави щодо прискореного формування сектору малих бізнесових структур. 

На наш погляд, доцільно використовувати універсальні методи державного 

регулювання та стимулювання розвитку малого підприємництва. 

Вдосконалення державної політики розвитку національного малого 

підприємства має передбачати перегляд Закону України «Про Національну 

програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», а саме: 

вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької 

діяльності; формування єдиної державної регуляторної політики у сфері 

підприємницької діяльності; активізація фінансово-кредитної та 

інвестиційної підтримки малого підприємництва; сприяння створенню 

інфраструктури розвитку малого підприємництва; впровадження 

регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ 

 

2.1. Аналіз факторів розвитку малого підприємництва в Україні  

 

Розвиток та ефективне функціонування підприємницької діяльності є 

досить тривалим процесом, який повинен здійснюватися з урахуванням 

економічного та правового становища країни, існуючих проблем, що 

перешкоджають діяльності підприємств. Аналізуючи вітчизняну законодавчу 

базу підприємництва можна сказати, що вплив держави на нього з одного 

боку доволі значний, а з іншого – недостатньо ефективний. З огляду на це, 

умови сьогодення вимагають розробки та впровадження дієвих механізмів 

державного регулювання, які б стимулювали підприємницьку діяльність [79]. 

У 2015 р. від суб’єктів малого бізнесу, що використовують спрощені 

режими оподаткування, до зведеного бюджету надійшло 1,8 млрд грн. При 

цьому темпи зростання податкових надходжень від суб’єктів спрощеного 

оподаткування склали в 2015 р. 33,4% і перевищили аналогічні показники за 

цей період суб’єктів підприємництва, які працюють за загальній системі 

оподаткування, склавши 22,6%. У 2015 р. чисельність платників єдиного 

податку зросла як серед фізичних, так і серед юридичних осіб: на 24 і 26% 

відповідно. При цьому в порівнянні з 2014 р. спостерігалося зростання 

податкових надходжень у розрахунку на одного платника єдиного податку: 

фізична особа – на 15%, юридична – на 7% [102]. 

Здатність малого бізнесу пристосовуватись до змін умов споживчого 

попиту, можливості забезпечення зайнятості населення дозволяють цьому 

сектору підприємництва позитивно впливати на формування валового 

національного продукту та підтримувати національну економіку в умовах 

рецесії.  
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Таблиця 2.1. 

Обсяг реалізованої продукції малого підприємництва та його частки у загальному 

обсязі реалізованої продукції в Україні за 2010-2017 роки [98] 

 

Показники 2010 р.  2012 р.  2013 р.  2014 р.  2015 р.  2017 р. 

Обсяг реалізованої 

продукції субєктами 

підприємницької 

діяльності млрд.грн. 

3596,65  4459,82  4334,45  4459,70  5556,54  7538,1 

Обсяг реалізованої 

продукції малих 

підприємств,  

млрд грн  

568,27  672,65  670,26  705,00  937,11  1177,7 

Частка малих 

підприємств у 

загальному обсязі 

реалізованої продукції, 

%  

15,80  15,08  15,46  15,81  16,87  15,6 

Обсяг реалізованої 

продукції фізичних осіб 

– суб’єктів малого 

підприємництва,  

млрд грн  

210,93  243,63  263,46  276,30  381,86  811,5 

Частка фізичних осіб – 

суб’єктів малого 

підприємництва у 

загальному обсязі 

реалізованої продукції, 

%  

5,86  5,46  6,08  6,20  6,87  10,7 

 

Як видно з табл. 2.1., протягом 2010-2016 років в Україні спостерігалася 

тенденція до зростання обсягів реалізованої продукції малими 

підприємствами. Це відбувалося на тлі одночасного збільшення упродовж 

2010-2016 років частки малих підприємств у загальному обсязі реалізованої 

продукції. Так обсяг реалізованої продукції субєктами підприємницької 

діяльності склав у 2016 р. 7538,1 млрд.грн.,  що у 2,2 рази перевищує 

показники 2010 р. Частка малих підприємств у 2016 р. склала 1177,7 

млрд.грн. (15,6 % ). Слід відмітити, що обсяг реалізованої продукції фізичних 

осіб – суб’єктів малого підприємництва  збільшився з 210,3 млрд.грн. у 2010 

р. до 811,5 млрд.грн. у 2016 р., або у 4 рази. 
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Значний вплив на це здійснювала активізація ролі фізичних осіб – 

суб’єктів малого підприємництва у даному процесі. Так, за 2010-2017 роки 

частка реалізованої продукції фізичними особами-суб’єктами малого 

підприємництва у її загальному обсязі зросла з 4,76 відсотка до 6,87 відсотка 

при одночасному зростанні обсягів реалізованої продукції.  

Фінансова політика державної підтримки розвитку малого підприємництва в 

Україні реалізується через бюджетний, податковий, кредитний та 

інвестиційний механізми [1].  

Основними складовими видатків Державного бюджету України на 

підтримку малого бізнесу є видатки на його мікрокредитування, надання 

кредитів фермерським господарствам, на формування Аграрним фондом 

інтервенційного фонду та закупівлю матеріально-технічних ресурсів для 

потреб сільського господарства, надання кредитів за програмою «Підтримка 

малого та середнього підприємництва» Кредитної установи для відбудови.  

Протягом 2010–2015 років частка видатків на надання кредитів 

фермерським господарствам у загальному обсязі видатків державного 

бюджету збільшилась на 0,22 відсоткових пункти. Водночас, частка видатків 

на мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва у загальному обсязі 

видатків державного бюджету за 2010–2014 роки зменшилась на 0,12 

відсоткових пункти. Упродовж 2012–2015 років частка видатків за 

програмою «Підтримка малого та середнього підприємництва» Кредитної 

установи для відбудови зросла на 1,17 відсоткових пункти.  

Державна фінансова підтримка малого підприємництва є вагомим 

інструментом регіонального розвитку. На прикладі Чернівецької області 

з’ясовано, що головним джерелом фінансування регіональних програм 

підтримки малого підприємництва в Україні є Фонд загальнообов’язкового 

соціального страхування на випадок безробіття, який фінансував 69,14 

відсотків видатків програми за 2011–2012 роки, 51,12 відсотка – за 2013–2014 

роки та 85,63 відсотка – за 2015–2017 роки. Це відбувалося на тлі значного 

щорічного скорочення фактичних видатків з бюджету Чернівецької області 
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на підтримку малого та середнього підприємництва порівняно із 

запланованими обсягами. За вказаних обставин доцільним є посилення 

взаємозв’язку державної фінансової політики з регіональними програмами 

соціально-економічного розвитку [109].  

Пільгове оподаткування є одним із інструментів державної фінансової 

політики підтримки розвитку малого підприємництва (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2  

Частка єдиного податку у податкових надходженнях та доходах місцевих 

бюджетів в Україні за 2010–2017 роки, %[105] 

 

Показники 2010 р.  2011 р.  2012 р.  2013 р.  2014 р.  2017 р.  

Частка єдиного податку у 

податкових надходженнях 

місцевих бюджетів  

2,80  2,72  5,61  7,28  8,49  9,11  

Частка надходжень єдиного 

податку у доходах місцевих 

бюджетів  

2,35  2,29  4,78  6,31  7,33  7,43  

Частка єдиного податку з 

фізичних осіб-суб’єктів 

малого підприємництва у 

податкових надходженнях 

місцевих бюджетів  

1,72  1,52  4,21  5,37  6,19  6,87  

Частка єдиного податку з 

фізичних осіб-суб’єктів 

малого підприємництва у 

доходах місцевих бюджетів  

1,44  1,28  3,58  4,66  5,35  5,60  

Частка єдиного податку з 

юридичних осіб-суб’єктів 

малого підприємництва у 

податкових надходженнях 

місцевих бюджетів  

1,08  1,20  1,40  1,91  2,30  2,25  

Частка єдиного податку з 

юридичних осіб-суб’єктів 

малого підприємництва у 

доходах місцевих бюджетів  

0,91  1,01  1,20  1,66  1,99  1,83  

 

Як видно з табл. 2.2, частка єдиного податку у податкових 

надходженнях та доходах місцевих бюджетів в Україні за 2010–2017 роки 

зростала. Це відбувалося на тлі чіткої тенденції збільшення часток єдиного 

податку, що сплачувався як фізичними, так і юридичними особами – 

суб’єктами малого підприємництва. Так, за 2010–2017 роки частка єдиного 
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податку сплаченого фізичними особами у податкових надходженнях 

місцевих бюджетів зросла з 1,52 відсотка до 6,87 відсотка, а частка єдиного 

податку сплаченого юридичними особами-суб'єктами малого 

підприємництва у податкових надходженнях місцевих бюджетів зросла з 1,20 

відсотка до 2,25 відсотка.  

Разом з тим, на відміну від податкового регулювання у розвинених 

країнах, вітчизняна спрощена система оподаткування містить недостатньо 

стимулів до створення нових робочих місць малим бізнесом, водночас 

сприяючи уникненню від оподаткування. В Україні варто дієво 

впроваджувати такі податкові інструменти регулювання діяльності малих 

суб’єктів господарювання як податкові кредити; знижені ставки податку на 

прибуток, що використовується для цілей реінвестування; дослідницькі та 

інвестиційні податкові кредити. Зазначене сприятиме розвитку малих 

підприємств та посиленню їх ролі у національній економіці.  

На сучасному етапі розвитку в Україні структурні реформи в економіці 

орієнтуються на довгострокову перспективу та включення політики розвитку 

підприємництва до програм реформ. Підґрунтям розвитку малого 

підприємництва в Україні є затвердження Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020», Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, участь України у програмах «Горизонт-2020», «Європейська мережа 

підприємств», створення в Україні бізнес-омбудсмена, усунення значної 

частини технічних торговельних бар’єрів за рахунок прийняття відповідних 

нормативно-правових актів. Це зумовлює необхідність дерегуляції та 

розвитку підприємництва, затвердження програми розвитку малого та 

середнього бізнесу, програми розвитку українського експорту, подальшого 

здійснення податкової реформи. Зазначене сприятиме підвищенню рівня 

конкурентоспроможності та інноваційності продукції малих підприємств. 

Водночас активізується міжнародна діяльність суб’єктів малого бізнесу. 

Вагомим інструментом підтримки малого підприємництва стало 

запровадження мережі електронних державних закупівель у системі 
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Прозорро, що забезпечило спрощення участі у системі закупівель та розвиток 

зовнішнього моніторингу за учасниками та перебігом торгів [1]. 

На основі статистичних даних Глобального моніторингу підприємництва 

(Global Entrepreneurship Monitor), що об’єднує результати досліджень по 

майже сто державах, було здійснено аналіз впливу на розвиток малого 

бізнесу у країнах Європейського Союзу таких чинників як доступність 

зовнішніх джерел фінансування; рівень сприятливості податкового 

регулювання; цінова доступність матеріальних ресурсів; рівень 

сприятливості державної регуляторної політики для підприємництва; 

державна підтримка освітніх програм управління бізнесом у середніх та 

вищих школах; ступінь законодавчого забезпечення прозорого ведення 

підприємницької діяльності; ступінь доступності національних наукових 

досліджень та розробок для впровадження у господарську діяльність. The 

Word Factbook: Central Intelligence Agency [112].  

За сучасних умов функціонування малим суб’єктам господарювання стає 

все складніше збільшувати показники своєї діяльності. Так, малим суб’єктам 

господарської діяльності все важче отримувати прибутки і, відповідно, 

забезпечувати вагомі надходження до бюджетів України, проте вони 

забезпечують робочі місця та необхідний рівень доходів громадян, що в 

сукупності на глобальному рівні має позитивний ефект. Підтримка малого 

підприємництва завжди входила в коло інтересів на макроекономічному 

рівні. Критерії віднесення суб’єктів господарської діяльності до малого 

бізнесу в різних країнах різняться. Так, Європейською комісією до цієї 

категорії віднесено суб’єкти господарювання, які використовують працю не 

більше 50 найманих робітників та річний оборот яких не більше 10 млн євро. 

В Україні діє спрощена система оподаткування, яка покликана захищати 

суб’єктів податкових відносин від надмірного тиску податкової системи. 

Протягом останніх років вітчизняна податкова система фактично перебуває в 

постійному реформуванні, проте однозначного ефекту від впроваджених змін 

очікувати важко. За даними Державного Казначейства України станом на 
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2017 р. діяло 327 814 малих підприємств, що становить 95,5% від загального 

обсягу, з них 284241 одиниць – мікропідприємства, а питома вага великих 

підприємств складає лише 0,1% (423 од.). Найбільша кількість суб’єктів 

малого підприємництва припадає на торгівлю, сільське, лісове та рибне 

господарство [20]. 

Розглянемо динаміку податкових надходжень за січень-червень 2015-

2017 рр. до державного бюджету України. Аналізуючи показники виконання 

Державного бюджету України за січень- травень 2016-2017 рр. у розрізі 

податкових надходжень, можна прослідкувати тенденцію до зростання 

доходів як загального, так і спеціального фонду. Доходи спеціального фонду, 

зареєстровані у 1 півріччі 2017 р. в загальному обсязі 56,2 млрд грн, зросли 

суттєво порівняно з аналогічним періодом попереднього року (15,2 млрд 

грн). Доходи загального фонду у звітному році порівняно з аналогічним 

періодом попереднього року зростають по усіх статтях податкових 

надходжень, серед яких: податок та збір на доходи фізичних осіб (на 27,9%), 

військовий збір (на 31,9%), податок на прибуток підприємств (на 29,5%), 

рентна плата за користування надрами (на 34,5%), акцизний податок з 

вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (на 21,4%), податок на 

додану вартість (на 29,6 %). В умовах постійних змін у Податковому кодексі 

України важливим питанням залишається правильність обчислення та 

нарахування податкової бази суб’єктів підприємницької діяльності, адже 

наповнення як державного, так і місцевого бюджету напряму залежать від 

ефективної податкової політики. Розглянемо динаміку зміни суб’єктів малого 

підприємництва в Україні за досліджуваний період [34]. 

Динаміка зміни суб’єктів малого підприємництва в Україні у 2012-2017 

рр. представлена у табл. 2.3.  

Аналізуючи динаміку зміни суб’єктів малого підприємництва в Україні 

можна помітити різке скорочення їх кількості у звітному році порівняно з 

2015 р. Дані негативні зміни спричинені нестабільною економічною 
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ситуацією в країні, зниженням підприємницької активності, збільшенням 

обмежень для платників єдиного податку [43]. 

Таблиця 2.3  

Динаміка зміни суб’єктів малого підприємництва в Україні у 2012-2017 

рр., одиниць [76] 
 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2017 р. 

Кількість суб'єктів малого 

підприємництва - юридичних осіб, 

од 

344048 373809 324598 327814 291154 

 

Кількість малих підприємств у 

розрахунку 

на 10000 осіб наявного населення 

76 82 76 77 68 

Обсяг реалізованої продукції 

(робіт, послуг) малими 

підприємствами, млн грн 

672653,4 670258,5 705000,5 937112,8 1177385,2 

Єдиний податок для суб'єктів 

малого підприємництва, млн грн 

4815,6 6640,5 7413,3 10974,7 17167,1 

 
 
 

Незважаючи на кризові явища в економіці, п’ятий рік поспіль 

продовжується зростання обсягів надходжень єдиного податку, сплаченого 

суб’єктами малого підприємництва, незважаючи на зменшення у звітному 

році їх кількості. Цей податок був другою за обсягом складовою місцевих 

податків і зборів, який надійшов у звітному році у сумі 17,2 млрд грн, що на 

56,0 % більше за обсяги надходжень 2015 р. [59]. 

Аналізуючи динаміку надходжень єдиного податку з юридичних осіб та 

фізичних осіб, найбільший їх показник спостерігається у 2016 р. 

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складає 10326,5 млн грн, що 

на 3581,2 млн грн більше за показник попереднього року, що у абсолютному 

вираженні складає 53,1%. З кожним роком відбувається зростання даного 

показника. Щодо надходжень з юридичних осіб, то у 2016 р. відбулось 

несуттєве збільшення, що на 94,5 млн грн більше за показник попереднього 

року дослідження, або на 4,3%. Незважаючи на приріст надходжень єдиного 

податку, їх частка не зазнає особливих змін, і коливається в межах від 75,0-

75,8% для фізичних осіб, та 25-27,1% для юридичних осіб [106]. 
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Великий вклад в сучасний стан економіки України вносять малі та 

середні підприємства, які створюють велику кількість робочих місць, на 

відміну від великих, які також можуть створювати робочі місця, але більша 

частина технологічного процесу є, переважно, механізованою. Відповідно, 

через це, розвиток саме малого й середнього бізнесу в нашій країні є 

важливим напрямком розвитку економіки [4].  

В розвинених країнах Європейського Союзу такому виду бізнесу 

приділяється набагато більше уваги: виділяються спеціальні пільгові 

програми, які дають змогу їм розвиватися швидшими темпами. Однак в 

Україні поняття малого та середнього підприємництва наразі не відповідає 

уявленням про них в інших розвинених країнах, зокрема Європейських. Тож, 

слід розглянути структуру малих та середніх підприємств українського 

бізнесу. 

По даним Державної служби статистики України станом на 1 січня 2016 

року в Україні зареєстровано 343440 підприємств (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Кількість підприємств в Україні за 2010-2017 роки [40] 

 
 2010  2013  2017  

Розмір 

підприємства 

 

Кількість 

одиниць 

 

Відносно 

загальної 

кількості, 

% 

Кількість 

одиниць 

 

Відносно 

загальної 

кількості, 

% 

Кількість 

одиниць 

 

Відносно 

загальної 

кількості, 

% 

Великі 

підприємства 

586 0,15% 659 0,17% 423 0,12% 
 

Середні 

підприємства 
 

20983 5,54% 18859 4,79% 15203 4,43% 
 

Малі 

підприємства 

56796 14,99% 55332 14,07% 43573 12,69% 
 

Мікро-

підприємства 

300445 79,31% 318477 80,97% 284241 82,76% 
 

Усього 378810 100 393327 100 343440 100 

 

Виходячи з даних таблиці 2.4 бачимо, що найбільш розповсюдженими в 

нашій країні є мікропідприємства, які станом на 1 січня 2016 року займають 

частину в 82,76% від кількості всіх підприємств країни. Їх відносне зростання 
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почалось з 2010 року так, що в 2013 році ріст склав 1,66%, а вже на кінець 

2017 року 3,45%. Динаміка зміни кількості інших підприємств зменшувалась, 

особливо помітно це відбулось по малим підприємствам, відносне зменшення 

яких на 2013 рік в порівнянні з 2010 склало 0,93%, а вже на 2015 рік 2,31%. 

Пояснюється така тенденція тим, що мікропідприємства мають значну 

конкурентну перевагу, потребуючи значно менше капіталовкладень та маючи 

схильність до інвестування, що для нашої країни, яка знаходиться в 

кризовому стані дуже важливо. Але паралельно з цими перевагами, які 

дозволяють їм збільшувати свою відносну кількість, також існують й 

недоліки, наприклад, це може бути залежність від великого підприємства, 

ризик нестійкого положення на ринку, труднощі  при залученні фінансових 

засобів. 

Як вже було зазначено, малі підприємства вносять дуже вагомий вклад в 

сучасний стан економіки України тим, що створюють велику кількість 

робочих місць, але в порівнянні з розвиненими країнами такими як Франція, 

Японія, США та Великобританія, Україна має найнижчі показники. Беручи 

до уваги кількість населення України, рівень економічно активного 

населення нормальний для країни, що розвивається. Проте, серед 

досліджуваних країн в Україні зайнятих на підприємствах лише 15,48% - а це 

найменший показник [37]. 

Таблиця 2.5  

Масштаби розвитку малих підприємств в Україні та 

розвинених країнах [112] 

 

Країна 

 

Кількість 

підприємств, 

млн. од. 

 

Співвідношення 

на 1000 осіб 

 

Кількість 

економічно 

активного 

населення, 

млн. осіб 

Частка 

зайнятих на 

підприємств 

ах, % 

Китай 18 12 805,9 70,3 

Франці 2,6 38,5 30,5 49,1 

Великобританія 5,5 82,7 33,2 51,8 

США 29 88,2 158,6 63,0 

Україна 0,3 7,7 18,1 15,5 
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Дані табл. 2.5 свідчать, що Найбільш забезпеченою робочими місцями 

на підприємствах країною є США, через найбільш сприятливі умови для 

підприємницької діяльності, доступності до фінансових ресурсів та державну 

підтримку. Малі та середні підприємства нашої країни постійно стикаються з 

різними труднощами, серед яких найбільш розповсюджені вважаються: 

– певні труднощі в реєстрації приватного підприємця чи юридичної 

особи; 

– недостатня підтримка зі сторони держави; 

– високі податкові збори; 

– високі кредитні ставки за кредитами та велика кількість відмов у їх 

видачі; 

– монополізм; 

– недостатня кількість висококваліфікованих працівників. 

Проаналізувавши ситуацію в країні з підприємствами виділимо причини, 

які імовірніше всього гальмують процес розвитку підприємництва в Україні: 

– тяжка, кризова економічна ситуація в країні, які підтримуються 

інфляційними процесами, високим рівнем відсоткових ставок, дуже слабкий 

правовий захист підприємств; 

– досить слабкий механізм підтримки підприємств державою; 

– слабкий рівень організаційних, економічних і правових знань 

підприємств, 

– майже  повна відсутність правової етики та культури господарства як 

в підприємницькій діяльності так і в країні в цілому. 

Кризова економічна ситуація негативно впливає на підприємців всіх 

сфер діяльності. Рівень інфляції та стрімкий ріст цін зменшують кількість 

підприємців, роблячи їх банкротами. 

Проаналізувавши закордонний та вітчизняний досвід розвитку та 

ведення підприємницької діяльності, можна вказати на деякі переваги малого 

підприємництва, які є єдиними для будь-яких країн: 

 для мікропідприємств – невеликі витрати на стартовий капітал та 



45 

 виробничу діяльність; 

 великі можливості до реалізації своїх ідей; 

 свобода для підприємницької діяльності; 

 більш швидка, на відміну від великого та середнього 

підприємництва, 

 адаптація до місцевих вимог господарювання. 

За результатами дослідження, можна сказати, що хоча й проблеми 

зберігаються вже досить довгий час, проте підприємництво в Україні 

розвивається не дивлячись на тяжку політичну й кризову ситуацію. Проте 

аби підприємства розвивались більш доцільно було б: спростити законодавчу 

базу, переглянути та спростити контроль підприємств органами державної 

влади, зробити більш доступним отримання кредитів та зменшити відсоткову 

ставку для підприємців малого бізнесу, контролювати рівень інфляції, 

збільшити державну підтримку підприємствам, що дозволить збільшити 

кількість підприємств та дозволить їм функціонувати більш ефективно [4]. 

 

2.2. Формування механізму державного регулювання розвитку 

малого підприємництва в країнах світу 

 

Малі підприємства швидко реагують на всі зміни у бізнессередовищі. 

Вони перші страждають від надмірного обтяження бюрократією, але й перші, 

хто буде нагородженим добробутом та процвітатиме від ініціативи порвати з 

бюрократизмом. Малі підприємства значно сприяють соціальному і 

регіональному розвитку через те, що вони являються прикладом 

ініціативності та дієвості [108, с. 77 ]. 

За даними Конференції Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД), у більшості країн світу питома вага суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у загальній кількості суб’єктів підприємництва 

досягає 90%, а іноді перевищує 95%. Так, у країнах ЄС суб’єкти малого та 
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середнього підприємництва складають 99,8%, у США – понад 90%, в Японії 

– 99% [108, с. 79]. 

У різних країнах світу існують різні критерії визначення суб’єктів 

малого підприємництва (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Критерії визначення суб’єктів малого підприємництва у країнах світу[17]. 

Країна 

 

Критерії визначення суб’єктів малого підприємництва 
Чисельність 

зайнятих, осіб 

 

Річний обсяг 

реалізації 

 

Валовий 

доход 

 

Уставний фонд 

Європейський 

союз 

До 50 До 4,0 млн.євро – – до 2,0 млн. 

євро 

США - обробна 

промисловість: 

до 1000; 

- інші сфери: до 100 

– – – 

Росія до 100 400 млн.руб – – 

Японія  - обробна 

промисловість, 

транспорт: до 300; 

- оптова торгівля: 

до 100; 

- роздрібна торгівля 

та інші: до 

50. 

– – - обробна 

промисловість, 

транспорт: до 

100 млн. йен; 

- оптова 

торгівля: 

до 30 млн. йен; 

- роздрібна 

торгівля 

та інші: 

до 10 млн. йен. 

 

Україна До 50 – До 10 млн.євро – 

 

В Україні до малих підприємств згідно Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 

відносять: 

– фізичних осіб, що зареєстровані у встановленому законом порядку як 

суб'єкти підприємницької діяльності; 

– юридичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова 
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чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 

осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 10 млн. євро. 

Про стан розвитку малого та середнього підприємництва, в першу чергу, 

свідчить його внесок у валовий внутрішній продукт. Як свідчать наведені на 

рис. 1. дані, у країнах ЄС, а також США та Японії більше половини ВВП 

створюється малими та середніми підприємствами. Найбільший вклад у ВВП 

належить малому та середньому підприємництву в Італії (68%)  [72]. 

Розвиток підприємництва має великий вплив на забезпечення зайнятості 

та нових робочих місць. У розвинутих країнах на мале та середнє 

підприємництво припадає більше половини сукупної кількості робочих місць 

(рис. 2.1). 

 

 

 

Рис. 2.1. Внесок малого та середнього підприємництва у ВВП у країнах 

світу 

 

У країнах ЄС малі та середні підприємства забезпечують робочими 

місцями понад 70 млн. осіб, що становить майже 70% від усіх робочих місць 

у приватному секторі. У США понад 50% зайнятих у приватному секторі 

працюють на підприємствах малого та середнього бізнесу. В Японії на них 

припадає   майже 70,2% усіх робочих місць. 
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Успішний розвиток підприємництва можливий лише в умовах 

забезпечення здорової конкуренції, створення сприятливого клімату та 

раціональної підтримки з боку держави, ефективної дії ринкових механізмів. 

Отже, особливістю функціонування суб’єктів підприємництва є необхідність 

формування сприятливого специфічного середовища для його успішного 

розвитку. Як свідчить світовий досвід, однією з найбільш важливих та 

стійких особливостей сучасної політики у галузі підприємництва є її 

базування на практиці цілеспрямованої державної підтримки, особливо 

малих форм господарювання. Ступінь і масштаби такої підтримки суттєво 

відрізняються в різних країнах і багато в чому залежать від специфічних 

моделей національного ринкового господарства [72]. Питома вага зайнятих у 

малому та середньому підприємстві у загальній кількості зайнятих у країнах 

світу представлена на рис. 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2.  Питома вага зайнятих у малому та середньому підприємстві у 

загальній кількості зайнятих у країнах світу 
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У зарубіжних країнах накопичено великий досвід державної підтримки 

суб’єктів підприємництва, причому не тільки на загальнонаціональному, але і 

на регіональному рівні. Основні напрямки державної підтримки малого й 

середнього підприємництва практично у всіх країнах містять у собі 

законодавчу, фінансову, консультаційну, інформаційну, освітню підтримку 

підприємців, а також державне пряме або непряме (наприклад, через великі 

підприємства) замовлення на продукцію малих підприємств. Основним 

інструментом державного регулювання суб’єктів підприємництва, як в 

Україні, так і в інших країнах, є розробка і реалізація цільових державних та 

регіональних програм його підтримки [108, c. 120].  

У 90-і роки ХХ століття увага дослідників, в першу чергу, приділялася 

аналізу й використанню зарубіжного досвіду підтримки малих і середніх 

підприємств розвинутих країн Північної Америки, Західної Європи і Японії. 

Однак, особливістю цих країн є більш висока якість інститутів підтримки, як 

з боку держави, так і з боку ринку. У зв'язку з цим, пряме запозичення 

практики регулювання суб’єктів підприємництва в країнах з розвинутою 

ринковою економікою виявляється неефективним для України. Але цей 

досвід дуже корисний з погляду перспективних напрямків подальшого 

розвитку й підтримки підприємництва. Розглянемо особливості розвитку 

малого та середнього підприємництва у розвинених країнах світу. Так, у 

США мале та середнє підприємництво відіграє важливу роль в національній 

економіці. Малі та середні підприємства складають 81% у сфері послуг. 80% 

– у будівництві, 55% – у роздрібній торгівлі, 21% – у обробній 

промисловості. Останнім часом суб’єкти малого та середнього 

підприємництва також починають активно розвиватися у таких галузях як 

електротехнічна та хімічна промисловість. Тому підтримка малих і середніх 

підприємств є одним з пріоритетних напрямків державної політики 

Сполучених Штатів на федеральному рівні. Ще в 1953 р. з прийняттям 

першого базового закону про розвиток і підтримку малих і середніх 

підприємств при президенті США була сформована Адміністрація малого 
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бізнесу (SBA) та розпочата розробка цільових федеральних і регіональних 

програм і проектів розвитку з одночасним створенням необхідної 

інфраструктури . Державна підтримка суб’єктів малого та середнього 

підприємництва здійснюється безпосередньо підрозділами Адміністрації або 

уповноваженими компаніями, партнерськими організаціями. Діяльність 

Адміністрації фінансується федеральним урядом із затвердженого конгресом 

федерального бюджету, причому в бюджеті визначаються статті витрат по 

конкретних, найбільш значимих програмах. Щорічно бюджет цієї організації 

в сукупності складає 15 – 18 млрд. дол. Крім того, з різних джерел у сферу 

малого підприємництва Адміністрація залучає ще близько 400 млрд. дол.. 

Програми підтримки малого підприємництва також успішно реалізуються на 

муніципальному рівні [12]. 

Однією з причин економічного успіху Канади на світовому рівні є 

розвинений сектор малого підприємництва. За кількістю малих підприємств 

Канада займає друге місце в світі після США. Більшість малих та середніх 

підприємств зайняті у сільському господарстві, у сфері послуг, в оптові та 

роздрібній торгівлі. У даний час у Канаді розроблені спеціальні програми 

інформаційної, фінансової і науково- технічної підтримки малих і середніх 

підприємств у провінціях, особливо на півночі, за участю урядових органів, 

банків, університетів, торговельних палат, союзів підприємців. Метою таких 

програм є інтенсивний розвиток сімейного, жіночого і молодіжного бізнесу, 

створення інноваційних парків, інформаційних бізнес- центрів і бізнес-

інкубаторів. Уряд країни та органи місцевого самоврядування залучають 

суб’єктів малого та середнього підприємництва до державних проектів . 

Також уряд Канади приділяє велику увагу стабілізації регуляторної системи 

у сфері підприємництва. Дуже сильний нормативно-правовий тиск змушує 

підприємців переходити до «тінявого» сектора економіки. У Канаді 

послаблене нормативно-правове регулювання підприємництва поєднується з 

обов’язковими законами, яки захищають інтереси суб’єктів господарювання. 
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Так, наприклад, процес відкриття нового підприємства в Канаді займає 3 дні, 

а сектор тінявої економіки складає лише 16,4% [58]. 

Завдяки успішному розвитку після другої світової війни у сфері 

технічного та економічного розвитку Японія увійшла у трійку найбільш 

розвинутих країн світу. Цьому в значній міри сприяв розвиток малого 

підприємництва. Питома вага малого підприємництва в економіці країни 

складає 40%. Малі підприємства зайняті у будівництві, легкої промисловості 

та сфері послуг. Виготовленням наукоємної продукції та розробкою 

інноваційних технологій в Японії зайняті лише великі компанії, тому 

економічна політика уряду спрямована на розвиток технічного та 

наукоємного виробництва у малому підприємництві. Для малих підприємств, 

які активно розвивають наукоємне та високотехнологічне виробництво, уряд 

країни виділяє субсидії на всіх етапах функціонування підприємства. 

Більшість законодавчих актів визначають статус підприємств малого бізнесу, 

встановлюють розмір пільг для цих підприємств відповідно до видів 

економічної діяльності, регламентують антимонопольну діяльність в країні. 

Уряд Японії жорстко регламентує ринкову вартість виробленої продукції, 

шляхом введення обмежень на розмір її збільшення або зменшення. В разі 

виявлення непідтверджених знижок або наявність спекулятивних цін 

підприємництва позбавляють права здійснення своєї діяльності. Це 

розповсюджується на всі підприємства країни. Такі заходи дозволяють 

контролювати зростання цін та рівня інфляції. Тому суб’єкти малого 

підприємництва існують у душе сприятливих економічних умовах.  

Регулюванням діяльності малого підприємництва у Японії займається 

Управління малих підприємств, яке підпорядковане Міністерству зовнішній 

торгівлі та промисловості Японії [37].  

Основною проблемою, з якою стикаються малі підприємства Японії, є 

нестача фінансових ресурсів. Тому, з метою полегшення процедур отримання 

позик суб’єктами малого підприємництва урядом Японії була створена 

Корпорація страхування малого та середнього підприємництва. Також 
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держава надає малим підприємствам займи та гарантії по отриманим 

позикам. Субсидії, позики на спеціальних пільгових умовах та займи 

надаються на: удосконалення та модернізацію виробництва підприємств 

наукоємної галузі; впровадження розроблених разом з науковими закладами 

інноваційних технологій; сприяння розвитку легкою та харчової 

промисловості; розробку та впровадження нових видів продукції; створення 

та подальший розвиток нових суб’єктів малого підприємництва у регіонах 

Японії з низьким рівнем промислового розвитку. Урядом Японії також 

створені спеціальні центри, на базі яких підприємцям надаються консультації 

та здійснюється підготовка та перепідготовка спеціалістів для суб’єктів 

малого підприємництва. Це сприяє залученню до малого підприємництва 

нових верств населення.  

Сінгапур є одним з найбільших центрів по переробці нафтопродуктів. 

Більшість економістів вважають Сінгапур найкращім місцем для розвитку і 

функціонування підприємництва. У країні розвинена ринкова економіка та 

фінансова інфраструктура, тому що саме тут розташовані представництва 

більше 3000 найбільших компаній світу. До основних причин процвітання 

економіки та підприємництва Сінгапура можна віднести: – Наявність 

сприятливого економічного середовища та привабливого інвестиційного 

клімату в країні: існує пільгове податкове законодавство для суб’єктів малого 

підприємництва, яке спрямоване на залучення іноземного капіталу та 

інвестицій. – Суб’єкти малого підприємництва в більшості зайняті у сфері 

послуг. Більшість мешканців Сінгапура займаються індивідуальною 

підприємницькою діяльністю, деякі володіють акціями та іншими цінними 

паперами різних компаній. Тому середній клас у Сінгапурі складає близько 

80% від загальної кількості населення. – Сприятливі умови для створення 

суб’єктів підприємництва та подальшого їх функціонування: особливі пільги 

розраховані на створені малі і середні підприємства. Мале і середнє 

підприємництво в Сінгапурі входить до однієї групи. При цьому головним 

критерієм є кількість зайнятих працівників на підприємстві, яке не повинне 
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перевищувати двохсот чоловік. Їх можна поділити на дві категорії. Перша 

категорія займається організацією і розвитком ресторанного, готельного, 

туристичного, будівельного та інших сервісів. Друга категорія суб'єктів 

малого та середнього підприємництва зайнята у сфері виробництва та 

використання інноваційних розробок [71]. 

 Економіка Сінгапура спрямована на співпрацю між підприємцями та 

об'єднання їх в спеціальні союзи з метою ефективного розподілу праці і для 

досягнення кращого результату при впровадженні нових технологій і 

виробництві нової продукції. У Сінгапурі функціонує близько 140 тисяч 

суб'єктів малого і середнього підприємництва, що складає близько 90% усіх 

підприємств країни. Підтримкою малого підприємництва в Сінгапурі 

займається спеціально створене агентство «Spring», яке займається 

розробкою і реалізацією різних програм сприяння малому підприємництву. У 

Сінгапурі впроваджується величезна кількість різноманітних програм по 

пільговому кредитуванню, які включають спеціальні позики, страхування 

кредитних ризиків, надання субсидій. Для малих підприємств, чисельність 

робітників на яких складає не більше 10 чоловік, створюються спеціальні 

пільгові умови на отримання позик. Уряд Сінгапура фінансує навчання і 

підвищення кваліфікації кадрів, які зайняті у сфері малого підприємництва. 

Для цього функціонують державні і деякі приватні навчальні заклади.  

Південна Корея – це одна з азіатських розвинутих країн світу, де малий і 

середній бізнес розвиваються досить інтенсивно. Малі підприємства в цій 

країні складають 99,5% усіх зареєстрованих суб’єктів підприємництва і на їх 

частку приходиться близько 50% обсягу виробленої продукції. Уряд країни 

приділяє велику увагу підтримці та розвитку малого та середнього 

підприємництва. Про це свідчить розгалужена мережа інститутів підтримки. 

Так, у 1962 р. була утворена Корейська федерація малого і середнього 

бізнесу (КФМБ). Створений у рамках федерації Фонд взаємодопомоги 

здійснює спеціальну програму сприяння розвиткові оптової торгівлі. У 1996 

р. створена Адміністрація малого і середнього бізнесу (АМСБ), яка є 
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державним органом і виступає як секретаріат при Президентській Комісії з 

малого і середнього бізнесу і займається розробкою державної політики у цій 

сфері. Конкретні заходи для підтримки малого і середнього бізнесу 

здійснюється на підставі цілого ряду законодавчих актів. Відповідно до цих 

законодавчих документів Уряд Кореї і його спеціалізовані органи 

здійснюють фінансову та правову підтримку малого і середнього 

підприємництва за будь-якими напрямками. До їх числа відносяться 

програми модернізації устаткування малих і середніх підприємств; програми 

координації зусиль малих і середніх підприємств по створенню 

конкурентоспроможної промислової продукції.  

Необхідно також відзначити, що в ряді випадків законодавство країни 

зобов'язує великі промислові підприємства передавати морально (але не 

фізично) застаріле обладнання для використання в сфері малого і середнього 

підприємництва. Урядом Кореї розроблена також програма пільгового 

оподаткування малих і середніх підприємств. Ця програма передбачає не 

тільки зниження податків на продукцію малих і середніх підприємств, не 

тільки пільгову оренду виробничих приміщень, але і надання малим і 

середнім підприємствам пільгових довгострокових банківських кредитів. У 

реалізації урядових програм важлива роль належить також Корпорації 

сприянню малому і середньому підприємництву (SMTPC). Її основним 

завданням є розробка конкретних програм сприянню розвитку малого і 

середнього підприємництва. У відповідності зі спеціальним Актом про 

заходи для організаційного зміцнення малих і середніх підприємств, 

Корпорація здійснює спеціалізовані програми по розробці технологій, 

комп'ютеризації й автоматизації виробництва на малих і середніх 

підприємствах. Фінансові ресурси Корпорації формуються, в основному, за 

рахунок надходжень з державного бюджету у виді довгострокових 

державних кредитів і спеціалізованих урядових відрахувань у Фонд сприяння 

розвитку малому і середньому підприємництву, що знаходиться під 

безпосереднім контролем і керуванням Корпорації [72]. 
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У країнах-членах Європейського Союзу суб’єкти малого та середнього 

підприємництва зайняті в оптовій та роздрібній торгівлі, харчовій 

промисловості, будівництві, ділових стратегічних послугах, готельному, 

ресторанному та туристичному бізнесі. Відносно розвитку малого та 

середнього підприємництва урядові структури ЄС також проводять зважену 

державну політику, яка враховує галузеві та регіональні особливості 

розвитку та функціонування цього сегменту економіки. Головними цілями 

наддержавного рівня в ЄС є зміцнення єдиного внутрішнього ринку, 

інтернаціоналізація підприємницької діяльності на рівні окремих її суб’єктів 

шляхом залучення підприємств до електронної комерції, активізація процесів 

створення та впровадження інновацій, спрощення процедур для створення 

нових підприємницьких структур. На державному рівні політика ЄС 

спрямована на усунення перешкод ефективного функціонування суб’єктів 

підприємництва. Так, для усунення бюрократичних перепон на шляху 

створення та функціонування суб’єктів підприємництва розроблено та 

впроваджено декілька програм: 

 – Програма SLIM: пропонує заходи щодо спрощення законодавства ЄС 

в тому або іншому секторі економіки. 

 – Євроінфоцентри: роз’яснення вимог законодавства до суб’єктів 

підприємництва; спрощення форм та звітних вимог; організація 

європейських конференцій для щойно створених суб’єктів малого та 

середнього підприємництв.  

– Програма оцінювання впливу нормативних актів на функціонування 

підприємництва з погляду порівняння витрат, вигод і ризику. 

 – «Центр єдиного вікна»: спрямоване на співробітництво між 

відповідними державними органами та підприємницькими структурами, яке 

може стати корисним для обох сторін [69].  

Ще однією перешкодою функціонування суб’єктів підприємництва є 

нестача фінансових ресурсів. Тому багато урядових програм підтримки у ЄС 

спрямовано на надання їм прямої фінансової допомоги. Також допомога 
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може здійснюватися шляхом створення змішаних форм фінансової 

підтримки, кредитування на пільгових умовах, надання гарантій по кредитам, 

участі у капіталі суб’єктів підприємництва. В цьому напрямі урядами країн - 

членів ЄС здійснюється: стимулювання розвитку вторинного ринку цінних 

паперів; зменшення ставок оподаткування дивідендів та інших доходів від 

інвестування в суб’єкти малого та середнього підприємництва; 

стимулювання розвитку мереж, які спеціалізуються на пошуку інвесторів; 

надання гарантій на отримання кредитів; фінансування малих, високо 

ризикованих підприємств з метою стимулювання розвитку інновацій.  

Для полегшення податкового тягаря на суб’єкти малого та середнього 

підприємництва у сфері непрямого оподаткування було запропоновано: 

гармонізація ПДВ, спрощення бухгалтерської звітності зі сплати ПДВ, 

подання статистичної звітності зі сплати ПДВ щороку замість щомісяця, 

звільнення мікропідприємств від сплати ПДВ, надання права вибору країни – 

місця сплати ПДВ, за умови використання «дистанційної торгівлі». У сфері 

прямого оподаткування в ЄС встановлено пільгове оподаткування прибутку 

суб’єктів підприємництва. Так, наприклад, у Великобританії податок на 

прибуток малих та середніх підприємств складає 25% проти 35% для решти 

підприємств, у Нідерландах – 40% проти 50%. Досить часто підприємства 

малого та середнього бізнесу можуть бути звільнені від податку на прибуток 

протягом певного періоду, наприклад, для заохочення інвестицій у наукові 

дослідження та новітні технології. Слід також відмити, усунення подвійного 

оподаткування для дочірніх компаній.  

Одним з пріоритетів політики підтримки суб’єктів підприємництва у ЄС 

є підвищення інноваційної активності малого та середнього підприємництва. 

Це є одним з найважливіших чинників підвищення конкурентоспроможності 

цих підприємств. На сучасному етапі від персоналу підприємств малого та 

середнього бізнесу вимагають високої професіональної підготовки та 

постійного підвищення кваліфікації. Тому зростання освітнього рівня та 

ділової культури найманого працівника стає необхідною умовою збереження 
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робочого місця. У більшості країн-членів ЄС в школах та університетах були 

запроваджені спеціальні програми для сприяння формуванню та розвитку 

підприємницьких навичок. Також увага приділяється перепідготовці кадрів 

та підвищенню їх кваліфікації, враховуючи потреби суб’єктів 

підприємництва. Програми підготовки кадрів для малого та середнього 

підприємництва фінансуються декількома програмами ЄС, у тому числі, за 

рахунок Європейського соціального фонду та програми «Леонардо да Вінчі».  

У країнах Європи діє мережа навчальних та консультаційних центрів, 

мета яких надання допомоги суб’єктам підприємництва у розробці їх 

стратегії в умовах єдиного європейського ринку. В розвинутих регіонах 

функціонують центри підприємництва та інновації, які спрямовані на 

стимулювання розвитку місцевих підприємств малого та середнього бізнесу 

та сприянню поширення технологічних інновацій. У 1999 р. в ЄС з’явилися 

програми залучення суб’єктів підприємництва до електронного світу. 

Електрона торгівля дає малим та середнім підприємствам можливість для 

збільшення своєї присутності на національних та світовому ринках. Так, у 

Нідерландах дві третини підприємств малого та середнього бізнесу мають 

доступ до Інтернету та використовують інструменти електронної торгівлі, 

зокрема, банківські трансакції, а також електронну логістику та 

бухгалтерський облік. Таким чином, в ЄС проводиться активне регулювання 

діяльності суб’єктів підприємництва, особливо підприємств малого та 

середнього бізнесу, з використанням форм та методів, що враховують 

потреби європейської економічної інтеграції.  

На відміну від розвинутих країн, країни що розвиваються або країни з 

перехідною економікою мають набагато менше ресурсів для фінансування 

підтримки підприємництва і здійснюється вона в умовах, коли процес 

створення сприятливого підприємницького середовища ще далеко від 

завершення. Реаліями для цієї групи країн виступає висока корупція, 

нерозвиненість державних і суспільних інститутів захисту прав суб’єктів 
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підприємництва, велика тіньова економіка, низький рівень життя населення 

тощо [72].  

Усі вищезазначені фактори, що перешкоджають нормальному 

функціонуванню всіх підприємницьких структур, особливо малому та 

середньому підприємництву, характерні і для України. У зв'язку з цим 

методи підтримки малих і середніх підприємств у країнах, що розвиваються і 

країнах з перехідною економікою мають великий інтерес для системи 

державної підтримки малого підприємництва, що формується в Україні. 

Грошей у чехів сьогодні просто кури не клюють, а малі підприємства 

відіграють вагому роль в економіці країни. На 10 млн жителів доводиться 

більше 700 тисяч малих і середніх підприємств. Вони забезпечують до 35% 

виробництва, 69% будівництва, 91% торгівлі, 87% готельного сервісу, 88% 

сфери послуг і 45% транспорту. 

На сьогоднішній день в Чехії дуже низький рівень безробіття – не вище 

5%. А у великих туристичних центрах типу Праги ще нижче – всього 2%. 

Будь-чеський громадянин може знайти собі робоче місце по своєму смаку і 

потребам. Якщо вчитися не хочеться, то можна закінчити спеціальне 

училище і відправитися на великий завод з виробництва автомобілів або 

електроніки. Сьогодні таких концернів на території країни десятки [41]. 

Податкова система Чехії досить лояльна. Прибутковий податок 

варіюється від 15 до 32%. Налог на прибуток – 31%. Наприклад, в Австрії 

податок на прибуток дорівнює 36%, у Франції – 33,3%, у Великобританії – 

31%. При цьому податкове навантаження і на малий і на великий бізнес у 

Чехії щороку знижується. Чеські міністри фінансів обіцяють у майбутньому 

не відбирати у підприємств більше 20-25% їхнього прибутку [36]. 

 Тому доцільно визначити особливості розвитку малого бізнесу у 

країнах, що розвиваються.  

У Китаї уряд відводить велику роль в економіці країни розвитку малого 

та середнього підприємництва. Так, на долю малих та середніх підприємств 

припадає 50% ВВП, 60% обсягу промислового виробництва, 75% створених 
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нових робочих місць. Мале підприємництво Китаю є науковим двигуном 

країни, завдяки тому, що малі підприємства пропонують найбільшу кількість 

інноваційної продукції і технічних винаходів. Для стимулювання розвитку 

малого та середнього підприємництва було здійснено наступні заходи: 

впроваджено однокрокову реєстрація і процес узгоджень з метою спрощення 

і прискорення утворення нових компаній, створено спеціальний фонд, в 

якому суб’єкти малого та середнього підприємництва можуть отримати 

позики з низькими відсотками та субсидії для погашення отриманих позик. 

Підтримкою малого підприємництва у Китаї займається Китайський центр по 

координації і кооперації бізнесу, основне завдання якого полягає в створенні 

спеціальних умов для співпраці китайських і зарубіжних організацій по 

підтримці малого бізнесу; активно функціонують державні фонди по 

підтримці і розвитку діяльності малого і середнього підприємництва, основна 

задача яких полягає в забезпеченні гарантійними зобов'язаннями і заставним 

забезпеченням малих та середніх підприємств з метою отримання 

банківських позик на розвиток бізнесу; державна інформаційна служба 

CSMEO, яка займається наданням послуг з інформаційного консультування 

населення і підприємців з питань діяльності малого і середнього 

підприємництва через свій інтернет-сайт. Також малі та середні підприємства 

Китаю можуть розраховувати на підтримку іноземних фінансових 

організацій, які надають суб’єктам малого та середнього підприємництва 

позики та професійні консультації. Однією з головних проблем Китаю 

залишається корупція, яка негативно впливає як на фінансову систему країни 

в цілому, так і на розвиток підприємництва. Ще однією проблемою як для 

китайських так і для зарубіжних підприємців, які працюють на китайському 

ринку, є недостатній захист прав інтелектуальної власності.  

Проаналізувавши світовий досвіт забезпечення розвитку малого 

підприємництва слід зауважити, що пряме запозичення практики 

регулювання суб’єктів підприємництва в країнах з розвинутою ринковою 

економікою на сьогоднішній день виявляється неефективним для України, 
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але є дуже корисною з погляду перспективних напрямків подальшого 

розвитку й підтримки підприємництва. На відміну від розвинутих країн 

країни, що розвиваються, мають набагато менше ресурсів для фінансування 

підтримки підприємництва і здійснюється вона в умовах, коли процес 

створення сприятливого підприємницького середовища ще далеко від 

завершення. Усе це характерно і для України. Тому досвід саме цих країн має 

великий інтерес для системи державної підтримки малого бізнесу, що 

формується в Україні. Але при розробці державних програм підтримки малих 

підприємств в першу чергу слід враховувати національні та регіональні 

особливості їхнього розвитку [72]. 

 

2.3. Проблеми та протиріччя державного регулювання розвитку 

малого підприємництва 

 

Входження малого бізнесу в господарське життя країни – процес 

тривалий і складний, але, враховуючи значну роль малого бізнесу у 

багатьохвидах економічної діяльності, на сучасному етапі втручання держави 

є необхідним та економічно обґрунтованим. На розвиток малого бізнесу 

негативно впливає несприятлива динаміка макроекономічних показників, 

падіння виробництва, зростання цін і тарифів на енергоносії і послуги 

зв’язку, неплатоспроможність підприємств-партнерів тощо. Якщо держава є 

зацікавленою в подальшому становленні малого бізнесу, вона змушена 

проводити політику державної підтримки. Державна політика підтримки 

малого бізнесу – це комплекс заходів держави щодо ство рення 

організаційно-правових та фінансово – економічних умов для розвитку малих 

підприємницьких структур. Основними принципами державної політики є 

створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва. В 

підтриманні і сприянні розвитку малого бізнесу можна виділити кілька 

напрямів системи державної політики, а саме фінансово-кредитна, 

організаційно-технічна, інформаційна та консультаційна, а також допомога 
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суб’єктам підприємницької діяльності у процес становлення організації, 

пошуку споживачів та адаптації на ринку збуту продукції. (Бердинець М. Д.) 

Масштаби, форми і механізми державної політики регулювання малого 

бізнесу в значній мірі визначаються національними особливостями, 

традиціями, рівнем економічного розвитку країни, місцем її у світовій 

системі і багатьма іншими чинниками. 

Звичайно, в силу значних відмінностей діяльності підприємств залежно 

від регіону, виду економічної діяльності та організаційної форми досвід країн 

з розвиненої ринковою економікою представлений трьома основними 

моделями державного регулювання малого бізнесу – модель Мондрагона, 

модель Емілії-Романьї і модель Вест Мідленда. 

1. Модель Мондрагона. Модель отримала назву від однойменного 

промислового району в Іспанії, що славиться родовищами залізної руди. Тут 

на основі кооперативного руху поступово сформувався великий ко плекс 

малих підприємств, що займаються виробничою та невиробничою 

діяльністю. Швидкому зростанню кооперативів спочатку сприяла висока 

ступінь закритості економіки Іспанії до її вступу до ЄС. Після цього розвиток 

комплексу підтримувався цілеспрямованою державною політикою, що 

передбачала надання кооперативам субсидій, технічної допомоги та програм 

навчання. 

У основі моделі лежить інституційний фактор. Вона передбачає участь 

банків у мобілізації фінансових ресурсів та контролю за проектами нових 

фірм (тільки після відповідного схвалення ці проекти отримували фінансову 

підтримку банку або інших фінансових інститутів комплексу). 

Наступна особливість моделі – різноманітність систем освітньої 

підтримки (початкові і середні школи, технічна школа, школа бізнесу, 

навчальна школа для початківців в бізнесі), яка дозволяє впоратися з 

економічними труднощами шляхом переведення працівників з підприємств, 

що переживали тимчасовий спад, на більш успішно функціонуючі 

підприємства, і за допомогою цього уникнути звільнень.  
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Наступний важливий елемент моделі полягає в застосуванні принципу 

робочого самоврядування, який служить головною мотивацією праці. 

Розглянута модель дуже приваблива і свідчить, зокрема, про величезні 

можливості продуманої та зацікавленої державної політики підтримки у 

справі формування соціально орієнтованих секторів в економіці країни, 

зокрема кооперативів. 

2. Модель Емілії-Романьї. Так само, як і попередня модель, модель 

Емілії-Романьї отримала назву від однойменного регіону, але тільки в  Італії. 

Вона вже протягом тривалого часу привертає до себе велику увагу фахівців, 

незважаючи на те, що розвиток малого бізнесу в Італії, взагалі кажучи, 

відрізняється великою різноманітністю форм. Особливо привабливою вона 

виглядає для слаборозвинених країн та регіонів, оскільки передбачає 

трансформацію аграрного суспільства в індустріальне. Регіон Емілія-Романья 

є зразком промислового розвитку, що має високі економічні показники рівня 

зайнятості, величини доходу на душу населення, експортної діяльності, а 

також – у поєднанні економічного розвитку з добробутом. Регіон об’єднує 

територіальні скупчення промислових малих фірм або мереж, що 

характеризуються високим ступенем кооперування і конкуренції. 

Територіальний поділ праці всередині кожного виробничого циклу дозволяє 

незалежним малим фірмам досягти економії на масштабах виробництва, яка 

недоступна для звичайних індивідуальних малих підприємств. Таким чином, 

підприємства виграють від «колективної ефективності». Продуктивність 

збільшується також внаслідок інтенсивної конкуренції між мережами малих 

підприємств. 

Для моделі Емілії-Романьї особливо характерно наявність сильних 

інституційних структур підтримки, що спираються на місцеві уряди. Такі 

інститути, як консорціуми та асоціації, займаються наданням малим фірмам 

різних реальних послуг. Наприклад, навчанню кадрів та консультування. 

Мале підприємництво «індустріального округу» характеризується також 

можливістю застосування найманої праці кваліфікованих робітників. Фірми 
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Емілії-Романьї обрали шлях конструктивної конкуренції, заснованої на 

підвищенні ефективності виробництва та інноваціях. І, таким чином, 

зростання заробітної плати і поліпшення соціального становища стають тут 

можливими, завдяки економічним здобуткам. 

Заходи державної політики, спрямовані на розвиток малого 

підприємництва, включають в себе податкові та кредитні стимули, з одного 

боку, і регіональну промислову політику – з іншого. Промислова політика 

сфокусована в першу чергу на підтримці кооперуванні і конкуренції.  

3. Модель Вест Мідленда. Як і в багатьох інших європейських країнах, 

британський малий бізнес пережив значний підйом, починаючи з 70-х років. 

Особливий інтерес до нього виник, коли традиційні галузі промисловості 

переживали стрімкий спад, що супроводжувався втратою мільйонів робочих 

місць. Вест Мідленд (графство в Англії) був особливо сильно захоплений 

цим процесом, адже на його території багато промислових підприємств 

занепадали або закривалися. Тому відродження малого бізнесу відбулося з 

поштовху кризою.   

У основу моделі покладена конкурентоспроможність, сформована за 

рахунок неврегульованого ринок праці і дешевої робочої сили. Малі фірми 

тяжіють до діяльності в тих сферах, які можна визначити як товарні ринки, 

залежні більше від цінових, ніж нецінових факторів. Низькі витрати, 

особливо на робочу силу, мають для них першорядне значення, що і визначає 

їх невисоку прибутковість. Ці тенденції почали підтримуватися державною 

політикою, як тільки було відмічено, що дешевизна робочої сили сприяє 

збільшенню зайнятості [15, 61]. 

Найбільша бюджетна програма The Enterprise Allowance Scheme 

(Програма використання резервів у підприємництві - EAS) була 

безпосередньо спрямована на те, щоб спонукати безробітних стати 

незалежними підприємцями. Як вважають деякі дослідники, ця програма є 

просто заміною допомоги по безробіттю, якщо не вважати невеликого 

елемента навчання, що входить до неї. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

3.1. Підвищеня ефективності реалізації комплексної державної 

політики розвитку малого підприємництва 

 

В Законі України «Про державну підтримку малого підприємництва» (№ 

4618 від 2012 р.) в статті 8 відмічено про необхідність прийняття 

Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в  

Україні, яка  є  комплексом  заходів,  спрямованих  на  реалізацію державної  

політики щодо  вирішення  проблем  розвитку  малого  підприємництва.  

Національна  програма сприяння  розвитку малого підприємництва в  Україні  

затверджується Верховною Радою України  шляхом прийняття відповідного 

закону [33].   

 Заходи щодо   реалізації   Національної   програми   сприяння  розвитку  

малого  підприємництва  в Україні щорічно затверджуються  Кабінетом 

Міністрів України,  а обсяги їх бюджетного  фінансування  затверджуються  

Верховною  Радою  України  в  Законі  України  про  Державний бюджет 

України на черговий рік.   

У Доповіді Президента України Верховній Раді України 11 жовтня 

2016 року зазначалося про необхідність "забезпечення прискорення 

формування приватного сектора, утворення такої критичної маси, при якій 

він зможе відігравати відчутну роль в економіці, виступати реальним 

конкурентом державних підприємств". 

На думку багатьох фахівців, основними напрямками дальшого 

розвитку малого підприємництва в Україні в найближчій перспективі є: 

формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого 

бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної підтримки;забезпечення 

матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств; 
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інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу;стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва. 

Формування відповідної законодавчої бази розвитку малого підприємництва 

передбачає, насамперед, встановлення правових гарантій для забезпечення 

свободи і захисту приватної власності; розробку дійових законодавчо-

нормативних актів, спрямованих на стимулювання малого бізнесу; усунення 

правових суперечностей і скасування положень, що гальмують розвиток 

приватної ініціативи. Сьогодні найактуальнішими проблемами є розробка 

нових та вдосконалення діючих законодавчо-нормативних документів з 

питань визначення чітких підходів до власності та форм її захисту; створення 

сприятливішого податкового, інвестиційного, інноваційного та цінового 

режимів для суб'єктів малого підприємництва; упорядкування механізмів 

державного регулювання та контролю підприємницької діяльності [27, 38]. 

Важливим фактором, який позитивно вплине на формування 

фінансового забезпечення малого підприємництва – це застосування різних 

форм забезпечення гарантій повернення позикових коштів підприємницьким 

структурам. Механізм державного гарантування кредитів для малого 

підприємництва базується переважно на авторитеті держави, як безперечно 

платоспроможного та відповідального гаранта позик. Я вважаю, що держава 

повинна також залучати недержавне гарантування – це комерційними 

організаціями, банками, приватними фінансовими установами, іноземними 

інвесторами, товариствами взаємного гарантування, громадськими 

організаціями тощо. Тобто, підсумовуючи вищесказане існують проблеми, 

які перешкоджають повноцінному розвиткові малого бізнесу. Однією з 

найголовніших перешкод більшої частини підприємництва є проблема 

пошуку та отримання фінансових ресурсів. 

Фінансово – кредитна допомога малому підприємництву повинна 

формуватися за такими принципами: 

1. Стимулювання комерційних банків та інших фінансових 

небанківських установ до надання позик і розширення послуг фірмам 
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шляхом звільнення від оподаткування коштів, що спрямовуються у фонд 

кредитів малому підприємництву, надання державних гарантій повернення 

позики; 

2. Переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово – 

кредитну підтримку малого сектору економіки, з прямого забезпечення 

фінансовими ресурсами на формування фондів для надання послуг із метою 

стимулювання процесу кредитування малого бізнесу; 

3. Активізація процесу створення та діяльності недержавних гарантій, 

страхових умов для обслуговування малого бізнесу через створення 

відповідних мотиваційних механізмів зацікавленості в цій діяльності з 

наданням пільгових умов для їхнього функціонування; 

4. Ефективне використання іноземної допомоги й активне виявлення 

своєї позиції у взаємовідносинах із міжнародними фінансовими 

організаціями; 

5. Сприяння процесу самоорганізації суб’єктів малого підприємництва 

у розв’язанні своїх фінансово – кредитних проблем за допомогою створення 

установ взаємного фінансування та гарантування. 

Держава також повинна сприяти формуванню інфраструктури 

підтримки малого бізнесу, організовувати державну підготовку та 

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів цього виду 

підприємництва. Це повинно бути забезпечено шляхом створення та 

забезпечення діяльності бізнес – центрів, бізнес – інкубаторів тощо. У всіх 

областях необхідно, щоб формувалися інформаційні банки даних стану та 

розвитку малого бізнесу, ділових пропозицій іноземних фірм і потенційних 

інвесторів щодо розвитку підприємництва. Необхідно створювати інженерні 

центри, технопарки, центри соціального партнерства, та інші ланки 

інфраструктури, які є необхідні для розвитку малого бізнесу. Позитивним 

було б якщо таких інформаційних центрів як „Сегмент‖ було більше. Це 

пояснюється тим, що мала фірма не може успішно розвиватися без створення 

успішної системи інформаційного обслуговування. Головним завданням 
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таких фірм має бути : забезпечення доступу підприємців до інформації. Це 

може бути правова, маркетингова, науково – технологічна, комерційна 

інформація. Щодо кадрового забезпечення доцільно використовувати 

налагодження контактів з навчальними закладами, налагоджувати мережу 

центрів перепідготовки. На сьогодні ця проблема не є одною з основних, бо 

існують багато центрів та закладів, які займаються навчанням, підвищенням 

кваліфікації підприємців. 

Одним із значущих напрямів розвитку малого бізнесу є матеріально – 

технічна та інноваційна підтримка. Забезпечення сприятливих умов та 

інноваційного клімату для розвитку малих підприємств повинно передбачати 

розробку та впровадження механізму передачі малим фірмам виробничих 

площ та виробничих потужностей, у тому числі й тих що вивільняється у 

процесі ліквідації або реорганізації підприємств – банкрутів, формування 

розвинутого ринку нерухомості, розробку механізму передачі малим 

підприємствам нових технологій, а також обладнання, яке необхідне для 

здійснення бізнесу, на пільгових умовах, розширення сфери надання робіт і 

поставок для державних потреб, сприяння забезпеченню їх матеріально – 

технічними та іншими ресурсами з боку державних структур. Необхідно 

фінансово підтримувати ті фірми, які здійснюють інноваційну діяльність, 

впроваджують нові технології та інноваційні проекти, за рахунок Державного 

інноваційного фонду. Держава має сприяти створенню регіональних 

інноваційних фондів, надавати допомогу у проведенні наукових досліджень, 

у впровадженні прогресивних технологій, сприяти пошуку замовників та 

виконавців інноваційних проектів для малого бізнесу [53, 74]. 

Винятково важливою проблемою є питання поліпшення доступу до 

зовнішніх джерел фінансування, створення сприятливих умов для залучення 

іноземного капіталу в сфері малого підприємництва, що передбачає 

створення та підтримку регіональних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, 

технопарків тощо, формування сітки фінансово-кредитних установ, 

інвестиційних та інноваційних фондів. 
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Взагалі розвиток малого підприємництва - важлива економічно-

політична проблема, розв'язання якої потребує цілісної системної методології 

розвитку малого підприємництва з точки зору як бюджету і податків, так і 

ставлення держави до малого бізнесу. Початок дійсного піднесення в 

розвитку малого підприємництва в цілому є неминучим, проте воно значною 

мірою де термінуватиметься реальним піднесенням та пожвавленням 

розвитку всієї економічної системи України [Основи підпр діял Чеботар]. 

В підтримці і сприянні розвитку малого бізнесу можна виділити кілька 

напрямів системи державної політики, а саме фінансово - кредитна, 

організаційно - технічна, інформаційна та консультаційна, також допомога 

суб’єктам підприємницької діяльності у процесі пошуку споживачів та 

адаптуванні на ринку збуту продукції. Продовжуючи про необхідність 

запровадження та вирішення проблеми фінансових ресурсів, необхідних для 

авансування процесу господарювання, з якою зустрічаються бізнесмени. В 

цьому напрямі можна виділити такі види фінансово - кредитної підтримки 

малого підприємництва: 

- Пряме державне фінансування; 

- Пряме державне кредитування; 

- Недержавне кредитування; 

- Державне гарантування кредитів; 

- Недержавне гарантування кредитів; 

Взагалі фінансування підприємництва державою вважається 

неринковим і тому недоцільним засобом державного впливу на розвиток 

економічних процесів. Але на практиці дотування залишається поширеним 

важелем економічної політики багатьох країн. Наприклад, сума щорічних 

дотацій в Сполучених Штатах Америки з бюджету становить 300 млрд. 

доларів. Водночас у високорозвинених країнах пряма державна підтримка 

або надається, або має соціальне забарвлення. На сьогодні основним засобом 

державної підтримки малого бізнесу є банківський кредит. А відомим фактом 

є те, що банківські установи не бажають мати справу з таким „клієнтом‖, як 
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малий бізнес. Пояснити таке явище можна такими причинами, як : 

відсутність застави, надто малий розмір позики і на короткий термін, значний 

ризик, незначні прибутки в абсолютному вираженні порівняно з 

кредитуванням серйозніших постачальників. Отже, на сьогодні малі фірми не 

є привабливими клієнтами для банків. Поряд із цим слід зауважити, що на 

ринку діють занадто високі ставки кредитів, це робить банківські кредити 

недоступними для цього сектору економіки. Тому, в ситуації, яка склалася, 

державні позики мають стати реальним джерелом формування фінансових 

ресурсів малого підприємництва [52, 75].  

Враховуючи обмежені фінансові можливості держави, фінансово - 

кредитна політика повинна будуватися на принципах широкого залучення 

різних недержавних джерел фінансування. Недержавні організації, місія яких 

полягає у формуванні сприятливих умов для розвитку підприємництва ( в 

тому числі й у фінансовій сфері), створюється за рахунок нагромадження 

капіталів підприємців, підприємницьких структур комерційного характеру, 

комерційних банків тощо. Завданням держави – стимулювати цей процес і 

створювати для нього відповідні умови [77]. 

Одним із важливих напрямів підтримки малого бізнесу може стати 

запровадження державою механізму стимулювання комерційних банків до 

надання позик (пільгових) малим підприємствам. Його істотним елементом 

може бути звільнення від оподаткування банківських коштів, що 

спрямовуються у фонд кредитів малому бізнесу та надання державної 

гарантії повернення позики. Варто поширити на сектор малого 

підприємництва і новітні банківські послуги, а саме факторинг, фінансовий 

лізинг та овердрафт. 

Мале підприємництво є багатогранним соціально- економічним явищем, в 

якому кожен з учасників, тобто безпосередньо підприємець або 

підприємство, має можливість знайти своє місце, а зовнішні учасники також 

отримують позитивні результати: держава – податки, збільшення ВВП та 

число робочих місць у реальній економіці, зменшення соціальної напруги, 
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місцева влада – податки, економічні партнери – гнучких та динамічних 

партнерів з низькими накладними видатками [85].  

Малий бізнес є основною рушійною силою для становлення, 

ефективного розвитку та стабільності ринкових відносин. Стабільність 

забезпечується за рахунок значної частки населення, що знаходиться в 

системі цих відносин. За даними деяких вчених, для цього необхідно, щоб 

20–30% громадян країни займалися власним бізнесом [87].  

Загальні параметри розвитку малого підприємництва в Україні не 

відповідають можливостям і потребам української економіки. За кількістю 

малих підприємств, їхнім внеском до загального обсягу виробництва, 

зайнятістю працівників та іншими показниками Україна значно відстає від 

розвинених країн світу [96].  

Особливість ставлення до малого бізнесу у світі та наявність 

окремих чітко означених державних політик як на рівні ЄС, США, так і 

інших провідних країн світу, підкреслюється тим фактом, що в більшості 

розвинених країн світу суб’єкти малого і середнього бізнесу кількісно 

становлять понад 90% суб’єктів бізнесу взагалі.  

Малі та середні підприємства відіграють ключову роль у зростанні 

економіки та зменшенні бідності. Згідно з даними Меморандуму Світового 

банку про економічний розвиток України від 2015 р., в Україні малі та 

середні підприємства створюють меншу кількість робочих місць, ніж в інших 

країнах Європи та регіону. У Меморандумі також констатується, що 

коефіцієнт появи та зникнення компаній залишається низьким; поява та 

зникнення компаній не призводить до значного зростання продуктивності 

завдяки кращому розподілу ресурсів; унаслідок цього спостерігається 

низький рівень ефективності розподілу ресурсів. ОЕСР погоджується з 

оцінкою Світового банку та стверджує, що «протягом останніх чотирьох 

років зменшився внесок малих і середніх підприємств в економіку України» 

[107].  



71 

Хоча показники діяльності малих підприємств України і відстають від 

аналогічних підприємств країн ЄС, на даний час доведено, що діяльність 

малого бізнесу великою мірою впливає на стан економіки та соціальні зміни, 

які відбуваються в країні.  Варто зазначити, що спостерігається 

нестабільність розвитку таких підприємств, що зумовлено великим рівнем 

конкуренції з боку великих підприємств, недосконалим законодавством, 

частими змінами напрямів економічних реформ тощо [111].  

Важливим чинником сьогодення є й те, що малі підприємства 

функціонують у кризових умовах, умовах високої корупції, важкої 

політичної та економічної ситуації. Хоча і за таких важких умов підприємці 

прагнуть максимізувати прибуток шляхом оптимізації витрат. (Банера) 

Сфера функціонування малого підприємства в кризових умовах подана на 

рис. 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. – Основні риси функціонування малого підприємництва в 

кризових умовах.  
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підтримки, яка повинна бути спрямована на створення позитивного 

економічного та правового клімату. І це особливо потрібне тому, що мале 

підприємництво пов’язано із значним ризиком. 5% із числа новостворених 

підприємств в Україні можна вважати успішними, а 35% зникають вже 

протягом першого року діяльності. Решта 60% ледве зводять кінці з кінцями 

[104].  

На сьогоднішній день малий бізнес в Україні займає 5–6% ВВП, але якщо 

враховувати тіньову економіку, то близько 30% населення зайняті в малому 

бізнесі. Влада не шанує своєю увагою і турботою малий бізнес, оскільки 

вбачає в ньому лише злісних неплатників податків і соціальних внесків. 

Основний аргумент чиновників: навіщо підтримувати те, що складає малу 

частку ВВП країни. При цьому у нас сьогодні зроблено все для того, щоб 

прибрати легальний малий бізнес. Одним із інструментів є норма 

Податкового кодексу, яка забороняє юридичним особам відносити до 

валових витрат придбання товарів і послуг малих підприємств, що працюють 

на основі спрощеної системи оподаткування. Усе це робиться для того, щоб 

створювати великі виробничі комплекси, а це повертає нас до радянського 

типу розвитку економіки. Уряд не хоче співпрацювати з малим бізнесом, 

незважаючи на позитивний світовий досвід. Варто наголосити на 

Податковому кодексі, який був прийнятий наприкінці 2010 р. і вступив в 

силу з 1 січня 2011 р. Цей документ передбачає тимчасове спрощення 

системи оподаткування за єдиним податком, до моменту прийняття 

законодавчо-нормативного документу, що буде регулювати оподаткування 

малого бізнесу, більш того, ним створюється більше податкове навантаження 

на малий бізнес, ніж раніше, а можливості співпраці малих підприємств із 

середніми та великими значно скорочуються внаслідок низки нововведень 

Податкового кодексу [84].  

Метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні є:  
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1) створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва;  

2) забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з 

метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності;  

3) стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого 

і середнього підприємництва;  

4) сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва 

діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), 

результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;  

5) забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької 

ініціативи громадян [96]. 

Одним із напрямів сьогоденної державної підтримки суб’єктів малого 

підприємництва в Україні є надання їм пільг у податковій сфері в рамках 

уведення спрощеної системи оподаткування. Проте її недосконалість та 

незавершеність реформування зумовлюють наявність вагомих недоліків 

застосування такої системи, зокрема, у порядку етапності, яка подана на рис. 

3.2.  

Активність малих підприємств в Україні є незначною. До того ж 

відсутня середньострокова стратегія розвитку МСП, яка б визначала 

пріоритетні напрямки державної підтримки. Доступ до фінансування 

залишається досить складною проблемою для українських МСП. В Україні 

продовжують існувати значні проблеми зі стандартизацією, які 

перешкоджають розвитку експортної та інноваційної діяльності. Певні 

проблеми відзначаються і в системі підготовки та підвищення кваліфікації 

підприємців, зокрема, в Україні відсутня установа, яка б була відповідальною 

за забезпечення такої діяльності. Україні також потрібно активізувати та 

інтегрувати наукову діяльність.  
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Рис. 3.2. – Етапи реформування державного забезпечення малого 

підприємництва 
 

Для розвитку малого підприємництва в Україні необхідне вдосконалення 

системи кредитно-фінансової підтримки малих підприємств, особливо 

кредитування суб’єктів малого бізнесу. Особливо це стосується таких 

аспектів, як:  

– налагодження технології кредитування суб’єктів малого підприємництва 

банківськими структурами;  

– посилення ролі держави у фінансово-кредитній підтримки малого 

підприємництва, особливо місцевих органів влади;  

– розробка механізму участі держави в розподілі ризиків при кредитуванні 

суб’єктів малого підприємництва;  

– удосконалення норм кредитування підприємств з урахуванням специфіки 

та потреб малого підприємництва;  

Етапи реформування процесів державної підтримки 

малого бізнесу 

Обмеження обсягу виручки малих підприємств 

Оплата єдиного податку за результатами звітного 

періоду (місяць) 

 

Зменшення суми оплати єдиного податку 

за найманого працівника (до 25%) 

Формування належного нормативно-правового 

забезпечення (внесення змін до Закону «Про 

державну підтримку малого підприємництва» 

та розробку нового «Про фінансування і 

кредитування суб'єктів малого підприємництва» 

Розробка нової більш 

ефективної державної 

підтримки 

        Аналіз існуючого стану малого 

підприємництва, виявлення прогалин та 

проблем 

Обґрунтування оптимальних шляхів усунення 

при дослідженні ситуації, що склалася в 

країні на певний період часу 
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– внесення змін у Закон України «Про державну підтримку малого 

підприємництва»;  

– розробка та прийняття законопроекту «Про фінансування і кредитування 

суб’єктів малого підприємництва», який би враховував особливості 

кредитування малих підприємств;  

– прийняття адекватної заставної законодавчої бази;  

– удосконалити систему кредитування підприємств, коли замість застави 

гарантом повернення грошових коштів є поручитель;  

– удосконалення нормативно-правого механізму взаємодії небанківських 

фінансових організацій і малих підприємств з питань видачі позики малим 

підприємствам і індивідуальним підприємцям;  

– розробка концептуальних підходів, теоретичних засад та організаційно-

економічного механізму фінансово-кредитної підтримки малого 

підприємництва в Україні, а також в окремих її галузях [71].  

Важливою особливістю розвитку та державного регулювання малого бізнесу 

в Україні є відсутність акцентів на соціальній значимості малого 

підприємництва, його здатності швидко розширювати попит на робочу силу. 

При цьому мале підприємництво розглядається в рамках державної політики 

виключно в економічній площині.  

Попри різні проблеми, з якими стикаються малі підприємства, все ж 

таки необхідним є збільшення уваги до малого бізнесу. У кризових умовах 

саме малі підприємства здатні стимулювати розвиток конкуренції, сприяти 

розширенню асортименту, підвищувати якість, підтримувати економічну 

рівновагу місцевих споживчих ринків.  

Саме малі підприємства можуть стати тією базою, яка забезпечить 

використання інноваційних заходів до господарської діяльності. У сучасних 

умовах необхідним є зменшення рівня корупції, кількості контролюючих 

органів. Виникає потреба у державній підтримці малого бізнесу у вигляд 

низьких відсотків за кредитами, зміни суми виплати єдиного податку тощо 

[73]. 
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3.2. Напрями удосконалення механізмів  регулювання малого 

підприємництва 

Перед суспільством усе гостріше постає проблема створення 

ефективних, з соціальної точки зору, інструментів регламентації діяльності 

приватного сектора. Формування державного управління економічним 

розвитком має чотири стадії: мобілізація (створення зацікавленості в 

учасників); діагностика (оцінка готовності інфраструктури); стратегія 

співробітництва (консолідація зусиль та створення партнерства на основі 

переконання, що разом краще подолати труднощі); реалізація (програмний 

метод по вертикалі та горизонталі). [95].  

Створення якісного ділового середовища відноситься до сфери прямого 

впливу держави. Механізм державно-приватного партнерства 

використовувався з початку 90-х років. Перехід на систему партнерських 

стосунків між державою, суспільством та малим бізнесом означає для 

держави – зняття бюджетного навантаження із значної частини 

домогосподарств, що у випадку відсутності зайнятості потребували б 

розширення масштабів допомоги неефективним домогосподарствам, для 

суспільства – встановлення громадського покою та співпраці у ринкових 

умовах господарювання, а для самих малих підприємств та суб’єктів 

мікропідприємництва – можливість самореалізації для вирішення нагальних 

економічних проблем у самодостатньому обсязі.  

Світова економічна криза, що почалася з проблем іпотеки та фінансів, 

набула глобальних та довготривалих ознак і розповсюдилась на сферу 

світових фінансових інструментів, соціальної стабільності та зайнятості.  

Криза зачепила компанії усіх розмірів, але, за визнанням МОП, саме 

малі підприємства, як найбільш поширена частка ринкового суспільства, 

потребують активної державної допомоги з метою стримування їх ліквідації. 

Більшість країн світу, які проводили регулярний моніторинг ділового 

середовища у власній країні, очікували настання кризових явищ і змогли 

заздалегідь підготувати та науково опрацювати рекомендації у найбільш 
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проблемних зонах. Стосовно малого бізнесу, за визнанням експертів, 

найбільш болючою проблемою є скорочення фінансових потоків: доступу до 

кредитів, регулярних платежів, обмеження попиту та ін. Розвинені ринкові 

країни використовують різноманітні важелі підтримки. Опрацювавши їх 

досвід ми виокремили деякі найбільш поширені заходи (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Напрямки підтримки малого бізнесу в процесі подолання кризи 

Напрямок 

підтримки 
Зміст підтримки 

Фінансова 

підтримка 

- збереження м’якої грошово-кредитної політики у вигляді низьких 

позикових ставок; 

- кредитування малого бізнесу через державні банки розвитку та 

уповноважені комерційні банки; 

- поточне кредитування для поповнення обігового капіталу; 

- розширення доступу до фінансів через програми підтримки малих 

підприємств; 

- мікрокредитування мікропідприємств, що створені особами, які втратили 

роботу, та безробітними; 

- державна підтримка експорту МП  (страхування); 

- контроль вчасності платежів малому бізнесу; 

- забезпечення першочерговості сплати рахунків малим та 

мікропідприємствам місцевими та регіональними адміністраціями та 

урядами; 

- програми гарантій по кредитах МП, скасування 50% тіла кредиту, 

впровадження 5% ставки на кредит; 

- безкоштовні консультації уповноважених консалтингових груп. 

Підтримка попиту 

та зайнятості 

- впровадження державних програм будівництва інфраструктури, 

створення «зелених робочих місць» – забезпечення безпосередньої 

зайнятості у проектах або через виробництво устаткування та матеріалів; 

- пом’якшення податкової політики,  

- залучення малого підприємництва до системи державних закупівель у 

тому числі і через обов’язковий субпідряд від великих підприємств-

учасників тендерів; 

- скорочення обмежень на участь у проектах через фактор розміру 

підприємства; 
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                                                                                               Продовження табл. 3.1 

- залучення малого бізнесу до співучасті у частинах крупних проектів; 

- резервування частини державних контрактів за малим бізнесом; 

- підтримка проектів, що зберігають високу зайнятість. 

Оподаткування 

 

 

  

- зменшення оподаткування для сімейних фірм та малих товариств;  

- зменшення податків у залежності від збереження робочих місць; 

- зменшення акцизних зборів; 

- зменшення розміру ПДВ; 

- відновлення практики заліку «збитки-прибуток» попередніх років; 

- повернення мита за імпорт за умови здійснення експорту; 

- використання зниженої оцінки майна малого підприємства, що підлягає 

оподаткуванню. 

Стимулювання 

зайнятості 

Стратегії бізнесу: 

- замість звільнення тимчасово незайнятого персоналу його направляють 

на підвищення кваліфікації; 

- внутрішні переміщення на ділянки, де є попит; 

- скорочення робочого тижня; 

- тимчасове припинення роботи (до 4-х місяців); 

- скорочення зарплати. 

Державна підтримка: 

- використання страхових виплат по безробіттю для компенсації 

зайнятості по скороченому тижню; 

- надання субсидій для збереження та створення робочих місць; 

- розширення періоду виплат за безробіттям; 

- надання субсидій на професійне перенавчання (в тому числі і мігрантів); 

- скасування або зниження податку на заробітну плату для підприємств 

або робітників. 

Самозайнятість 

Сприяння на місцевому рівні створенню компаній звільненими 

працівниками та першочергове укладання контрактів з ними у 

відповідності до місцевих планів розвитку; 

- інформування про напрямки замовлень адміністрації; 

- безкоштовне надання консультаційних послуг щодо діяльності та 

оподаткування, в тому числі аутсорсинг протягом 1 року. 

 

Так, у рамках розвитку фінансового напрямку допомоги малому 

підприємництву, уряд Індії збільшив у 2 рази розмір позики (до 200 тис дол.). 
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Гарантія Уряду надається на 50 % кредиту, а якщо мова йде про суму до 10 

тис. дол., то 85 % підпадають під державну гарантію. У перші роки кризи 

індійський експорт швейної промисловості скоротився на 9 %, а роботу 

втратили 700 тис. осіб.  

З метою захисту товаровиробників (Індія посідає 5 місце у швейному 

секторі, зайнятість складає 33-55 млн. осіб) на вимогу Ради по сприянню 

експорту швейної промисловості було підвищено рівень повернення 

експортного мита з 8,8-10,5 % до 14,65 %. Також було здійснено звільнення 

швейного сектора від сплати податку на доходи на 5 років, надання 

безпроцентних кредитів на закупівлю обладнання, зниження рівня 

відрахувань на соціальні потреби. Додатково Урядом програмою 

стимулювання галузі надано 2 %-ові кредити експортерам та створено фонд 

технічної модернізації та оновлення сектору в 290 млн. дол. 

У Великобританії діють 2 програми підтримки малих підприємств: 

Програма забезпечення обігового капіталу  (Working Capital Scheme)  надає 

державну гарантію на 50 % короткострокових запозичень на загальну суму 

20 млрд. ф. ст. для компаній із обігом капіталу до 500 млн. ф. ст. Для більш 

дрібних підприємств діє програма фінансування  (Enterprise Finance Scheme), 

яка надає підтримку підприємствам з оборотом до 25 млн. ф. ст. Також 

впроваджена система банківських кредитів на загальну суму 1,3 млрд. ф. ст., 

якою можна скористатись для звільнення зобов’язань за діючими 

овердрафтами шляхом їх конвертації у позики та кредити. Крім того, 

створено інвестиційний фонд «Капітал для підприємств» (Capital for 

Enterprise Fund) з метою конвертації комерційного боргу у акції, на що 

виділено 75 млн. ф. ст. урядових коштів та 25 млн. ф. ст. – основними 

комерційними банками. Програма доступна малим та середнім 

підприємствам. 

На Маврикії Уряд погодився викуповувати пакети акцій виробничих 

підприємств, особливо дрібних та середніх текстильних фабрик, які зазнали 

впливу зниження міжнародного попиту на їх продукцію
2
. Уряд держави для 
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захисту вітчизняного виробника на рік заморозив план зниження митних 

стягнень на імпорт. У Єгипті до державного перевороту Уряд скасував усі 

види податків для збиткових малих підприємств. У Сінгапурі створена 

спеціальна програма сприяння фінансуванню (Financial Facilitator Program). 

Державна агенція по розвитку бізнесу «СПРИНГ» знизила процентні ставки 

по кредитах до 5 % на строк до 4 років. Ці зміни стосуються як 13 540 вже 

виділених позик, так і нових кредитів. Частку держави у страхуванні 

кредитів збільшено з 50 до 90 %. З урахуванням того, що загальний розмір 

страхової премії становить 1,5 %, малому підприємству потрібно буде 

сплатити лише 0,15% цієї суми. Крім того, в Сінгапурі діє унікальна система, 

що дозволяє переносити оцінку нерухомості на наступні періоди: при падінні 

ринкової вартості майна податок справляється за результатами поточного, а 

не попереднього року. Поряд з цими заходами впроваджено звільнення від 

податку на 75 % на перші 10 тис. синг. дол. та на 50 % на суму до 290 тис. 

синг. дол. з метою захисту самозайнятості на малих та мікропідприємствах. 

[69]. 

Економічний спад у розвинених країнах спровокував скорочення обсягів 

світової торгівлі, зменшення експорту з країн, що розвиваються. З метою 

підтримки експортерів в Індії надаються субсидії у вигляді часткової оплати 

кредитів на перевантажування та відвантажування на експорт. Ця дія 

забезпечує високу зайнятість малих підприємств, особливо у портових 

містах.  

Також в якості додаткового заходу Уряд Індії запровадив спеціальний 

контроль за вчасністю розрахунків із малими підприємствами з боку 

потужних компаній та адміністрації. Уряд Мексики спрямував 20 % 

держзакупівель у сектор малого бізнесу. Уряд Великобританії стимулював 

реєстрацію малих підприємств на своєму порталі для участі у тендерах на 

закупівлі, за рахунок чого щорічно 100 тис. поставок здійснюється малими 

підприємствами. На порталі зареєстровано 123 тис. малих підприємств, а 

щомісячне зростання замовлення малому бізнесу перевищує 3 тис. нових 
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контрактів. У багатьох країнах з початком кризи було знижено податки. 

Незважаючи на збільшення обсягу бюджетного дефіциту, у Сінгапурі на 1 % 

знижено корпоративний податок, у Кореї на 3 % зменшено податок для 

малих підприємств, а для великих – на 5 % (на 2 роки із пролонгацією). В 

Індії централізований ПДВ скоротили на 4 % для всіх товарів крім нафти. В 

Китаї знизили ПДВ для малих підприємств з 4-6 % до загальної для всіх 

ставки у 3 %; також здійснюється перехід від практики акцизу до лише 

справляння ПДВ, що за розрахунками призведе до скорочення надходжень 

до бюджету на 17,6 млрд. дол. щорічно. Незважаючи на членство у СОТ, 

Китай збільшив податкові пільги на експорт текстильних виробів у 4 рази. У 

Бразилії Уряд запровадив заходи з метою стимулювання попиту: було 

суттєво знижено оподаткування на придбання автомобілів, доходи фізичних 

осіб та податки в промисловості. У Франції здійснено повне скасування 

податку на суму інвестування та капіталовкладення. У Канаді для малих 

підприємств, які раніше обкладались податком в 11 %, розширено суму 

пільгового прибутку з 400 тис. дол. до 500 тис. кан. дол. За рахунок цього 

загальний обсяг надходжень від малих підприємств зменшився на 45 млн. 

кан. дол. Не є новиною, що скорочення робітників та звільнення – 

ефективний та відомий інструмент внутрішньої політики підприємства, але в 

масштабах регіону та країни цей захід посилює вплив на попит та сприяє 

затягуванню кризи та рецесії. Цей процес притаманний не лише молодим 

економікам [37].  

У Великобританії тільки в 2009 р. 25 % угод щодо заробітної плати 

робітникам було заморожено, а 50 % впроваджували її суттєве зменшення та 

погіршення умов праці
3
. В Сінгапурі, Японії та Великобританії створено 

«Програми підтримки зайнятості». Уряд Сінгапуру компенсує роботодавцю 

від 8 до 12 % виплаченої заробітної плати збереженому працівнику. Вартість 

комплексних заходів Уряду Японії становить 16 млрд. дол. і включає 

перепідготовку безробітних, страхові виплати звільненим, що не охоплені 

системою страхування, та субсидії компаніям за збереження робочих місць. 
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У Великобританії прийнято рішення про надання компенсацій 

підприємствам у розмірі 2500 ф. ст., які приймають на роботу особу, 

звільнену понад 6 місяців тому. 

Уряд Філіппін створив спеціальні консультаційні столи, які надають 

допомогу, інформують та направляють на роботу мігрантів, що повернулися 

до країни. Для підтримки мігрантів, що повернулися, виділено 250 млн. песо. 

У Китаї Уряд сприяє поверненню робітників до рідних сіл та створенню 

власних мікропідприємств. У Канаді створено програму сприяння розвитку 

молодіжного підприємництва із бюджетом 10 млн. кан. дол. Усвідомлення 

довготривалого процесу подолання кризових явищ у світовій економіці 

спонукало МОП розробити рекомендації для країн-членів щодо можливих 

заходів зниження її наслідків для малого бізнесу та населення. В Програмі 

кризового реагування особливо наголошується на необхідності:  

-   проведення постійного моніторингу ділового середовища та умов 

розвитку підприємництва з метою виявлення проблемних областей. Розробка 

та впровадження факторів, що роблять підприємства вразливими;  

-   розробки рекомендацій по системі фінансування відповідно до 

ситуації у країні та її можливостей; 

-   коригування системи держзакупівель та залучення до них малого 

бізнесу; 

-   вдосконалення системи навчання та перенавчання у сфері малого 

бізнесу. 

МОП підтримує підхід, при якому впроваджується система компенсацій 

та заміщення від втрати замовлень із приватного сектора за рахунок 

включення до доступу до державних замовлень. Впроваджена в країнах 

система має сприяти розвитку та стимулюванню субпідрядних залучень для 

малого бізнесу. В рамках сприяння до програми «Створи та вдосконалюй 

свій бізнес» МОП залучено 7 тис. викладачів, 277 ліцензованих коучерів та 

500 партнерських організацій. 
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Проте в процесі подолання соціальної напруги, що викликана кризою, не 

обходиться і без виключень. Так, у 2012 р. Б. Обама підписав закон № HR 

347, що забороняє будь-які протести на території США. У разі порушення  

«хуліганство». Треба прийняти до уваги, що працевлаштування та отримання 

компенсації по безробіттю після такого запису практично неможливе. До 

того ж, за законами багатьох розвинених ринкових країн, отримати роботу не 

за кваліфікацією – не дозволяється. Навіть, якщо працівник високої 

професійної підготовки погоджується на низьку некваліфіковану працю, 

спершу він має закінчити відповідний коледж, отримати ліцензію та 

сертифікат. Тому процес звільнення вкрай болючий у США, Канаді, 

Великобританії та ін. 

У рамках виконання умов Глобального договору, що був впроваджений 

Росією у практику партнерства держави та приватного сектора, 111 

організацій зареєстровані як укладачі нефінансових звітів – варіації 

впровадження відкритості та прозорості ведення бізнесу. Переважна 

більшість із них – це підприємства нафтогазового сектора і лише 3 віднесені 

до харчової промисловості («Брітіш-Американ табакко Росія», «Кока-кола 

ЕйчБиСи Євразія», ТОВ «СабМіллерРус»). За 10 років випущено 38 звітів з 

екології, 161 соціальний звіт, 98 звітів стійкого розвитку, 14 інтегрованих та 

16 галузевих звітів. Вказані звіти складаються в рамках виконання вимог 

стандарту ISO 26000 «Керівництво по соціальній відповідальності» та 

Соціальній Хартії бізнесу Росії [49].  

В Україні, за даними Центру розвитку корпоративної відповідальності, 

зроблено аналіз прозорості та відповідності принципам корпоративної 

соціальної відповідальності 143 успішних національних компаній. У 

результаті виявлено, що інформація з напрямку у 59,8 % доступна лише для 

внутрішнього користування. Проте третє місце за рівнем відкритості посіла 

«Оболонь» (70 % відкритості та 140 балів оцінки із 200 можливих), «Брітіш 

Американ табакко Україна» (45,5% та 91 балів відповідно); «Миронівський 

хлібопродукт» (27,5 % та 55 балів); «Нібулон» (22,5 % та 43 бали), «Крафт 
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Фудс Україна» (19,5 % та 39 балів), «Рошен» (12,5 % та 22 бали), «Конті» та 

«Мілкіленд Україна» (8 % та 16 балів), «Агросвіт» (7,5 % та 15 балів). Таким 

чином, 10 % атестованих – це підприємства харчової промисловості. 

Чинним Урядом нашої країни підготовлена та знаходиться на розгляді та 

обговоренні Національна програма сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні, яка передбачає удосконалення нормативно-

правової бази у сфері підприємницької діяльності шляхом розробки та 

вдосконалення низки законів: «Про розвиток та державну  підтримку малого 

і середнього підприємництва в Україні», «Про внутрішню торгівлю», «Про 

ремісничу діяльність»; формування єдиної державної регуляторної політики 

у сфері підприємництва; активізацію фінансово-кредитної та інвестиційної 

підтримки малого підприємництва шляхом залучення міжнародної технічної 

допомоги та стимулювання розвитку фондів підтримки малого 

підприємництва; сприяння створенню інфраструктури розвитку малого 

підприємництва шляхом впровадження освітніх програм та консультаційної 

допомоги для започаткування населенням власної справи, а також залучення 

венчурного інвестування, розширення кола самозайнятих сегментів 

населення та рекомендацій МОТ; впровадження регіональної політики 

сприяння розвитку малого підприємництва через залучення малого 

підприємництва до регіональних інформаційних заходів та мікроприбуткових 

секторів економічної діяльності. У цьому напрямку ще багато потрібно 

зробити: адже лише 1 із 15 українців знаходить роботу, а на кожну вакансію 

претендують 8 чоловік. 

На поточній сесії Верховної Ради України 6 скликання прийнято лише 

закон «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних 

осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» 

№4448-УІ від 23.02.2012 р. 

Як було зазначено у попередніх розділах, ділове середовище в Україні 

ще не може вважатись достатньо розвиненим із ринкової точки зору. 
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Практична реалізація ідеї партнерства може бути досягнута на базі 

впровадження в стосунки між державою та корпоративним сектором 

відповідального суспільного договору. В рамках розвитку Глобальної 

ініціативи звітності бажано впровадити в стандарти нефінансової звітності 

напрямок «сприяння малому бізнесу» та «участь у розвитку території 

присутності», як, наприклад, розкриття аспектів збереження або розширення 

зайнятості, підтримка самозайнятості шляхом контрактної співпраці із 

регіональним донором та ін. 

Проблема соціальної стабільності та забезпечення сталого розвитку 

завжди була і залишається головним завданням регулювання розвитку 

ринкової системи. Мале підприємництво є найбільш масовою і динамічною 

формою ділової активності, стійкою до несприятливих катаклізмів у 

бізнесовому середовищі. Ця властивість є надзвичайно цінною в умовах 

економічної кризи, яку з 2008 року переносить українська економіка. Ці 

підприємства є найбільш витрато-ефективними, гнучкими та схильними до 

інновацій суб’єктами господарювання, здатні тривалий час переносити 

суттєве зниження дохідності і за відносно короткий час відновлювати ділову 

активність за перших ознак позитивних зрушень у макроекономічній 

кон’юнктурі. 

Належний рівень розвитку малого підприємництва є одним з 

найважливіших чинників вирішення багатьох соціальних проблем, передусім 

у плані забезпечення зайнятості працездатного населення у депресивних 

регіонах та малих населених пунктах, наповнення бюджетів місцевого 

самоврядування. Діяльність малих та середніх підприємств є основним 

шляхом формування в суспільстві найбільш демократичного суспільного 

прошарку, так званого ―середнього класу‖, завдяки якому значною мірою 

відбувається якісне зростання економіки та рівня життя населення і водночас 

– укріплюються демократичні засади в державі. Однак малий бізнес не має 

достатніх ресурсів для конкуренції з великим корпоративним сектором, тому 
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забезпечувати для нього сприятливі умови функціонування і розвитку має 

державне регулювання [99]. 

Водночас саме в середовищі малого бізнесу, особливо новоствореного, 

досить слабкі традиції ринкової культури, легко сприймаються методи 

недобросовісної конкуренції, нехтування екологічними та санітарними 

вимогами і інтересами споживачів, тому у цій сфері потрібен дієвий 

державний контроль. Ефективний розвиток малого та середнього 

підприємництва в Україні неможливий без виваженої, послідовної державної 

політики підтримки та регулювання цього сектору. 

Ефективне управління розвитком може здійснюватись лише тоді, коли її 

усі складові забезпечують виконання завдань управління. Органи державної 

влади України на всіх рівнях декларують усебічну підтримку малого й 

середнього підприємництва, однак їх дії носять безсистемний, а інколи й 

антистимулюючий характер, не узгоджуються як з проблемами суб’єктів 

бізнесу, так і з потребами соціально-економічного розвитку країни у цілому. 

Це свідчить про неповноту структурно-функціональної підсистеми 

управління та відсутність гармонізованої системи взаємозв’язків та стосунків 

між її блоками.  

Тому назріла необхідність ґрунтовного дослідження механізмів 

регулювання діяльності малих та середніх підприємств – однієї із соціально 

важливих складових ринкової архітектури суспільства, формування нових 

підходів управління, адекватних тенденціям розвитку світової та 

національної економік з акцентом на якісні структурні перетворення, що 

забезпечуватимуть стабільне економічне зростання. 

Шляхами удосконалення державного регулювання розвитку 

підприємництва в Україні, на нашу думку, мають бути: 

- удосконалення чинних правових актів, що регулюють підприємницьку 

діяльність з метою усунення внутрішньо-правових суперечностей та 

скасування положень, які гальмують розвиток підприємництва; 
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- подальше провадження державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності з метою створення сприятливого підприємницького 

середовища; 

- активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки 

підприємництва; 

- сприяння створенню інфраструктури розвитку підприємництва; 

- удосконалення податкової системи, що забезпечувала б достатній обсяг 

надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування 

економіки країни, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій 

платників податків; 

- формування належного правового середовища для розвитку 

інноваційної та науково-технічної діяльності, підвищення мотивації 

підприємця до високопродуктивної і високоякісної діяльності через 

вдосконалення системи економічного стимулювання шляхом внесення змін 

до податкового, митного законодавства [10]. 

 

3.3. Методичні підходи розвинених та трансформаційних країн до 

державного регулювання малого підприємництва. 

 

Сучасна економічна теорія визнає необхідність державного регулювання 

діяльності малих і середніх підприємств, оскільки ефективне функціонування 

цього сектора економіки забезпечує стабільність економічної ситуації в будь-

якій країні, зайнятість і добробут основної частини населення. Кожна 

концепція щодо ролі держави в питаннях регулювання підприємництва має 

свої переваги і недоліки, що залежить від конкретних історичних умов як 

світової економіки, так і національних особливостей економіки конкретної 

країни. Водночас досвід багатьох держав свідчить, що ефективне 

використання монетаристського підходу вимагає перш за все розвинутої 

ринкової інфраструктури та цивілізованих ринкових відносин між суб’єктами 

підприємництва наряду з високим рівнем розвитку держави. Кейнсіанський 
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підхід до державного регулювання економічних процесів забезпечує 

позитивні результати в періоди становлення або трансформації ринкових 

відносин, коли активне втручання держави в розвиток соціально-

економічних процесів необхідне. Тому саме цей підхід, на нашу думку, має 

бути використаний у сучасних трансформаційних умовах, коли розвинена 

ринкова економіка в нашій країні ще не до кінця сформована, а від 

адміністративно-планового управління вже відійшли. Особливо актуальним 

цей підхід є сьогодні, в умовах, коли Україна опинилася у полоні світової 

економічної кризи. Разом з тим, при використанні цього підходу, залежно від 

стану економіки, може відбуватися поєднання монетаристського та 

кейнсіанського підходів [95]. 

Слід зазначити, що державне регулювання розвитку малих і середніх 

підприємств має бути спрямоване на формування сприятливого середовища 

для розвитку цього сектора економіки і реалізовуватися відповідними 

загальнодержавними, регіональними та місцевими органами влади з метою 

узгодження інтересів держави і суб’єктів бізнесу. У зв’язку з цим 

формування сучасної системи державного регулювання підприємницької 

діяльності, в тому числі малого і середнього бізнесу, потребує удосконалення 

системи існуючих механізмів та інструментів такого регулювання відповідно 

до конкретних умов економіки, а саме: рівня розвитку ринкових відносин, 

ринкової інфраструктури, конкурентного середовища, ступеня захисту прав 

власності тощо. 

Окремо слід відзначити, що кожна країна самостійно розробляє власну 

систему кількісних та якісних критеріїв віднесення суб’єктів 

підприємницької діяльності до малого (або малого та середнього) 

підприємництва в залежності від національних традицій господарювання, 

особливостей економіки і пріоритетів економічної політики держави. 

Разом з тим Україна в умовах глобалізації та євроінтеграції також 

потребує актуалізації критеріїв віднесення суб’єктів господарювання до 

малих та середніх підприємств. Держава перебуває в центрі економічного та 
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соціального розвитку не просто як безпосереднє джерело зростання, а як 

партнер і каталізатор, помічник і регулятор. Діяльність держави не може 

бути однаковою для всіх країн. Що впроваджується в Японії чи Новій 

Зеландії, не може бути придатним для Голландії чи Бразилії. Навіть країни 

приблизно однакового рівня розвитку і доходу мають свої особливості [44]. 

Це особливо актуально для економічної системи, що перебуває в стані 

трансформації від командно-адміністративних до ринкових відносин
2
. Вона 

характеризується значними специфічними рисами, обумовленими 

тимчасовим вакуумом економічної координації, що виникає після 

руйнування командних важелів впливу на економіку і до утворення дієвих 

механізмів ринкового саморегулювання та відповідних їм технологій нової 

державної економічної політики. За майже два десятиліття ринкових 

перетворень змінилися обриси економіки у порівнянні з початком 90-х років. 

Враховуючи, що поглиблення ринкової трансформації неможливе без 

динамічного розвитку малого підприємництва, на передній план виходить 

впровадження такої системи його державного регулювання, яка б, не 

викривляючи дії ринкових механізмів, забезпечувала створення 

сприятливого середовища для розвитку цього сектору економіки
3
. Разом з 

тим світовий досвід свідчить, що при становленні ринкових відносин 

особливо мале підприємництво потребує державної підтримки. При цьому 

вирішальне значення мають механізми державної підтримки малого і 

середнього підприємництва, які повинні зводитися не до захисту бізнесу від 

конкуренції або створення для нього особливих, ―тепличних‖ умов, а до 

забезпечення таких умов, які б постійно стимулювали процеси генерації 

технологічного вдосконалення підприємств. Аналіз регулювання діяльності 

малих і середніх підприємств у розвинених країнах дає підстави 

стверджувати, що його основними інструментами є податкові та фінансові 

(Рис. 3.3). 

Так, у США використання податкових пільг полягає в тому, що в цій 

країні діють пільгові ставки на доходи до 16 тис. дол., 15 % - податок на 
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перші 50 тис. дол. і 25 % - на наступні 25 тис. Понад цю суму діє 

максимальна ставка – 34 %. Таким чином в США діє принцип – чим менше 

підприємство, тим більше податкових пільг
4
. Крім того, на доходи в межах 

від 100 до 335 тис. дол. запроваджено додатковий збір у розмірі 5 %. Таке 

ступінчасте оподаткування має стимулююче значення для малих 

підприємств.  

Значні пільгові умови для розвитку малого бізнесу є у Великобританії. 

Загальна ставка податку з корпорацій тут становить 35 %, однак якщо дохід 

підприємства становить до 200 тис. фунтів стерлінгів у рік, то податок 

зменшується до 25 %. Крім того, якщо обіг підприємства становить до 47,5 

тис. фунтів стерлінгів на рік, то воно не сплачує ПДВ (ставка 17,5 %). У 

Великобританії малі фірми також звільнені від сплати податку на спадщину 

усього ділового майна компанії. У Франції різноманітні пільги передбачено 

для акціонерних товариств. Зокрема, в перші два роки їх повністю звільнено 

від оподаткування, за третій рік оподаткуванню підлягає лише 25 % доходу, у 

четвертий – 50 %, у п’ятий – 75 % і, тільки починаючи з шостого року, 

оподатковують усі 100 % доходу. 

На початку 70-х років у Франції було чотири ставки податку на додану 

вартість: нормальний податок – 23 %, скорочений – 7,5 %, проміжний – 17,6 

% і підвищений – 33,3 %. Ставки податку були диференційовані залежно від 

граничної корисності тих чи інших товарів і послуг. Для підприємств малого 

бізнесу є дуже важливим розмір податку на додану вартість (далі – ПДВ), 

оскільки він прямо впливає на ціну їхніх товарів. Тому уряди деяких країн 

також передбачають пільги з ПДВ. Зокрема, у Франції підприємства, обіг 

яких за попередній рік становив менше 70 тис. франків, звільнені від сплати 

цього податку. Ставка ПДВ для підприємців Німеччини менша удвічі, якщо 

щорічний прибуток їх не перевищує 3 млн. марок, і на одну третину, якщо 

розмір прибутку становить від 3 до 5 млн. марок. Крім того, з 1990 р., якщо 

обіг підприємства в базовому році не перевищував 25 тис. марок, а в 

поточному - 100 тис., його повністю звільняють від сплати ПДВ. 
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Рис. 3.3. – Інструменти державного регулювання діяльності малих і 

середніх підприємств у розвинених економіках 

Законом про податки на корпорації також передбачено, що малі 

підприємства мають право на неоподатковуваний мінімум у розмірі 5 тис. 

марок. Якщо ж річний дохід підприємства перевищує 10 тис. марок, то 

неоподатковуваний мінімум зменшується на половину суми перевищення . 

Для малих підприємств (з капіталом до 100 млн. єн) в Японії 

запроваджена майже на третину зменшена ставка податку; підприємства з 
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річним доходом, що не перевищує 8 млн. єн, сплачують 28 %, інші – 37,5 %. 

Японським законодавством для індивідуальних виробників визначено 

мінімум річного доходу в 100 тис. єн, який не оподатковується. 

Система податкового стимулювання розвитку малих і середніх 

підприємств в економічно розвинутих країнах охоплює також амортизаційні 

пільги, пільги щодо стимулювання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (далі – НДДКР), пільги щодо формування резервних 

фондів, податкові кредити тощо. Особливо вагомими є пільги амортизаційні 

– важливий засіб державного регулювання науково-технічного прогресу, 

впровадження нововведень та оновлення основного капіталу. Наприклад, 

пільговий режим амортизаційних списань дає змогу малим підприємствам 

Німеччини провадити інноваційний процес, модернізацію виробництва. На 

частку амортизаційних списань тут припадає близько 66 % усіх 

капіталовкладень, на реінвестицію доходів – 27 %, а на зовнішні джерела 

фінансування – лише 7 %. З метою стимулювання малого бізнесу в 

Німеччині діє особлива амортизаційна ставка в розмірі 20 % витрат на 

придбання рухомого майна [37]. 

Крім того, є спеціальні норми амортизаційних відрахувань, які 

застосовують до всіх інвестицій, спрямованих на створення нових робочих 

місць, охорони навколишнього середовища, випуск технічно передової 

продукції для експортних поставок. Вкладені кошти списують протягом 

трьох років: у перший рік амортизують 50 % основного капіталу, у другий – 

30 %, у третій – 20 %. Методи прискореної амортизації широко 

використовують і у Японії. Тут діє особлива система бухгалтерського обліку 

з нормами прискореної амортизації для малих підприємств із капіталом не 

більше 100 млн. єн. Різні методи списання вартості машин та устаткування 

використовуються у Швеції, де здійснюються на підставі даних 

бухгалтерського обліку та запланованих норм списання. 

У розвинутих країнах світу використовують також різноманітні податкові 

пільги щодо стимулювання НДДКР. Зокрема, у США до 1986 року 
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застосовували інвестиційний податковий кредит. В Японії промислові 

компанії мають право зменшення податку на прибуток у розмірі, що 

дорівнює 7 % інвестицій у передову техніку та технологію. У Канаді 

аналогічна знижка коливається в межах від 7 до 20 %. В Англії компаніям 

дозволено використовувати близько 10 % корпоративного податку для 

раніше обумовлених законом інвестицій. Пільги у вигляді податкового 

кредиту широко використовують стосовно витрат підприємництва на 

НДДКР. Наприклад, американським фірмам надано право вираховувати з 

податку на прибуток до 20 % їхніх витрат для фінансування 

фундаментальних наукових досліджень. Податковими пільгами 

підтримується розвиток НДДКР у Франції, Іспанії, Бельгії, Голландії [29]. 

Важливим інструментом стимулювання інноваційної діяльності є 

відрахування у резервні фонди. Наприклад, у Швеції фірми мають право 

вкладати до 50 % прибутку в резервні фонди майбутніх інвестицій, які 

звільнені від оподаткування. Висока інноваційність корпорацій Німеччини 

також завдячує формуванням з прибутку численних неоподатковуваних 

резервних фондів. В Японії підприємствам з капіталом до 100 млн. єн 

дозволено збільшити на 16 % понад нормативний ліміт суму резервів, яку не 

оподатковують. Дієвими засобами державної фінансової політики 

стимулювання розвитку бізнесу в зарубіжних країнах є реалізація державних 

цільових кредитних програм (далі – ДКЦП), гарантування позик, надання 

субсидій та дотацій на цілі науково-технічного розвитку тощо. Наприклад, 

ще у 1982 році Федеральний уряд США створив програму інновацій і 

досліджень малого бізнесу, за якою у 1982-1992 роки було субсидовано 

понад 3 млрд. дол. США на реалізацію значної кількості різноманітних 

проектів. 

В Англії діє система конкурсної державної допомоги для 

найважливіших інвестиційних проектів вартістю не менше 0,5 млн. фунтів 

стерлінгів. Ефективною формою фінансової допомоги інноваційному бізнесу 

в розвинутих країнах є гарантування державою позик. Зокрема, адміністрація 
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малого бізнесу США 90 % усієї фінансової допомоги надає у формі 

гарантованих позик (гарантія – до 90 % суми позики, однак не більше 500 

тис. дол. США). Середній розмір гарантованих позик становить 175 тис. дол. 

США, а термін – близько восьми років (з фінансуванням капітального 

будівництва – до 20 років). Гарантії при реалізації комерційних кредитів, 

лізингових контрактів і венчурного фінансування, позик малим 

підприємствам передбачені урядами Німеччини, Канади та Великобританії. 

Ще одним важливим методом фінансової допомоги держави є пільгове 

кредитування інноваційного підприємництва. Наприклад, у Франції 

поширені такі види пільгових позик: позики, які повертають у разі успіху, і 

позики з пільговими процентами. Подібну підтримку малим підприємствам 

надають уряди Німеччини, Японії, Італії тощо. Так, кредити у рамках 

―програми відродження Європи‖ надаються під 6 % для придбання 

устаткування – на 10 років, для будівництва – на 15 років. В Італії малі 

підприємства можуть отримати позику на 10 років під 3-5 % річних за 

ринкового курсу 15 %. При достроковій сплаті кредиту сума позики 

зменшується на 20-30 % . 

Водночас дослідження регулювання діяльності малих і середніх 

підприємств у країнах з перехідною економікою вказує на загальні тенденції 

в застосуванні окремими країнами певних механізмів державного 

регулювання (Рис.3.4). 

Так, в Угорщині діють кілька основних кількісних критеріїв 

приналежності підприємств до малого бізнесу, зокрема гранична чисельність 

зайнятих, граничний оборот, граничний баланс. Ще в 1999 році був 

прийнятий окремий закон про розвиток і підтримку малого бізнесу. Він 

врахував великий власний досвід становлення малого бізнесу. Угорські 

економісти зазначали, що ―в цьому всеохоплюючому акті спочатку 

передбачалось дати визначення мікро-, малих і середніх підприємств і звести 

воєдино державні субсидії, призначені для створення і розвитку, а отже, для 

створення таких економічних умов, які забезпечать підвищення їх 
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довготривалої конкурентоспроможності і розширення можливостей 

зайнятості, усунуть конкурентні недоліки і будуть сприяти їх адаптації до 

вимог Європейського Союзу. Подібна класифікація малого бізнесу дозволяє 

ефективніше здійснювати окремі заходи сприяння, оскільки відкривається 

можливість виявити ринкові ніші кожної із груп малих підприємств у 

розвитку різних сфер і галузей угорської економіки. 

Угорщина відзначилась тим, що чітко застосувала європейський правовий 

стандарт чи підхід до визначення малого підприємництва. Важливою 

особливістю угорського досвіду є прагнення розглядати перспективи 

розвитку малих і середніх підприємств в системі загальних цілей і 

пріоритетів розвитку національної економіки . 

Однак і в цих умовах держава не припиняє діяльності щодо 

вдосконалення форм, методів та інструментів державного регулювання і 

підтримки малого бізнесу. Потужним інструментом підтримки малого 

бізнесу в Угорщині є державний бюджет. Однак угорські підприємці 

отримують не тільки бюджетні субсидії, але й значні податкові пільги. 

Законодавство країни виділяє 4 головні види податкових пільг: 

•    загальні податкові пільги, розраховані на стимулювання інвестицій; 

•    податкові пільги, направлені на розвиток НДДКР; 

•    податкові пільги, спеціально зорієнтовані на представників малого і 

середнього бізнесу; 

•    регіональні податкові пільги. 

Першим видом пільг можуть користуватися всі підприємства, які сплачують 

податок на прибуток. Тут знижки суттєві – 50-100 %, залежно від обсягу і 

зони розміщення інвестицій. Найбільші пільги надаються при інвестуванні в 

економічно відсталі території країни, туристичні об’єкти та інше. За другим 

видом податкових пільг підтримку можуть отримати всі категорії 

підприємництва у сфері НДДКР. Згідно з цією пільгою із бази оподаткування 

відраховуються 100 % прямих витрат на НДДКР. 
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Рис. 3.4. – Інструменти державного регулювання діяльності малих і 

середніх підприємств у перехідних економіках 

Прикладом спеціально зорієнтованих на малий бізнес податкових пільг є 

зниження податку на 40 % витрат зі сплати процентів за кредитами для 

купівлі капітального обладнання. Якщо ж придбані капітальні активи не 

введені в дію впродовж чотирьох років після укладення кредитної угоди, то 

пільга підлягає поверненню зі сплатою штрафу. Четвертий вид податкових 
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пільг посилює податкові переваги тих підприємств (дрібних, середніх і 

великих), які діють у визначених угорським урядом пріоритетних зонах 

(сферах) промислового і регіонального розвитку. Як видно, малим і середнім 

підприємствам в Угорщині надана можливість вибору між загальною 

системою оподаткування і правом користуватися спеціальними податковими 

пільгами і послабленнями в галузі інвестицій та НДДКР. 

Усе це свідчить про високий ступінь інтегрованості малого бізнесу у 

стратегічні плани і процеси зростання національної економіки. Угорська 

державна політика надання пільг спрямована не на ізоляційні стимули для 

малого бізнесу, а на входження до загального і довготривалого планування 

розвитку економіки. В Угорщині вже стала своєрідним принципом 

необхідність передбачення та врахування змін у діючому механізмі 

державного регулювання, умовах діяльності та поведінці малих і середніх 

підприємств. Інакше кажучи, малий і середній бізнес залучені до процесу 

формування політики державного регулювання не лише економіки, але й 

підприємництва. Вищеназваний принцип реалізовано у ―Плані Сечені‖. Хоча 

цей план є загальнонаціональною програмою соціально-економічного 

розвитку, низка його програм і підпрограм так чи інакше торкається розвитку 

цього сектора. 

Головними складовими програми розвитку і підтримки малих і середніх 

підприємств за ―Планом Сечені‖ є: 

•    Підпрограми розвитку малих і середніх підприємств: 

 субпрограма, націлена на покращення загальних ділових і операційних 

умов для мікро-, малих і середніх підприємств; 

 субпрограма підтримки технологічних інновацій малих і середніх 

підприємств; 

 субпрограма підтримки зовнішньоекономічної діяльності малих і 

середніх підприємств; 

 субпрограма розвитку якості; 
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 субпрограма, розрахована на підтримку розвитку малих підприємств, 

що виробляють ремісничі товари; 

 спеціальні секторні субпрограми і субпрограми, які орієнтуються на 

окремі категорії зайнятих у малому бізнесі. 

•    Програма взаємодії підприємств: 

 субпрограма розвитку субконтрактації на основі інтеграції; 

 субпрограма розвитку коопераційної мережі найменших 

підприємств; 

 субпрограма, спрямована на сприяння залученню малих 

підприємств в інформаційну економіку; субпрограма для 

―стартових‖ малих підприємств. 

    Програма сприяння інвестиціям: 

 субпрограма сприяння здійсненню прямих інвестицій; 

 субпрограма розвитку відповідних адміністративних інвестицій. 

Важливим та ефективним методом підтримки і регулювання малого 

бізнесу в Угорщині є кредити і кредитні гарантії. Причому в цій країні 

використовуються різні схеми кредитування малих і середніх підприємств. За 

пільговим призначенням, наприклад, можна виділити кредити: для 

―стартових‖ малих підприємств; вирішення питань енергозбереження; 

розвитку малих підприємств-постачальників; будівництва комерційних 

будинків тощо [72, 74]. 

Особливістю кредитування зазначених підприємств в Угорщині є 

наявність певної конкуренції між вітчизняними та іноземними кредиторами 

представників малого бізнесу, що покращує умови кредитування та якість 

обслуговування. 

В Угорщині кредити за програмою підтримки позичальників мають 

граничний строк – 7 років. Кредити малим та середнім підприємствам за 

програмою РНАRЕ (або програмою транскордонного співробітництва, яка 

була ініційована у 1994 році з метою сприяння розвитку транскордонного 

співробітництва між регіонами країн Центрально-Східної Європи і ЄС) 
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надаються на 8 років, а кредити на фінансування витрат з енергозбереження – 

на 6 років. Обов’язковою умовою при цьому є мінімальна частка власних 

коштів позичальника в інвестиційному проекті, що кредитується, яка 

залежно від виду кредиту становить від 20 до 30 % . 

Ще однією країною, яка спромоглася досягти значних результатів 

економічного розвитку, зокрема за рахунок сприяння розвитку приватного 

підприємництва, є Китай. Тут налічується понад 8 млн. малих і середніх 

підприємств, що становить 90 % від усіх підприємств. Ці підприємства 

створюють 75 % робочих місць та забезпечують 60 % загального обсягу 

експорту. Загалом, за даними перепису, в країні одноосібні підприємства 

переважають над підприємствами колективної власності. На малих 

підприємствах зайнято понад 110 млн. чол.
 

Останніми роками уряд Китаю надає активну кредитну, технічну та 

інформаційну підтримку малому бізнесу. Однак це стосується переважно 

науково-технічних, інноваційних підприємств. Прогнозується, зокрема, 

звільнити від оподаткування прибутку ті підприємства, у яких річний дохід 

менший ніж 30 тис. юанів. Прийнято рішення про усунення довільного 

штрафування малих підприємств, про покарання осіб та установ за незаконне 

вилучення грошей у цих підприємств. У КНР для створення власного 

підприємства необхідно до статутного фонду внести біля 6 тис. дол. США. 

При цьому активна підтримка підприємцям надається молодіжними 

організаціями, які можуть дати кредит у розмірі 5 тис. дол., окрім того, 

допомагають у ремонті та оснащенні приміщення [37, 46, 47]. 

На початку 90-х років уряд Китаю прийняв стратегічне рішення 

прискорити розвиток високотехнологічних галузей. Так було покладено 

початок розвитку національних науково-технологічних індустріальних парків 

(далі – НТІП). Нині НТІП відіграють у Китаї активну роль у налагодженні 

зв’язків між наукою, технікою та економікою, а також у прискоренні 

зростання високотехнологічної промисловості. НТІП накопичили великий 

досвід у структурних реформах національної економіки і формуванні нових 
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джерел економічного зростання. У парках велика кількість новостворених 

високотехнологічних підприємств зростають за кілька років, 

перетворюючись на нові сили економічного зростання і демонструючи свій 

великий потенціал. 

Створення НТІП – велике досягнення інституційних реформ в економіці 

та системі управління наукою і технікою Китаю, що сприяло зростанню 

кількості малих і середніх підприємств в країні. Так, протягом 1991-2010 рр. 

число малих і середніх підприємств в НТІП зросло з 2587 до 20796, тобто у 

понад десять разів. Сьогодні їх кількість продовжує зростати. НТІП 

проводять політику залежно від власних умов у дослідженнях, розвитку та 

інноваціях із використанням зовнішніх ресурсів
10

. Таким чином НТІП, що 

стали інкубаторами інноваційного, в тому числі й малого бізнесу, 

забезпечили та продовжують забезпечувати постійне економічне зростання, 

соціальну стабільність та інтеграцію Китаю у світову економіку. Реформа 

розбудила приватну ініціативу громадян. Головний постулат економічної 

реформі в КНР ―Держава регулює ринок, ринок направляє підприємства‖. 

Отже, узагальнюючи викладений матеріал, слід зазначити, що механізми 

регулювання діяльності малих і середніх підприємств у країнах з розвиненою 

та перехідною економікою мають багато спільних рис. Зокрема, і в першому і 

в другому випадку широко застосовуються податкові, фінансово-кредитні 

інструменти стимулювання розвитку підприємництва, а в разі необхідності й 

адміністративні. Водночас є і певні відмінності: якщо в країнах з ринковою 

економікою на першому місті стоять економічні важелі, то в країнах з 

перехідною економікою більшого значення набуває вміле використання 

адміністративних важелів [45, 82]. 

На основі аналізу ринку України, розвитку малого бізнесу можна 

зробити висновок, що формування підтримки підприємництва повинне 

відбуватися на основних двох рівнях – це державному та регіональному. На 

державному рівні повинні визначатися мінімально необхідні нормативи 

функціонування ринку малого підприємництва, його загальні межі. 



101 

Реалізація комплексної державної політики розвитку малого 

підприємництва має базуватися на формалізації та уточненні цілей і завдань, 

розробці механізмів реалізації відносин та визначенні інтересів основних 

суб'єктів. Виходячи з цього, систему комплексної державної політики 

необхідно, перш за все, структурувати за рівнями управління та складовими 

елементами системи малого підприємництва.  

У зв’язку з цим запропоновано наступні рівні структуризації системи 

реалізації державної політики у сфері малого підприємництва: рівень малого 

підприємництва в цілому й відповідний рівень державної політики і державні 

програми; рівень малого підприємництва як фрагмент управління розвитком 

малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях, а також на 

рівні взаємодії з галузями (кооперація, контракти, збут, конкурентні 

відносини тощо); рівень безпосередньо управління та розвитку малого 

підприємництва та його ринковий механізм взаємодії зі споживачами – 

населенням конкретних територій [39, 81].  

Формування комплексної державної політики у сфері малого 

підприємництва має базуватися на процесному підході до аналізу 

ефективності функціонування бізнес-систем, що допускає наступні типові 

стани: нормальне функціонування системи в заданих інтервалах індикаторів 

при штатному управлінні з певним циклом; аварійне функціонування при 

виході системи за межі заданих критичних параметрів із підключенням 

спеціального режиму управління у нештатному режимі; кінцевий стан 

системи (стагнація, дефолт). Це забезпечує здійснення аналізу стану системи 

із визначенням шляхів найбільш економічного подолання перешкод, а також 

можливість послідовної розробки державної політики у сфері малого 

підприємництва із дотриманням принципу оптимальності для держави, 

суспільства і людини як члена суспільства й споживача вироблених благ, що, 

у свою чергу, передбачає обґрунтування вигоди і збитку від прийняття 

рішення при різних сценаріях і стратегіях для усіх сторін [29, 41].  
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Ураховуючи зазначене, запропоновано формалізовану модель системи 

«мале підприємництво – держава – суспільство», що забезпечує узгодження 

їх інтересів. З точки зору управління, така система розподіляється на три 

характерних рівні: малий бізнес як вид підприємництва; мале 

підприємництво в галузевому та регіональному аспекті; малі підприємства як 

елементарні складові сфери малого підприємництва.  

На черзі удосконалення норм Закону України «Про державну підтримку 

малого підприємництва» в частині уточнення та формалізації цілей розвитку 

малого підприємництва і його внеску в економічну та соціальну сферу 

України; ув'язування Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» з гарантованим ресурсним забезпеченням і бюджетним 

фінансуванням;  включення в «Національну програму сприяння розвитку 

малого підприємництва в Україні» розділів, пов'язаних з науковим і 

методичним забезпеченням програм розвитку у межах системи науково-

дослідних робіт і створення спеціалізованого наукового центру, орієнтованого 

на завдання малого підприємництва.   

Держава повинна забезпечити спрощення законодавства, визначити 

права та обов’язки суб’єктів малого підприємництва, межі втручання 

місцевих органів у діяльність фірми. Крім використання нормативів прямої 

дії для функціонування суб’єктів малого бізнесу через митну, податкову, 

грошово-кредитну, зовнішньоекономічну систему. У цьому процесі роль 

держави є вирішальною.  
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі наведено вирішення наукового завдання, що 

полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад та розробці практичних 

рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання розвитку малого 

підприємництва. 

1. У процесі дослідження визначено, що мале підприємництво виступає 

атрибутивною ознакою будь-якої економічної системи, яка базується на 

ринкових принципах, і є провідною формою господарювання. На основі 

проведеного аналізу визначено, що роль держави у розвитку малого 

підприємництва слід розуміти як вибір найбільш ефективних планів розвитку, 

як раціональний розподіл наявних ресурсів у держави, як встановлення 

раціональних методів, способів і законів, що дозволяють найбільш повно і з 

найменшими витратами вирішити важливі завдання економічного розвитку 

держави.  

2. Враховуючи великий ступінь ризиків діяльності суб’єктів малого 

підприємництва, показана необхідність підвищення ролі страхування у 

супроводженні цих процесів, що виступає одним із найбільш доступних й 

опрацьованих ринкових механізмів та є ефективним способом мінімізації 

можливих втрат, пов'язаних із наслідками несприятливих подій.  

3. Визначено, що однією з причин низького темпу розвитку малого 

підприємництва в Україні є відсутність цілеспрямованої державної політики з 

мінімізації ризиків у діяльності малого підприємства та нормативно-

правового забезпечення механізму страхування малих підприємств.  

4. Проведено аналіз та оцінку впливу основних факторів на розвиток 

малого підприємництва, серед яких: економічні, політичні та соціально-

культурні, які в сукупності вирішують питання створення нових робочих 

місць, проблем зайнятості, подальшого насичення ринку вітчизняними 

товарами і послугами та є основою формування середнього класу. Доведено, 

що при взаємодії один з одним ці фактори утворюють в сукупності той 
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механізм, під дією якого здійснюється функціонування і розвиток 

підприємницького середовища. Невелика рентабельність малих підприємств 

пояснюється неефективністю державної регуляторної політики щодо 

розвитку малого підприємництва. 

5. У роботі здійснено аналіз створеної в Україні системи регулювання і 

розвитку малого підприємництва та показано, що вона виконує свої функції 

вкрай неефективно, тому що не створено адекватного потребам розвитку 

економіки механізму динамічного розвитку малого підприємництва. Тому на 

основі виявлених особливостей формування малого підприємництва в 

Україні побудовано його механізм розвитку, який відповідає вимогам 

сучасного періоду і враховує нагальні проблеми підприємців. Його основною 

ідеєю є виокремлення двох основних напрямів: організаційного забезпечення 

та інфраструктури, які є найголовнішими векторами допомоги, що 

потребують малі підприємства. 

6. Визначено, що комплексна державна політика розвитку малого 

підприємництва має базуватися на дотриманні принципу оптимальності (для 

держави, суспільства і людини як члена суспільства й споживача) та 

процесному підході до аналізу ефективності функціонування бізнес-систем. 

Запропоновано її структуризацію за наступними рівнями управління та 

складовими елементами: рівень малого підприємництва на макрорівні 

(державна політика і держпрограми); управління розвитком малого 

підприємництва на регіональному та місцевому рівнях, а також взаємодії з 

галузями; мікрорівень управління розвитком малого підприємництва і його 

ринковий механізм взаємодії зі споживачами – населенням конкретних 

територій. Для забезпечення дотримання принципу оптимальності 

запропоновано формалізовану модель системи «мале підприємництво –

 держава – суспільство», що забезпечує узгодження їх інтересів на мікро-  та 

макрорівні.  

7. Основними напрямами вдосконалення державного регулювання у 

сфері малого підприємництва визначено: її науково-методичне забезпечення; 
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упровадження ефективних механізмів реалізації законів (підвищення 

юридичної та адміністративної відповідальності на всіх рівнях системи 

державного управління, фінансове забезпечення регуляторних заходів з 

реалізації програмних документів, кадрове забезпечення менеджерів у сфері 

малого підприємництва, розвиток інформаційного забезпечення 

підприємництва,  впровадження системи стимулювання управлінського 

апарату.  
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